SELÇUKLU SANATÇISI
NAKKA~~ABDULMU'MIN EL - HOY~~HAKKINDA
Doç. Dr. M. KEMAL ÖZERGIN

XI. yüzy~l~n ilk yar~s~~içinde, O~uz ulusu'nun Mâverâünnehr
(Bat~~Türkistan)'den kalkan bir çok boylar~, Hazar denizi'nin güneyinden geçip, Horasan üzerinden önce bugünkü Iran ve Azerbaycan'a, oradan da kuzey ~ rak ile Suriye, Anadolu ve daha sonra
Balkanlar'a yay~lm~~t~. Türk boylar~ mn tarihteki üç büyük göçünden
sonuncusu olan bu hareket, tarihte kesin ve geni~~tesirli bir sonuç
elde etti. Say~ lan bölgelerde bir Türk ço~unlu~u yerle~tirerek, yen
bir siyasi ve içtimai hakimiyet kurulmas~na yol açt~~~~gibi, çevre
kavimler üzerinde de mühim kültür tesirleri yapm~~t~r. I~te bu mühim göçün tabii bir sonucu olarak kurulan ilk devlet de, Büyük
Selçuklu Sultanl~~~~(1040-1157) oldu.
Büyük Selçuklu devri sanat~~üzerinde bilhassa son y~llarda
yap~lan ara~t~ rmalar, bize birçok yeni görü~~ve bilgiler kazand~ rm~~t~ r. Bununla birlikte, bu sanat~n mühim bir kolu olan resim
alan~nda yarat~lm~~~ve bugün elimizde bulunan az say~daki eserler
üzerinde, ne yaz~ k ki, çözüm bekleyen bir çok mesele vard~r. Bu
yaz~ da onlardan biri, "Varka vü Gül~ah" mesnevisindeki minyatürlerin (Hazine 841) meydana getirildi~i yer ve zaman hususunda
baz~~yeni kay~tlar tan~t~lacak ve dolay~s~yla ressam~~Nakka~~Abdülmü'min el-Hoyrnin kimli~i üzerinde durulacakt~ r.
Bilindi~i gibi bu eseri ilk defa merhüm Prof. Ahmet Ate~~buldu
ve tan~tt~°. Onun anlatt~~~~üzere, "Varka vü Gül~âh", benzeri çok
görülen iki â~~~~n sonu ac~kl~~bitmi~~roman~d~ r. Olaylar Arabistan'da
Mekke yak~n~ndaki çölde bulunan Benü ~eybe arap a~ iretinde geçer
ve bu a~iretin karde~~iki reisi, Halil ( = Hilâl)'in k~z~~Gül~âh ile
AHMET ATE~~: Farsça eski bir Varka vü Gül~ah mesnevisi. Türk Dili ve Edebiyat~~ Dergisi. V. cilt (31 Aral~ k 1953). 33 - 50, 4 levha.
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Humam'~n o~lu Varka aras~ndaki ac~kl~~a~k hikayesini anlat~r. Hikaye
ashnda 645-680 y~llar~nda hayatta oldu~u bilinen eski Arap ~airi
(Urva b. Hizam'~n talihsiz hayat~ndan al~narak i~lenmi~tir. Burada
sadece adlar de~i~iktir. Bu konu önce, yayg~n bir halk hikayesi olarak
o bölgede görüldü, sonra do~u ve bat~ya yay~larak, yüksek zümre
edebiyat~nda da ele al~nd~ . Iran edebiyat~nda ilk (Ayyükrnin bu
eseri, Türk edebiyat~nda ise önce, Yûsuf-i Meddah'~ n mesnevisi
(telifi : 770 / 37 ) bilinir.
Söz konusu olan Varka vü Gül~ah mesnevisi2, `Ayyül0 mahlasnu kullanan bir ~airindir. Onun, ad~~geçen bu eserinden ba~kas~n~~
tarumad~~~rruz gibi, hayat~~hakk~nda da hiçbir bilgi bulunamam~~t~r.
Mukaddime'de eserin "Sultan Ebül-Kas~ m Mahmild" ~eklinde
an~lan bir hükümdara sunuldu~u belirtilmi~tir (2 a. yp.). Bu ~ahs~n
tan~nm~~~Gazneli Sultan' Ebû'l-Kas~ m Mahmûd (387-421/997-1030)'dan ba~kas~~olmad~~~~kuvvetle tahmin edilebilir. Bu görü~e göre
eser, XI. yüzy~l~n ba~lar~nda ve Gazne bölgesinde (Afganistan)
nazma çekilmi~~oluyor. Mesnevi, Bahr-i Mütekarib (fa'ûlün, fa'û'lün,
fa'ûlün, fa'ûl) vezninde ve farsçad~r.
Eserin elimizdeki minyatürlü elyazmas~~(Hazine 841), ~airinin
kaleminden ç~kan bir nüsha de~il, bunun daha sonra yap~lm~~~bir
kopyas~d~r. Istinsah kayd~~bulunmad~~~~için, elyazmas~nm kimin
taraf~ndan, nerede ve ne zaman meydana getirildi~ini aç~kl~kla
bilemiyoruz. Ancak yaz~s~ , VI.-VIII. (miladi XII.-XIV.) yüzy~llar
aras~nda bilhassa Anadolu'da istinsah edilmi~~eserlerde çok görülen
yaz~dand~r. Bu yaz~~ve minyatürlere bak~l~rsa, yazman~n VII./XIII.
yüzy~l~n ilk yar~s~na âit oldu~u kesinlikle söylenebilir. Merh~s~m A.
Ate~~bu yaz~s~nda, Mo~ollar'dan önceki devreye âit oldu~unu ileri
sürdü~ü ve "biraz ibtidal" buldu~unu belirtti~i minyatürlerden de
bahsetrni~~ise de, ileride görülecek nakka~~imzas~~üzerinde, nedense
durmam~~t~r.
Bir kaç y~l sonra Hüseyin G. Yurdayd~ n, müslüman minyatürüne dair bir makalesinde3, ayn~~eserden k~saca bahsetti (187. s.).
Orada Iran bölgesinde geli~mi~~minyatürlerin dördüncü eseri olarak
2 Metindeki ara-ba~liklar~~için bk. FEHMI EDHEM KARATAY : Topkap~~Saray~~
Müzesi Kütüphanesi farsça yazmalar katalo~u. Istanbul 1961. 142 S.
3 HÜSEYIN G. YURDAYDIN : Ba~lang~c~ndan XIII. yüzy~l sonlar~na kadar müslüman minyatürü. Y~ll~k ara~t~rmalar dergisi, II (1957). 181 - 192.
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ele al~nan Varka vü Gül~âh, A. Ate~'in yukar~daki yaz~s~ndan istifadeyle tan~t~ld~~ve ondaki figürler ile XIII. yüzy~l Iran sahas~~minyatürleri (elyazmalar~~ile çömlelderdekiler) aras~ndaki bâriz benzerli~e i~aret edildi.
Varka vü Gül~âh'~n minyatürleri, Milletleraras~~Birinci Türk
Sanatlar~~Kongresi (Ankara 1959)'nde ilgililere Suut Kemal Yetkin
taraf~ndan tamt~lm~~t~r4. Bu tebli~de, yine A. Ate~'in yaz~s~ndan
naklen k~sa bilgi verilmi~~ve bu arada nakka~m~n ad~~ da "Abdülmü'min Muhammed al-Mahvii" ~eklinde amlm~~t~r. Kitab~n yaz~s~n~n özelli~inden ba~ka, minyatürlerindeki figürleri Selçuklu devri
Reyy ve Kâ~ân çömlelderi üzerindekiler, Kelile ve Dimne minyatürleri (Münill)'ndeldler ile kar~~la~t~ ran S. K. Yetkin, Varka vü
Gül~âh'~n XII. yüzy~l~n sonlar~na do~ru veya en geç XIII. yüzy~l~n
ilk yar~s~nda meydana getirildi~ini ileri sürmü~tür.
Üzerindeki ilgi artan Varka vü Gül~âh minyatürleri 196r y~l~nda
ç~kan üç ayr~~yay~nda ele al~nd~. M. ~. Ip~iro~lu ile S. Eyübo~lu,
ça~da~~eserlerin aç~k ~ahadeti ile XIII. yüzy~la âit oldu~unu belirttikleri bu a~k ve yi~itlik destarumn minyatürlerindeki figürlerin
Selçuklu tiplerini temsil etti~ini, bitkilerin Dioscorides elyazmas~ndakilere, hayvanlar~n Kelile ve Dimne (ayn~~yüzy~l) dekilere benzedi~ini, atlar~n çin üslübunda olduklar~n~~anlatt~lar ve üslübunu
tahlil ettiler5.
Art~k oldukça bilinen Varka vü Gül~ âh minyatürleri, Basil
Gray'in Iran resim sanat~ na dâir hacimli bir eseriyle6 umumi kadroya girmi~~oldu. Tan~nm~~~sanat tarihçisi, kitab~n~n Giri~~bölümünde XIII. yüzy~l ba~lar~ndaki ~rak ekolünden sayd~~~~bu eser
hakk~nda, "figür çizimleri Iran'~ n Selçuklu çömleklerindekine benzer",
"manzûme farsçad~r", "Iranl~~bir hattât taraf~ndan istinsah edilmi~tir", "aç~kça Selçuklu ça~~ndan" dedi~i halde, "ancak kuma~lar~n k~vr~mlar~~(The drapery folds) ~rak ekolünün tabiata pek uygun
gelene~indedirler" görü~ ünü ileri sürerek, "ve onun en iyisi bir Irakl~~
4 SUUT KEMAL YETK~N : Bir Selçuki elyazmas~~üzerine. Milletleraras~~ Birinci
Türk Sanatlar~~Kongresi (Ankara 1959), Tebli~ler. Ankara 1962. 411 - 412, levha
CCLXXXI.
5 M. ~. IPstRo~~x -S. EYUBO~LU : Turkey, ancient miniatures. ys. 1961.
~~8 - 19. s.
BASIL GRAY : Persian painting. Lausanne 1961. 17. s.; La Peinture Persane.
Lausanne 1961. ~~8. s.
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çevreye uygun dü~tü~ü görülüyor" sonucuna varm~~t~r. B. Gray,
eserin nakka~~~üzerinde de durmuyor.
A. Ate~~de, ayn~~y~l yay~mlanan ikinci makalesiyle yine bu eseri
ele ald17. Ilk yaz~daki bilgilerin hemen oldu~u gibi tekrarland~~~~
bu makalede, ~air <Urva b. Uizm el-liz~f den bahsedilmi~, yazmamn
tavsifi yap~lm~~, eserin edebiyat tarihindeki ehemmiyeti aç~klanm~~,
metnin bir özeti verilmi~~(145, 148-151. s. ) ve Yûsuf-i Meddâh'~n
mesnevisi ile kar~~la~t~r~lm~~t~r. Makaleye eklenen 15 levhada, yazrninyatürünün hepsi tek-tek izah edildi~i gibi, bunlardan
mamn
seçme 44 parça da güzel fotokopiler ile sunulmu~tur. Yaz~n~n bizi
ilgilendiren taraf~~13. levhada nakka~a ait imza kitâbesinin fotokopisi
(fig. 37 ve 38) ile bunun okunu~unun verilmi~~olmas~d~r. Orada bu
imza ~öyle okunmu~tur : "<amal `Abd al-Mu 'rnin b. Mulyammad
al-Naqqash". Ancak onun kimli~i üzerinde durulmam~~t~r.
Varka vü Gül~âh'a e~ilen di~er bir sanat tarihçisi Richard
Ettinghausen de, bir kaç y~l arayla ç~kan iki kitab~nda ondan bahsetti. Arap resim sanat~na dâir olan birincisinde% bu sanat~n kadrosu
içinde oldu~unu kabul ve XIII. yüzy~l ortalar~nda Musul (Kuzey
Irak)'da haz~rland~~~m tahmin etti~i "Kitâbü'd-Diryâk (Viyana,
Nationalbibliothek, A. F. ~~o)"~n ba~~ndaki tabloyu, "ça~da~~Iran
Selçuklu elyazmas~~Varka vü Gül~âh'~n minyatürlerine benzer"
resimlerin kuvvetli tesiri alt~nda kalm~~~olarak görmü~tü.
Yine onun üç y~l sonra ç~kan ve do~rudan do~ruya Türk minyatürlerini ele ald~~~~di~er eserinde 9 ise, ba~ta bizim Varka vü Gül~ah
incelendi. R. Ettinghausen burada, çok k~sa bir tahlilini yapt~~~~
minyatürlerin XIII. yüzy~lda meydana getirildi~ini ve nakka~~n~n
da, bugün bile türkçe konu~ulan Azerbaycan'm Hoy ~ehrinden
Muhammed'in o~lu Abdülmü'min oldu~unu bildirmi~tir.
Varka vü Gül~ah üzerindeki bilgi ve görü~ler bu yolda geli~irken,
M. S. Ip~iro~lu ayn~~ y~l yarmlanm~~~Mo~ol resim sanat~na dâir
eserine " onu da dahil etti. Bu ara~t~rmada ona dâir çok de~i~ik
7 AHMED ATE~ : Un vieux pohne romanesque Persan ; ricit de Wargah et Gulshdh.
An Orientalis, IV (Michigan 1961). 143 - 152, 15 planches.
RICHARD Err~NonAusEn : Arab Painting. Lausanne 1962. 92, 16~. S.
RICHARD ETTINGHAUSEN: Turkish miniatures, from the 131h to the 18th ventu.
Milano 1965 (UNESCO). 8. s. ve Contents, plates I ve 2.
10 M. S. IPSIROGLU : Malerei der Mongolen. München 1965. 36 - 39, 93. s.;
Painting and culture of the Mongols. New York (ts.). 40 -43, 97. s.
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görü~lerin ileri sürüldü~ü görülüyor. ~öyle ki : bu eser Selçuklu
ça~~ndan men~eini almakla birlikte, "bir Mo~ol tesirinden söz açma~a imkân verir". Üslübunun özelliklerine bak~l~rsa minyatürler,
yüzy~l~n ilk yar~s~nda ve "~iraz"da meydana getirilmi~tir.
Figürlerde "Selçuk-Mo~ol tipi" seçiliyor. Resimli anlat~m tarz~,
burada baz~~"Mo~ol tesiri"ni ortaya koyuyor. Say~n Ip~iro~lu'nun
eserini ba~tan-ba~a dolduran di~er minyatürler ile en küçük bir
benzerli~i görülmemesine ra~men onun, bu tesirleri te~his etmesi
Varka vü Gül~âh'taki figürlerdir. Onun "Selçuk-Mo~ol" diye adland~rd~~~~bu tipler, e~er antropologlar taraf~ndan da ciddiye al~nabilirse, yeni bir görü~~olacakt~r. Say~n Ip~iro~lu, geni~~yer verdi~i
bu eserin nakka~~m hiç dikkate almad~~~~gibi, A. Ate~'in yaz~lar~ndan
çok faydaland~~~~halde bunu da, nedense belirtmemi~tir.
Topkap~~Saray~~Müzesi asistan~~Filiz Ö~ütmen de, minyatür
bölümünün küçük katalogundan, Varka vü Gül~âh'~~ "XIII. ve
yüzy~lda Iran'da yap~lm~~~minyatürler" ba~l~kl~~lusm~n ilk
eseri olarak ele al~r. Ö~ütmen onun, XIII. yüzy~l~n ilk yar~s~nda
meydana getirildi~ini, "Mezopotamya ekolü' nün üslüp özelliklerini
ta~~makla birlikte, "uzak-do~u sanat~" (?) etkilerini de gösterdi~ini
ileri sürmü~tür.
Bildi~ime göre, Varka vü Gül~âh'~n minyatürlerini çok yeni
bir görü~le ele alan eserler, Ernst J. Grube'nin son iki ara~t~rmas~~
olmu~tur. Grube, her ~eyden önce toplay~c~~ve tasnif edici bir çal~~ma
yapmaktad~r. Bu çal~~malar~nda günümüze eserleri oldukça az gelmi~, toplay~c~~gözle bak~lmam~~~ de~i~ik bir resimleme üslübu üzerinde durmakta ve bunun özelliklerini tesbit etme~e çal~~maktad~r.
Eserlerinden Islâm dünyas~~sanat~na dâir olan birincisinde 12, "Iran'daki Selçuklu Türkleri sanat~" bölümünde bundan k~saca bahsetmi~tir : Selçuklu resim ekolünden sadece Varka vü Gül~âh minyatürleri kalm~~t~r. Bu eser tarihsizdir. Ressam~~Abdülmü'min ibn
Muhammed el-Hoy el-Nakka~'t~r. Onun nisbesi Do~u Anadolu
(~ g. resim-alt~~ : Azerbaycan)'ya i~aret ederse de, nerede haz~rland~~~~
belli de~ildir. Resimlerin üslübu, onun XII. yüzy~lda (~~g. resimalt~~: XIII. yüzy~l ba~lar~nda) Selçuklu ülkesinde yap~ld~~~n~~gös11 FtLiz (56üTmEN : XII-XVIII. yüzy~llar aras~nda minyatür sanat~ndan örnekler.
Istanbul 1966. 8. s.
12 ERNST J. GRUBE :

The World of Islam. Haarlem-New York 1966. 73. s.

M. KEMAL ~oZERG~N

22 4

terir. Onun resimleri XII. ve XIII. yüzy~llarda Iran ve Anadolu'da
yap~lm~~~çömlektekilerin üslübundad~r
E.J. Grube, son eseri olan "The Classical style in Islamic Painting"de 13 Varka vü Gül~âh'~n inceledi~i resim üslübu içindeki yerini
mükemmel bir ~ekilde belirtmi~tir. Orada anlatt~~~na göre, bu ayr~~
resim üslübu Orta-asya'n~n Turfan bölgesinde Bezeklik (VII. yy.)
ile ~orçuk (VIII.-IX. yy.) duvar resimlerinde geli~mi~tir. Esas itibariyle uygur tipleri ile seçilen bu "Uygur üslübu" daha sonra
s~ras~yla :
Gazneliler'in Le~ker-i Bazar'daki y~k~k Saray'~n duvar resmi
kal~nt~~parçalar~nda (X.-XI. yy.),
Büyük Selçuklu ba~~ehri Reyy kaz~lar~nda ç~kar~lan duvar
resimlerinde (XII. yy.),
Yine Selçuklu ça~~nda imâl edilmi~~bir çok boyal~~çömlekte
(Iran : Reyy ve Kâ~ân; Türkiye : Kubâdâbâd),
Yine ayn~~ça~da Iran veya Türkiye elyazmas~ndaki (Varka
ve Gül~âh) resimlerde,
Musul ekolü (Kuzey ~rak) elyazmalar~~minyatürlerinde
(XII.-XIII. yy.),
Bir k~s~m Rakka (Kuzey Suriye) çömle~inde (XIII. yy.),
Memlüklü elyazmalar~nda (M~s~r, XIV. yy.) ve
Ilk Osmanl~~ elyazmalar~nda (Türkiye, XV. yy.) görülmektedir.
Böylece bu "Uygur üslübu"nun VII. yüzy~lda Orta-asya'da
ba~lay~p, XV. yüzy~lda Yak~n-do~u'ya kadar sürdü~ü anla~~l~yor.
Onun vard~~~~sonuca göre, bu üslûp Bat~'ya göç eden Türkler taraf~ndan getirilmi~~ve yeni siyasi merkezlerde (Gazne, Reyy, Kâ~ân,
Anadolu, Musul) devam ettirilmi~tir.
I~te Varka vü Gül~âh'~n minyatürleri üzerinde yap~lm~~~ara~t~rmalardan tesbit edebildiklerimin ba~l~cas~~ve görü~leri bunlardan
ibarettir.

Varka vü Gül~âh mesnevisi, Topkap~~Saray~~Müzesi Kitapl~~~~
(Istanbul)'n~n Hazine k~sm~~nr. 841 -de bulunuyor 14. Eserin, tam
The Classical style in Islamic painting. ys. 1968. 16 vd.
Elyazmas~n~n tavsifi için k~-~. A. ArE~'in I. ve 7. ç~kmalardaki makaleleri ile
F. E. KARATAY : ayn~~esr. 141 - 142. S. (nr. 386).
13
14

ERNST J. GRUBE :

M. K. özergin

Levha a
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ad~~bilinmeyen ~airinin kulland~~~~" <Ayy4i" mahlas~~ metinde
sadece iki yerde (2 b., 70 b. yp.) görülür. <Ayyüli eserine ne ad
verdi~ini metinde i~aret etmemi~tir. Bununla birlikte ~~a. yp.-da bulunan "Varka vü Gül~ah" kayd~~onun ad~~olarak kullan~lagelmi~tir.
Kitap, aç~k kahverengi me~inden, miklaph sade bir cilt içindedir. ~irazesi sa~lamd~r. Cildi, ortada ve kenarda basma ~emse
ve zincirek ile süslenmi~tir. Bu bezemenin Osmanl~~ ça~~ ndan önceye
ait oldu~u muhakkakt~r.
Metin, eni 220 x boyu 277 mm ölçüsünde 70 yaprak tutar.
Ka~~d~, aç~k saman sar~s~~renkte, az aharl~~ve orta kal~nl~ ktad~r.
Yapraklarda herhangi bir su damgas~~görülmüyor. Her sayfadaki
~~8o x 227 mm ölçüsündeki yaz~lar, iki sütun üzerine ~~g sat~r olup,
bunlar k~rm~z~~mürekkep ile, aras~~ bo~~çift çizgili cedvel içine al~nm~~t~ r. Metnin serlevhas~~bo~~b~rak~lm~~t~r. Bir çok bahis ba~lar~~da
sadece k~rm~z~~ mürekkep ile yaz~lm~~~olup, hiç bir tezhip ihtiva etmez.
Koyu kahverengi mürekkep ile yaz~lm~~~olan yaz~s~, okunakl~~
ve irice Anadolu Selçuklu neshi'dir. Metinde baz~~kelimeler harekelidir. Bu okunakl~, dairevi ve i~lek karakterli nesih yaz~, XIII.-XIV.
yüzy~ llarda Anadolu'da istinsah edilmi~~bir çok eserde görülür 15.
Kitab~n sonunda istinsah kayd~~bulunmad~~~~gibi, hiç bir yerinde
tarihlemeye yarayacak bir kay~ t da görülmüyor. Baz~~yapraklar~nda
Sultan II. Bayezid (1481 - 5 ~ 2)'in beyzi biçimli mührü v~~rulmu~~
oldu~una göre, ça~~nda onun kitapl~~~nda bulunmu~~olmal~d~r.
Cildinin ve baz~~yapraklar~n~n eskiden tamir gördü~ü anla~~l~yor.
Varka vü Gül~ah mesnevisinin pek çok sayfas~nda, metin aras~na
yerle~tirilmi~~71 adet minyatür vard~r. Bunlar Uygur üslübunda
olup, Selçuklu devrine aittir. Baz~lar~n~n zemini boyal~d~r. Figür
aralar~, çiçek, a~aç ve hareket halindeki hayvan motifleri ile doldurulmu~tur. Bu tarz~n tamamen benzerleri yine Selçuklu ça~~~elyazmalar~~18 ile çömleklerinde de görülür. Buradaki minyatürlerin
15 Anadolu Selçuklu neshi ile yaz~lm~~~baz~~ eserler : (~ ) ~n~v-t Bird; El-Ev~mirii`l-<Ald'iyye fi'l-un~üri'l-‘Ald'iyye. I. T~pk~bas~m. Ankara 1956. (2) KERIMÜDDIN
MAHMÛD: Müsâmeret ül-Ahbâr. n~r. Dr. Osman Turan. Ankara 1944. ekli levhalara bak~n~z. (3) Anonim :
Selçuk. n~r. Prof. Dr. F. N. Uzluk. Ankara
1952. T~pk~bas~m k~sm~. Ayr~ca bk. A. ATE~'ill I. ve 7. ç~kmalarda ad~~geçen makaleleri.
18 Bu hususta bk. (~ ) Kitâbü'd-Dirydk (Paris, Bibl. Nat. 2964); (2) Kitâbü'lAgâra (~stanbul, Türk-~slam Eserleri Müzesi); (3) Kitâbü'd-Dirydk (Viyana,
Nationalbibliothek, A.F. ~~o).
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baz~s~~oldukça bozulmu~~ve ço~unun izi de yapra~~n arka yüzüne
geçmi~tir.
Eserin 58 b. yapra~mdaki minyatürde (61. resim) bir imza
kitabesi vard~r. Metindeki
minyatürü çizen nakka~a ait oldu~u
muhakkak bulunan bu imza. kitâbesi, Varka vü Gül~âh'~n ba~ba~a
çizilen resimleri aras~nda ve alt~n yald~z bir zemin üzerinde bulunuyor. Kitâbe ~öyledir (Bk. Levha, a ve b) :
cAmal-i cAbdülmü>n b. Muhammed
el-Nakka~~el-ljuveyyu 17
Nakka~~n bu imzas~~"Muhammed'in o~lu Hoylu Nakka~~Abdülmü'min'in eseri" anlam~na gelir. Selçuklu resim sanat~n~n bu güzel
ve fevkalade k~ymetli minyatürlerini meydana getiren nakka~~n
ad~ndan ba~ka, ~imdiye kadar hiç bir bilgi elde edilememi~tir. Halbuki
elyazmasm~n ta~~d~~~~özellikler ve bu imzâ kitabesi, onun nerede,
ne zaman ve kimin taraf~ndan meydana getirildi~ini oldukça ortaya
koymaktad~r. Minyatürlerin nakka~~~Muhammed-o~lu Abdülmü'min olup, nisbesine bak~l~rsa Hoylu (Azerbaycan)'dur. Metnin
yaz~s~~ da XIII. yüzy~lda Anadolu'da görülen Selçuklu neshi'dir.
Varka vü Gül~ah minyatürleri üzerine e~ilen ara~t~r~c~lar, sadece
bunun XIII. yüzy~l~n ilk yar~s~na ait oldu~unda birle~mi~ler, fakat
ço~unlu~u nakka~~n Hoylu oldu~unu ve bilhassa metin yaz~s~n~n
tamamen Anadolu özelli~i ta~~d~~~n~~dikkate almam~~lard~r.

Tarihi kaynaklardan ö~renildi~ine göre, Türkiye Selçuklular~~
ça~~nda Azerbaycan ile Anadolu aras~nda devaml~~bir içtimal, kültür
ve etnik ba~~mevcut olmu~tur. Zaten ayn~~göç kayna~~ndan gelen
boylar~n yerle~ti~i bu iki bölgeyi, birbiri arkas~na Selçuklu ülkesine
kat~lan bir bütün gibi dü~ünmek daha yerinde olacakt~r. Türkiye
Selçuklular~'na ait eski yerli kaynaklarda Azerbaycan'~n çe~itli ~ehirlerinden pek çok kimsenin bat~ya, Anadolu'ya geldi~i kolayl~kla
17 el-Ijuveyy
: Daha Selçuklu fethinin ilk y~llar~nda (XI. yy. ortalar~)
Türkler'in eline geçen bu Azerbaycan ~ehrinin ad~, IX. - XIII. yüzy~l kaynaklar~nda Ijuveyy, ondan sonra kloyy ~eklindedir. Bk. Yit~cfrr AL-HAntAvI: Mu' cam
al-Bulddn. II. Beynit 1956. 407 - 409. "y:- Ijavv" ve" csy:- Ijuvayy" maddeleri.
Ayr~ca kr~. MiRZA BALA : "Hoy". ~slam ans.
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tesbit edilmektedir. Bu göç ta XVI. yüzy~l~n ilk yar~s~na kadar sürmü~tür. Bunlar aras~nda bir çok Hoylu'nun da bulundu~u, kaynaklarda görülen nisbelerinden anla~~l~yor. Nitekim XIII. yüzy~la Sit
yerli bir kaynakta adlar~~ bulunan Hoylular'dan birinin, imzâ kitâbesi
yukar~da verilen Selçuklu nakka~~~ile ayn~~ ad~~ta~~d~~~~görülüyor.
Türkiye Selçuklular~'n~n ileri gelen devlet adamlar~ndan Atabeg
Celâleddin Karatay Beg, Konya'daki 649/1251 y~l~nda tamamlanm~~~
medresesi için bir çok vak~flar yapm~~t~. Buna ait Vak~f-nâme yine
Konya'da ~ehrin kad~s~~`IzzeddIn Muhammed
tarafindan
651 y~l~ n~n Cumadalüla ay~nda (Temmuz 1253) haz~rlan~p, 25
Cumadaltila (24 Temmuz) günü de tasdik ve tescil edilmi~tir".
Bu Vak~f-nâme'nin as~l metninde bulunan 50 den fazla ~âhidi aras~nda ve itibarl~~bir yer olan ba~larda ~u imza görülüyor " :
r
II
j 1.1

j.tl ( ~ )
5'

J
`"ii

L

(2)

4-4

(3)

Bu imzâdaki ~ahs~n aç~k ad~~ ~öyledir : El-~eyh (Abdülmü'min b.
Muhammed el-Höyl.
1253 y~l~nda Konya'da ya~ayan Hoylu Abdülmü'min'in, Varka
vü Gül~âh'~n minyatürlerini çizen nakka~~ile aym ki~i olmas~~çok
mümkündür. Zaman~~ve yeri tutan iki imzâdaki fark, ilkinde "elNakka~", di~erinde ise "el-~eyh" ünvan~n~n bulunu~udur. Vak~fnâme'deki imza cdi~~ ~ekli, el-~eyh ünvân~ 2° ve ~ahitler aras~nda
ba~ta gelen mevkiine bak~l~rsa bu ~ahs~n, art~k ya~l~~bir kimse oldu~u
kolayl~ kla tahmin edilebilir. Bu iki imza, ayn~~ki~inin ise, "el-Nakka~"
18 Bu Vak~f-nâme'nin asl~n~n nerede oldu~u bilinmiyor. 1329/1911 y~l~nda
yap~lan tescilinin sû'reti Vak~flar Umum Müdürlü~ü Ar~ivi, Defter nr. 577, 28 - 31.
s. dedir. N~r. DR. OSMAN TURAN : Selçuk devri vakfiysleri, 111. Celâleddin Karatay,
- 171. s.
vak!flar~~ve vakfiyeleri. Belleten, XII/45 (Ocak 1948).
19 DR. O. TURAN : ayn~~ esr. metin 134. s. fotokopide XXIX. levhan~n 34.
resmi. Dr. O. Turan bu imzadaki iki kelimeyi yanl~~~kaydetmi~tir :
de~il,
ve baba ad~~ da
de~il,
olacakt~r. Kr~. O. TURAN : Türkiye
Selçuklular~~ hakk~nda resmi vesikalar. Ankara 1958. 9. s. 27. ç~kma. Imzân~n
asl~ndaki 3.J1 nisbesi, j_y;,,J1 ~eklinde yaz~lm~~~ise de, bunun son tescil s~ras~nda
yap~lm~~~bir yanl~~l~k oldu~u muhakkakt~r.
28 el-~eyh : bu kelime "50-den yukar~~ ya~l~~ adam... üstâd" anlamlar~~ ba~ta
olmak üzere çe~itli ~ekillerde kullan~lm~~t~r. Bk. E. W. LANE : Arabic-English Lexicon ; F. STEINGASS : Persian-English Dictionary; A. COUR : "~eyh". Islâm ans.
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nisbesi onun gençlik veya orta ya~hl~k devresinin bir meslek nisbesi
veya ünvam olabilir.
Karatay medresesi vak~f-nâmesPnde ba~ka Hoylular da tesbit
ediliyor n. Bunlardan biri ~u ~ah~sd~r : "`Abdullh b. Mut~ammed
el-tlöyl" 22. Bu ikinci imzâda görülüyor ki, baba ad~~ile mensup
oldu~u yer nisbesi, yukar~da geçen ~eyh Abdülmü'~nin'inki ile birdir.
~âhitler aras~nda birlikte bulunmalarma da bak~l~rsa, onlar~n karde~~
oldu~unu dü~ünmek hiç de yanl~~~olmamal~d~r.
Burada tan~t~lan Hoylu Abdülmü'min'den ba~ka, yine Türkiye
Selçuklular~~ülkesinde ya~am~~~ve onunla ilgili oldu~u san~lan bir
Hoylu daha biliyoruz. XIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Kastamonu
bölgesinde bulundu~u anla~~lan Hoylu Hasan'~n da Varka vü Gül~âh'~n nakka~~mn o~lu oldu~u dü~ünülebilir. Bu ~ah~s bilinen eserlerinde tam ad~n~~ ~öyle yazm~~t~r:
klüsâmeddln el-I:lasan b.`Abdilmü'rnin el-I-Juveyyu 23 el-Mu?afferI
Hoylu Hüsâmeddin Hasan'm yukar~da tan~tt~~~m~z, Hoylu
Abdülmü'~nin'in o~lu olmas~~kuvvetle muhtemeldir. Hüsâmeddin
Hasan, mün~ilikte tan~nm~~~bir bilgin ve ~air idi. Baz~~eserler kaleme
alm~~t~r. 684 Muharremi (Nisan 1285)'nde Kastamonu ve yöresindeki Çoban-o~ullar~~be~liVnin hükümdar~~Muzaffereddin Yavlak-arslan Beg için, "Nüzhetü'l-Küttâb ve Tu4fetül-Ahbâb" adl~~
bir eser telif etti. Ayn~~y~l~n ~~Receb (2 Eylül) günü de hükümdar~n
o~lu Hüsâmeddin Mahmüd Beg ad~na "Kavâ<idü'r-Resâ'il ve
Fevâ'idül-Façlâ'il" adl~~eserini yazd~. Daha sonra ~~Muharrem
6go (4 Ocak 1291) günü "Rüsümü'r-Resâ'il ve NücC~mül-Façlâ'il"
al Anadolu'ya göçen Hoylular'dan baz~lar~~ ~unlard~r: (I) Abdülcâmi' b.
Abdirrahman b. Muhammed el-Hoyi (DR. O. TuR~us : ayn~~esr. metin 135. s. fotokopide XXX. levhan~n 35. resmi); (2) Abdüssamed b. Ebi Bekr b. el-Hasan elHuveyyu (DR. O. TURAN : ayn~~esr. metin 98. s. fotokopide XIX. levhan~n 18. resmi);
(3) Hüseyin Hoyl (840/1436-37 y~l~nda Mezid-o~lu Ömer taraf~ndan Osmanl~~
ülkesinde tertip edilmi~~"Mecmuatü'n-Nezair"de ~iirleri var. KÖPRÜLÜ-ZADE M.
FUAD : Millt edebiyat cereyan:n~n ilk mübe~~irleri. Istanbul 1928. 6o-61 s. daki
ç~kma).
Bk. DR. O. TURAN: ayn~~esr. metin 135. s. fotokopide XXIX. levhanm 34.
resmi. Burada da nisbenin L.s.~ )-1 ~eklinde yanl~~~istinsah edilmi~~oldu~u görülüyor.
98 el-ljuveyyu / el-I36y1 : Bu nisbe gerek eserlerinin de~i~ik nüshalar~nda ve
gerek onlardan bahseden eski kaynaklarda ~s.>;•11 (Fatih ktp. 5406, 59 b., 72 b. yp.)
veya q..),WI ~eklindedir.
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adl~~ eserini bitirdi". Nihayet ya~l~~iken, ayn~~ y~l~n I Recebi (30
Haziran) günü de o~lu Nasrullah Ahsen için "Gunyetü'l-Katib ve
Münyetü't-Tâlib" adl~~ kitab~n~~kaleme ald~~25. Hoylu Hüsâmeddin
Hasan'~n ölüm tarihi ~imdilik belli de~ildir.
~imdi buraya kadar gözden geçirilen kay~tlar~n verdi~i sonuçlar~~ ~öylece toplayabiliriz :
— Varka vü Gül~âh'~n minyatürlerinin ressam~~Hoylu Nakka~~Muhammed-o~lu Abdülmü'min'dir. Nisbesi onun Azerbaycanl~~
oldu~unu aç~kca gösteriyor.
2 — Eserin metin yaz~s~, Anadolu Selçuklu neshi'yledir. Bu yaz~~
daha çok XIII. yüzy~l elyazmalar~nda görülür. Bu bak~mdan onun
da meydana getirildi~i yer, Anadolu olmal~d~r.
3 — Selçuklular ça~~nda Azerbaycan ile Anadolu aras~nda
daimi bir münasebet mevcut idi. Bu bak~mdan Karatay medresesi
vak~f-nâmesi'nde ~ahit olarak bulunan ~ah~s ile, Varka vü Gül~ah
nakka~~~Hoylu Abdülmü'min'in ayn~~ki~i olmas~~ çok mümkündür.
Yine bu Vak~f-nâme'deki Hoylu Abdullah da onun karde~i, ayn~~
yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Kastamonu'da ya~am~~~mün~i ve ~air Hüsâmeddin Hasan ise, onun o~lu olacakt~r.
4 — Bu kay~tlar~n verdi~i bilgilere göre, Varka vü Gül~ah'~n
minyatürleri, metin yaz~s~n~n da gösterdi~i üzere, XIII. yüzy~l~n
ilk yar~s~~içinde, Türkiye Selçuklular~~ülkesinde ve muhtemelen
Konya'da meydana getirilmi~tir.
5 — Nakka~~Abdülmü'min'in soy ~eceresini göstermek üzere
~öyle bir ~ema yap~labilir :
Muhammed
(XII. yy. ikinci yar~s~)

Abdullah

(XIII. yy. ilk yar~s~)

`Abdülmü>min

(XIII. yy. ilk yar~s~)

Hüsâmeddin el-Hasan
(XIII. yy. ikinci yar~s~)

Nasrullah Ahsen

yy. sonlar~-XIV. yy. ba~lar~)

24 N~r. Prof. DR. A. S. ERZ~~: Selçukiler devrine dil in~â eserleri: I a. Ankara
1963. i - 46. s.-da metnin bir k~sm~.
25 N~r. Prof. DR. A. S. ERZ~~: ayn~~ esr. ~~ - 16. s.-da metnin bir k~sm~.

