MATRAKÇ~~NA~t11:1'UN MINYATÜRLÜ
IKI YENI ESERI*
HÜSEYIN YURDAYDIN
Kanunrnin ça~da~~~olan Matr5.1KI Na~ ah'un ~ahsiyeti ve
eserleri hakk~nda ~imdiye kadar kesin olm~yan ve birbirini tutmayan
bilgilere sahip bulunuyorduk. Bu konu üzerinde yapm~~~bulundu~umuz
ara~t~rmalar~n sonuçlar~, bu y~l yay~nlanm~~~olan itzlap40 Na~t4
adl~~ kitab~m~z ° ile ilim âlemine arzedilmi~tir. Bu sonuçlar~~ k~saca
~öylece s~ralamak mümkündür: Ilkin anonirn iki yazma eserin,
N a~ ülrun kay~p oldu~u söylenilen Süleymön - nöme'sinin birbirini
tamamlayan nüshalan olduklar~~tesbit edilmi~tir. Bu anonim yazmalardan birisi, 1286 nu.'da kay~tl~~ olarak TSMK'sinin Revan k~sm~nda,
di~eri de 379 nu.'da kay~tl~~olarak IAMK'sinde bulunmaktad~r.
Malrölc oyunu'nun da mucidi olan hattat ve silâh~ör Nasüh, aym
zamanda Tuget el-Guzdt ad~~ ile silâh~örlü~ü ait bir eserin 2 yazan
olarak tamnmaktad~r. Onun silâh~örlükteki meharcti ve cmsaline olan
üstünlü~ü, K anun rnin yeni bulunan bir berat'l ile sabit olmaktad~r 3.
Di~er taraftan Kâtip Çelebi ve B.M.Tahir, onun Yavuz
devrinde matematik'e ait üç eser yazm~~~oldu~unu ve 940/1533
y~l~nda da öldü~ünü söylemi~~bulunm.alanna ra~men 4, bir taraftan
yukar~da ad~~geçen Süleymön-ndme'sinin 958/1551 y~l~na kadar gelmesi,
* Bu yaz~, Two New Illuminative Works Of AIatrakft NasW1 ad~~ile 26 - 29 Ekim
1963 tarihleri aras~nda Venedig'de toplanm~~~olan Nlilletleraras~~II. Türk San'atlar~~Kongresinde okunmu~~olan tebligin tercümesidir. Burada fazla olarak notlar
eklenmi~tir. Tebli~in Ingilizce metni için bak. Il Congresso Internazionale di Art~~
Turca, V enezia 26 - 29 Settembre 1963, pp. 133 - 136.
I Ankara 1963, Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Yay~nlar~~ XLIII.
2 Bu eserin, bilindi~i üzere bir nüshas~, Süleymaniye Kütüphanesi (Esad
Efendi 22o6)'nde bulunmaktad~r.
3 Bu berat'~n bir sureti, Na.~ e~h'un matematik'e ait eseri `Urndet
2984 nu.da kay~tl~~olan Nurosmaniye Kütüphanesi nüshas~n~n sonunda bulunmaktad~r. Bu suret için ayn~~zamanda bak. bizim, Matrakçf Nasült, ss. to, t t, 70, 71.
594; II, 1166, 1520;
4 Bak. Katip Çelebi, Ke~f el-Zunürz, Istanbul 1943,
Bursal~~ Mehmed Tahir, Osmanl~~ Müelltfleri, III, 305 vd.
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N a~~üly 'un verilen ölüm tarihinin yanl~~~oldu~unu göstermekte,
di~er taraftan matematik'e ait eserlerinin yazma nüshalar~~üzerindeki
çal~~malar, biri 923/1517 y~l~nda, di~eri de 940/1533 y~l~nda olmak
üzere Na~ ülfun bu konuya ait iki eser yaznu~~oldu~unu ortaya
koymaktad~ r. Kanuni devrinde daha önceki eserine baz~~ilâveler
yaparak onu yeni bir adla ortaya koydu~u dü~ünülürse, asl~nda
Na~ f~ ll'un matematik'e ait bir eseri var demektir 5.
Bundan ba~ka Na 51714, ~imdiye kadarki bilgilerimizin aksine
olarak Mecma` el-Tevöri1.1 ad~~ile ünlü Taberi tarihini Türkçe'ye tercüme
etmekle kalmam~~, ona ayr~l zamanda Türkçe bir ek yazm~~ ; daha
sonra da ba~lang~c~ndan 958/1551 y~l~na kadar gelen bir Osmanl~~
tarihi kaleme alm~~t~r 6 . Na~ üb'un bir bütün te~kil eden bu büyük
eserinin Osmanl~~ tarihi bölümünden ad~~ geçen Süleymön - nöme'ye
ait yazmalardan ba~ka II. Bayezid ve Yavuz devri olaylar~~üzerinde
duran k~sm~na ait de bir yazma tespit edilmi~tir. Bu anoni~n yazma
Sulkin B4yezid ve Sul~dn Selim ad~~ile, ADD. 23.586 nu. da kay~tl~~
olarak British Museum'da bulunmaktad~r.
Bu ara~t~ rmalar sonunda kesin bir ~ekilde ortaya ç~kan di~er
bir gerçek de, N a~ tilk~'un üzerinde önernle durulmas~~ gereken bir
Osmanl~~nakka~~~oldu~udur.N a 51714, eserinin Osmanl~~tarihi bölümünden önemli sayd~~~~baz~~ k~s~mlar~, hükümdara sunmak üzere ayr~ca
resimlendirmi~tir. N a~~üh'un minyatürlü eserlerinin ihtiva etti~i
tarihi bilgi, minyatürlü olm~ yan nüshalarm ilgili yerlerinde aynen
bulunmaktad~r. Na~ ilh'un bu önemli seferlere kat~larak ilkin minyatürlü olan eserlerini yaz~p resimlendirdi~i, daha sonra da bu minyatürlü eserlerin ihtiva etti~i tarihi bilgiyi büyük eserinin ilgili yerlerine
aynen ald~~~~anla~~lmaktad~ r. 944/1537 y~l~nda minyatürlü bir
~ekilde haz~rlam~~~oldu~u Mecmu`-~~ Mendzirin tarihi metnini, daha
5 Teferruat için bak. H. G.Yurdayd ~ n, Mapölcçi Na~ül~, Ankara 1963,
ss.16 - 20. Umdet el-Iiisab'~n biri, British Museum (OR. 7988)' da, di~eri de TSMK
(III. Ahmet 3147)'nde olmak üzere, bizim hakk~nda bilgi vermedi~imiz, iki
nüshas~~ daha bulunmaktad~r.
Mecma< el-Tez~drFly'in yazmalar~~Viyana (Cod. Mixt. 999 ve 1187), Paris
(Bibl. Nat. 50) ve Istanbul (Fatih 4278)'da bulunmaktad~r. British Museum'un
Do~uya Ait Basma ve Yazma Eserler Bölümünden Dr. G. Meredith-Owens,
yazd~~~~bir mektup ile son zamanlarda müzenin Mecma< el-Tez~d~ ffi'in yeni bir
nüshas~na sahip oldu~unu bildirmi~tir. OR. 12879 numarada kay~tl~~ olan bu yazma, 430 varakt~r. Bu vesile ile Say~ n Dr. G. Meredith-Owens'e te~ekkür
derim.
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sonra Süleyl~dm - nöme' nin ilgili yerine aynen almas~, bu görü~ü tamaSefer-i Ir akayn-i Sultön
miyle desteklemektedir. B ey ~rn-~~
Süleymcin Jjein ad~~ile de tamnan bu yazma üzerinde 7 Prof. Albert
Gabriel", Prof. Hamid Sadi Selen° ve Prof. Dr. Franz
Ta esc hner 1° çal~~m~~lar fakat bu yazarlar, Na~ üly ve eserleri ile
ilgili olarak ya baz~~yanl~~~bilgiler vermi~ler, ya da N a~ fily'un ~ahsiyeti
ve di~er eserleri ile ilgili hususlara hiç dokunmam~~lard~r.
Biz bu tebli~imizde, bu yeni bilgilere ilâve olarak, Na~ üly'un
t~pk~~ Mecmd -~~M enözil gibi ayr~ca yazarak resimlendirmi~~oldu~u
iki yeni eserinden bahsedece~iz. Bu eserlerden biri 949 - 950/1 542 ~~543 y~llar~~olaylar~~üzerinde durmaktad~r. Böylece bu eserin, Na~ ü
un Süleymr~ n - ndme' sinin belirtilen y~llar olaylar~~üzerinde duran bir
bölümü oldu~u anla~~lmaktad~r. TSMK'sinin Hazine k~sm~nda bulunan (Nu. 1608) bu yazma eser, ~imdiye kadar Sinan Çavu~~adl~~
bir yazara atfedilmi~tir n. Halbuki bu at~f, yanl~~t~r. Zira bu minyatürlü yazman~n ihtiva etti~i tarihi bilgi Na~ üly tarafindan yaz~lm~~,
içinde bulunan 32 minyatür de Na~~ü ly'un firças~ndan ç~km~~t~r. Bu husus, Na~ üly'unSüleymdn - ~~d~ne'sinin ~AMK'sinüshas~~ile bu yazman~n
bilgi k~sm~~ kar~~la~t~r~ld~~~~zaman aç~k bir ~ekilde anla~~lmaktad~r.
Sonra bu yazman~n türlü yerlerinde, t~pk~~ Mecmd Menc-~ zir de oldu~u
gibi gerek metnin ve gerekse minyatürlerin ayn~~ki~i taraf~ndan yap~lm~~~oldu~unu gösteren kay~tlar bulunmaktad~r. T~pk~~ Mecm~~< -1 Mend7 Bilindi~i üzere bu yazma, Y~ld~z saray~ndan Istanbul Universitesi Kütüphanesine intikal etmi~~ve halen T 5964 nu. da kay~tl~~bulunmaktad~r.
Bak. Prof. A. Gabriel, Les Etapes d'une Campagne dans les deux Iraq
d'apres un Manuscrit Turc du XVL siecle, Sy ri a, IX (1928).
9 Bak. Prof. Hamid Sadi Selen, XVL As~rda Tap~lm~~~Anadolu Adas~ :
Nasuh Silah i'nin "Menazil"i, II.Türk Tarih Kongresi Tebli~leri, Istanbul 20 - 25
Eylül 1937, Istanbul 1943, ss. 813 - 817.
10 Bak. Ord. Prof. Dr. F. Taeschner, The Itinerary of the First Persian
Campaign of Sultan Süleyman, 1534 - 1536 according to Nasuh el-Matraki, Ima go
Mundi, XII (MCMLVI); ayn~~ yazar, Das Itinerar des ersten Persienfeldzuges des
Sultans Süleyman Kanuni 1534135 nach Matrakç~~Nasuh, Ein Beitrag zur historischen
D MG, Band 11 2, Heft 1, Neue Folge
Landeskunde Anatoliens und der Nachbargebiete,
Band 37 (1962), ss.50 - 93.
" Mesela bak. Fehmi Edhem Karatay, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi
Türkçe Tazmalar Katalo~u, ~stanbul 1961, I, s. 218. Sinan Çavu~ 'a atfedilen
eserlerin Muradi mahlash bir ki~i taraf~ndan yaz~lm~~~oldu~u hakk~nda bak. H.
Yurdayd ~ n, Muradi ve Eserleri, B elleten, XXVII, 107 (Temmuz 1963), ss.
453 - 466.
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zirde oldu~u gibi bu yazm.ada da yazar, konup göçülen kale, kasaba
ve ~ehirlerle di~er konak ve rnenzilleri "isim ve resimleri" ile yazd~~~n~~
ifade etmektedir. Yazma metninin tetkikinden bu seferlere kat~ld~~~~
anla~~lan Nas
bu resimlerin hiç de~ilse taslaklanru, yerinde
yapt~~~~anla~~lmaktad~r. Bu y~llarda olan Macaristan seferi s~ras~nda
geçilen konaklara ait minyatürler, Mendzi/ resimlerine büyük bir
benzerlik göstermektedirler. Ayr~ca bu yazmada, Antib (Inteb),
Nis, Tulon, Cenova ve Reggio (Rice) kale ve ~ehirlerine ve bu s~ralarda
Barbaros komutas~nda Fransa'ya yard~m için 1543 y~l~nda güney
Fransa k~y~lar~nda bulunan ve ad~~geçen bu ~ehirlere u~ram~~~olan
Osmanl~~donanmas~na ait resimler bulunmaktad~r. Di~er taraftan
bu yazmarun yaz~lmas~~ve resimlerinin yap~lmas~n~n, 950/1 543 y~l~nda
öldü~ü bilinen K anunl 'nin o~lu ~~ehz â de Mehmed'in ölümünden
önce tamamland~~~~anla~~lmaktad~r. Çünkü bu yazma eserde bir
vesile ile ad~~geçen ~~ehzade M ehmed'den onun hâlâ ya~amakta
oldu~unu gösteren temennilerle bahsedilmektedir. Mecmd-~~Menözil,
944/1 537'de yaz~l~p resirnlendirildi~ine göre K anun i'nin 949 - 950/
1542 - 43 Ikinci Macaristan seferi ile B arbaros'un güney Fransa
luy~lar~ndaki faaliyetleri hakk~nda bilgi veren ve 1543 y~l~~sona ermeden
yaz~l~p resinilendirilmi~~olan bu yazmarun, Na~ ill.l'un daha olgun
bir ça~~nda yap~lm~~~rninyatürleri ihtiva etti~i anla~~lmaktad~r.
Ayr~ca bu yazma minyatürlerinin resim karakteri daha aç~k bir ~ekilde kendisini göstermektedir. Bu minyatürlerin ortaya koydu~u di~er
bir gerçek de N asüb'un her~eyden önce mükemmel bir renk üstad~~
oldu~udur.
Nas illy'un burada üzerinde duraca~~m~z minyatürlü di~er eseri,
Tör11.1-i Sultrm Böyezid ad~~ile TSMK'sinin Revan k~sm~nda (Nu.~~272)
bulunmaktad~r. Bu eser, F. E. K ar a t a y'~n ad~~geçen katalo~unda
anonim olarak gösterilmektedir 12. Halbuki bu minyatürlü eserin,
gerek yazan ve gerekse nakka~~, M atrâ çi Nasüly'dur. Bu yazmarun
içine ald~~~~tarihi bilgi, N a~~31.1'un Mecma< el-Tevöril.~~ adl~~büyük eserinin sadece I I .Bayezid devri üzerinde duran bir k~sm~ndan ibarettir.
Bu husus, Nasill.l'un ad~~ geçen büyük eserinin II.Bayezid ve I.
Selim devirleri üzerinde duran British Museum yazmas~n~n (ADD.
23.586) yard~m~~ile tesbit edilebilmi~tir. Gerçekten N a~ üll'un eserinin
Tör113-i Sultrm Bryezid ve Sul!ön Selim adl~~British Museum nüshas~n~n
12

Bak. F. E. Karatay, Ayn~~ katalok, I, 205.
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Res. ~~ — Matrakç ~~ Nasüh'un f~rças~~ ile "Kal'a-i intib" (Antibes),
bak. Matrakç~~ Nas ~~ h, Süleyman-nâme, TSMK Hazine 1608.

Res. 2 - Matrakç~~ Nasilh'un f ~ rças~~ile Marsilya ~ehri, bak. Matrakç~~
Nasüh, Süleyman-niime, TSMK Hazine 1608.

H. rurtayd~n

Res. 3 — Ma trakçl'nin f~ rças~~ ile Nis kalesi bak. Matrakçl,
Süleyman-nâme, TS1MK Hazine 16°8.

Res. 4 — Ma t rakç ~ 'n~n f~ rças~~ile Kala-i Tata, bak. M a t ra k ç ~,
Süleyman-ndme, TSMK Hazine 1608.

H. Yurtayd~n

Res. 5 — Matrakç ~'n~n f~ rças~~ ile Kal'a-i Inebahu, bak. Matrakç ~,
Tarih-i Sultan Bayezid, TSMK Revan 1272.

Res. 6 — Matrakç ~'n~ n f ~ rças~~ ile Il. Bayezid devri Osmanl~~
donanmas~na ait baz~~ gemiler, bak. Matrakç ~, Tarih-i Sultan Bayezid,
TSMK Revan 1272.
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II. Bayezid devrine ait olan k~sm~~ile Törtl~-i Sultön Böyezid ad~ n~~
ta~~yan bu minyatürlü Revan yazmas~, sat~r sat~r birbirinin ayn~~
bulunmaktad~r. Revan yazmas~n~n özelli~i, içinde, II. Bayezid
zaman~nda yap~lm~~~olan seferlerle ilgili olarak Kili, Akkerman,
Inebaht~, Moton ve Gülek kale ve ~ehirleri ile o zamanki Osmanl~~
donanmas~ na ait gemilerin resimlerinin bulunmas~d~ r. Bu yazmada
bulunan Osmanl~~donanmas~na ait resimlerle biraz önce hakk~nda
bilgi verdi~imiz Hazine yazmas~ nda bulunan donanma resimleri
aras~ndaki aç~ k ilgi ve benzerlik derhal dikkati çekmektedir. Revan
yazmas~ nda da eserin metin ve resim itibariyle ayn~~ ki~i taraf~ndan
yaz~l~p resimlendirildi~ini gösteren ve Na~ fit~'un üslû' p özelli~ini
ortaya koyan cümleler bulunmaktad~ r. Di~er taraftan gerek bu iki
yazmada ve gerekse Mecmd-~~Menözil yazmas~ndaki kale, konak,
köy, kasaba ve ~ehir resimleri aras~ndaki üsliip benzerli~i dikkati çekmekte, bu hal bile, bütün bu minyatürlerin, ayn~~nakka~~n, Nlar4çI
Na~~lly'un firças~ndan ç~km~~~bulundu~u hususunda ~üphe b~rakmamaktad~r. Bilindi~i üzere Mecmd-~~Menözil yazmas~nda N a~~aly 'un
ad~~kaydedilmi~~bulunmakta, ayr~ca bu üç minyatürlü yazmamn
üçünde de metin ve resimlerin ayn~~ ki~i taraf~ndan yaz~l~p yap~ ld~~~~hemen hemen ayni ~özlerle ifade edilmcktedir.
Böylece çe~itli kabiliyetleri bulundu~u bilinen hattat, silâh~ör,
matematik ve tarih bilgini N a~~ül.fun ayn~~zamanda üzerinde önemle
durulmas~~gereken bir Osmanl~~nakka~~~oldu~u ortaya ç~kmaktad~r.
ise, ifade edildi~i üzere, her ~eyden önce mükemmel
Nakka~~Na ~~
bir renk üstad~~oldu~u ad~~geçen minyatürlerin incelenmesinden
aç~kca belli olmaktad~r.

