ÖZÜNDEN TÜRK OLAN BIR SANAT: MINYATÜR*
Dr. MAHMUT NAHAS
Bayanlar ve Baylar,
Bu konu~ma, burada, büyük islâm uygarl~~~ na Türklerin pay~~
üzerine geçen y~l yapmak ~erefine ermi~~oldu~um ve bunda uygarl~klar~~ milletlerin de~il, fakat egemen s~n~f~n yaratt~~~, onu geli~tirdi~i ve ona kendi zevk ve ki~ili~i damgas~n~~ vurdu~u üzerinde
durdu~um konu~man~n devam~d~r. Hattâ, bu konu~mada, göze
çarpan örnek olarak M~s~r'~n Firavunlar, Yunan — Roma wilileri
ve Islâm ça~lar~nda ya~ad~~~~birbirinden çok ayr~~3 uygarl~ktan söz
ettim.
Bir de, kom~u hattâ akraba olan ve efsanelerde ve tarihte sava~lar~~ya da birle~meleri dolay~siyle sözleri edilen iki ulusun, iranl~lar'la
Turanl~lar~n, iki yönde s~k s~ k geçtikleri kar~~~k bir s~n~r~~belirlemenin
olanakl~~olmas~~ölçüsünde Türklerin ve Türk uluslar~n~n yurtlar~n~~
belirlemeye çal~~t~m.
Eski Türkistan, Bat~'da Hazer Denizi, Do~u'da Çin, Kuzey'de
Sibirya, ve Hazer Denizinin güney k~y~lar~ndan geçen bir yançizginin içinde bulunan bütün memleketleri içine alan bir yurt olarak
saptanabilir.
Demek ki Türkistan ~u ülkeleri kapsamaktad~r: ~ ) Ba~l~ca kentleri Çagatay Türkçcsi konu~an Semerkand, Buhara vb. olan Mavera-i Nehir (Oksüs-ötesi); 2) Amudaria (ümmüderya) ~rma~~n~n
Bat~s~nda, Hazer Denizinin Do~usunda, ~ran'~n Kuzeyinde ve Hvarezm'in Güneyinde bulunan Horasan. Buras~, ba~kenti Ekbatan olan
Part'lar ülkesinin yeridir; zira Part'lar, Türkmenlerle Kürd'Ierin
atalar~d~r. Horasan'~n ba~l~ca kentleri: Herat, Belh (Afganistan'da);
Merv (Türkmenistan Sovyet Cumhuriyetinde), ve Ni~abur (~imdi
~randa) d~r. 3) Horasan'~n Kuzeyinde, Kvarezm denizi (Aral gölünün eski ad~) nin ve Alt-Amudaria'n~n Bat~s~nda ve Hazer Denizinin
Do~usunda bulunan Hvarezm. Ba~kenti Hvarezm (~imdi Hive).
* Bu Konferans 14 Eylül 1971'de Türk Tarih Kurumunda verilmi~tir.
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Daha sonralar~~Türklerin Imparatorlu~u çok büyüdü, Çini,
hemen hemen bütün Hindistan'~, Iran'~, Arabistan'~, M~s~r'~~ve
Avrupa'n~n pek büyük bir parças~n~~içine ald~.
Sonra, Türklerin büyük Islam uygarl~~'~ndaki paylar~ndan söz
ederken, Islam'', s~zma ile ya da fetih ile kabul eden, bütün Türk
kabilelerini: Bui'leri, Selçuklular~, Gaznelileri, Harezm'lileri, Mo~ol'Iar~, Timurileri (ve bunlarla birlikte Hint Mo~ollar~n~), son
olarak da Osmanl~lar! sayd~m.
Bütün bu belirlemelerden sonra Türklerin bütün alanlardaki
ba~ar~~paylar~ndan söz ettim.
Ilkin, askerlik alan~nda: ~unu söylemek isterim ki, bu kez Türkiye'de bulundu~um s~rada, iki büyük hat~rlama töreninde bulunmak mutlulu~una eri~tim; birincisi, goo y~l önce büyük kahraman
Alp Arslan'~n Malazgirt'te, kendisininkinden 4 misli büyük Rum
ordusunu ezdi~i, böylece, Imparator Romanos Diogenes taraf~ndan
tehdit edilen bütün Islam uygarl~~-'~m kurtard~~~~parlak zaferdir.
Bunun kadar önemli olan ikinci olay, kahraman Gazi Mustafa
Kemal'in, Rum'lar~n ordular~n~~Sakarya'da mahvetmekle yaln~z
Türklerin ba~~ms~zl~klar~n~~ de~il, kurtlar aras~nda parçalanmas~na
karar verilen bütün yak~n Do~u'yu kurtard~~~~büyük zaferdir.
Ve 2 Türk kahraman~n hat~ralar~n~~büyük sayg~~ile selâmlamak
için bu firsattan faydalanmaktay~m.
Önceki konu~ rnamda Türklerin bilim alan~ndaki payla= da
ayr~nt~l~~olarak söz konusu ettim ve Al Hvarizmi, Al Farabi, Al
Biruni ve üstadlar~n üstad~~Ibn Sina gibi büyük Türk bilginlerinden
ve listesi okunmayacak kadar uzun bütün bilginlerden söz ettim.
Ayr~ca Arap edebiyat~nda ve gramerinde ya da din incelemelerinde önemli yap~tlar meydana getiren Türk edebiyatç~lar~mn ve
imamlarm~n listesini okudum. Bunlar~n ba~~nda Ahu Abdullah
Mohammed 1bn Ismail, Hadis'te en büyük otorite, ve "Al CamPal
al Sahih"te Peygamberin sözlerinin kompilatörü Imam al Buhari
bulunmaktad~r. Son olarak Türklerin Rodaki'den Mevlana Nureddin
Abdurrahman El Cami'ye kadar Fars edebiyat~ndaki paylar~n~~
tart~~t~m.
Ve burada, Farsça yazd~klar~~halde Türk olduklar~~kesin olan
~air ve edebiyatglar~~ k~saca incelemek üzere bir an için durmak
istiyorum. Bu vesile ile ~unu kayd edelim ki Y~ld~r~m Bayezit 14o2'de
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Ankara Sava~~n~n arefesinde Timur'a, boyun e~mesini istemek için
Farsça bir mektup göndermi~tir. I~te, Türk olduklar~~ku~ku götürmez
olan iki büyük k~ral, çok önemli bir sava~tan önce, birbirlerine Türkçe de~il, Farsça yaz~yor — O zaman~n protokolu böyle idi. —
Bunun içindir ki Semerkand'~n banliyösü Rodak'ta do~an,
ayn~~kent'te ölen ve Buhara'da Samano~lu prens Nasr'~n ~air ve
~ark~c~s~~olan Rodaki Farsça ~iirler yaz~yordu.
Bunun gibi, Semerkand'da do~up ölmü~~ve Buhara'da Nuh ibn
Mansur'un saray~nda ya~am~~~olan Dakiki (930-980) de Farsça
~iirler yaz~yordu.
Dakiki'nin yap~t~n~~(Kedi-Nâme'yi) tamamlamakla görevlendirilen ve Türk kenti Tus'ta do~up ölen Firdevsi (934-1o2o) uzun
zaman Sultan Gazne'li Mahmut'un saray~nda ya~am~~ ; bu hükümdar onu Dakiki taraf~ndan ba~lat~lm~~~olan Iran Tarihi'ni tamamlamakla görevlendirmi~ ; bu da, çok ünlü "~ahname" olmu~tur.
Ayn~~durum, bütün Iran Edebiyat~~boyunca tekrarlanmaktad~r,
~öyle ki:
Ömer Hayyam, Horasan'~n ba~kenti Ni~abur'da do~mu~~ve ölmü~tür (1038-1123). Selçuklu Sultan Melik~ah'~n saray~nda astronom
olarak ya~ard~. Büyük matematikçi ve astronom olan Ömer Hayyam,
bilim yap~tlar~n~~ Arapca, ama ~iirlerini Farsça yazm~~t~r. Bugün
onun bilimsel çal~~malar~~unutulmu~ ; kendisi ancak "Rubaiyat"~n
yazar~~olarak zikr edilmektedir.
Azerbaycan'da Firuzabat (bugünkü Tiflis) kentinde do~mu~,
bütün ömrü boyunca ya~am~~~ve ölmü~~olan Nizam, hiç katk~s~z
olarak Türk'tür. Iran'da hiç ya~amad~~~~halde ~iirlerini Farsça yazm~~t~r.
Büyük Sufi ~airi ve ünlü "Ku~lar~n Mant~~~" yazan Al Attar
( ~~ I 29-I22o), Horasan'~n ba~kenti Ni~abur'da do~mu~~ve ölmü~tür.
Attar'~n tilmizi Celâlettin Rumi (1201 - 1273) Belh'te do~du
ve bütün ömrü Konya'da geçti. Burada Mevlevi tarikat~n~~ kurdu.
Kendisi Konya'da ölmü~~ve gömülmü~tür, ama ünlü Mesnevi'si
Fars dilinde yaz~lm~~t~r.
Nihayet, Iran ~iirinin alt~n ça~~n~n hakl~~olarak son ~airi say~lan
Cami (1414-1492) de Timuri sultanlar~n ba~kenti Herat yak~n~nda
Cam'da do~du ve öldü. Nizameddin Ahmed ibn ~emseddin ~aibani'nin o~ludur. Demek ki halis Türktür, madem ki ~aibani Uz-
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bek'tir ve Herat'ta Timuri Türk Sultanlar~n~n saray~ nda ya~am~~t~r.
Cami bu Türk atmosferinde, Sultan Hüseyin Baykara ile veziri Mir
Ali ~ir Neval'nin yan~nda ya~~yordu. Ali ~ir Neval büyük bir edebiyatç~~ve Çagatay Türkçesirlin en büyük ~airlerinden biridir. Mevlana Cami de bir kaç Türkçe yap~t yazd~, ama ba~l~ca yap~t~~olan
"Heft Coreng", Farsçad~r.
Adlar~n~~sayd~~~m bütün ~airler kesin olarak Türk'türler ve Türk
prenslerinin saraylar~nda ya~arlard~, ama bu saraylarda Farsça
konu~uldu~undan, bu 5;airler Farsça yazmak zorunda idiler. T~pk~~
Ba~dad'da büyük AbbasI ça~~nda Ibn El RumI ve Abu Nevas gibi
Arap olmayan ~airlerin, ~iirlerini saray~n dili olan Arapça yazmalar~~
gibi.
~slâm Sanatlar~ndaki Pay:
Türklerin ku~kusuz en büyük paylar~~ oldu~u alan, Islam~n
yay~lmas~~ üzerine Orta Do~u'da adeta hiç yoktan yarad~lm~~~olan
Islam Sanatlar~~ alan~d~r. Bu sanatlar~n ço~u, geli~ip gerçek olgunluklarma ancak ~ 2. yüzy~ldan sonra, Türklerin Islam aleminin hemen
hemen her yerinde egemen olmaya ba~lad~klar~~zaman eri~~ni~lerdir.
Fakat bu k~sa sohbette ~u sanatlarda Türk etkisinden gere~i gibi söz
etmek zordur: Geçtikleri her ülkede kendi damgalar~n~~vurduklar~~
mimarl~k; hah ile kilim; do~u müzi~i denen, ama asl~nda yarad~l~~~
ve geli~me balumlar~ndan Türk olan müzik; Türklerin Iran'da ve
çok daha fazla Istanbul'da sanatlar~n en güzellerine bedel ince ve
zarif bir sanat haline getirmi~~olduklar~~hattatl~k.
Böylece, hattatl~k ve tezhipten, kitap sanatlar~n~~tamamlayan
Minyatür'e geçmi~~oluyoruz.
Her ~ey gösteriyor ki, minyatür, özünden Türk olan bir sanatt~r;
çünkü:
— 632'den 12. yüzy~l~n ba~lar~na kadar geçen 5 yüzy~lda
hiçbir resim sanat~~denemesi yok,
2 - Türklerin Ba~dad'a gelmesiyle ilk minyatürler görülmeye
ba~l~yor. Türklerin Suriye ve M~s~r'a yerle~meleri ile bu ülkelerde ilk
resimler görülüyor. Bütün bunlara Arap resmi denmekte,
3 — Türklerin Iran'a Prens olarak gelmeleriyle, Ilhanl, Timurl,
Safevl vb. denen ilk resimler görünüyor; bunlara Iranl~~denmekte,
a~na hiçbir zaman Türk denmemekte,
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4 — Türklerin hiç bulunmad~klar~~bütün Islam ülkelerinde;
büyük bir uygarl~~a ve yüksek b~r kültüre sahip olan Kuzey Afrika'da
ve Endülüs'te de resimle hiç u~ra~~lmam~~,
5 — Timuri Mo~alar~n Hindistan'a gelmeleriyle burada Mc~ol denen resimler ba~~gösteriyor,
6 — Bu ülkelerdeki Türk hanedanlar~~ortadan kalkt~ktan sonra,
minyatür, son Türk hanedan~~Kaçar'lar~n ~ g24'te gitti~i Iran ile, tabii,
Türkiye d~~~nda ortadan kalkt~. Bu iki ülkede minyatür, 18. yüzy~lda
yerini Bat~~tipinde resme b~rak~ncaya kadar ya~ad~.
Fakat bütün bunlar teori. Ve teoriyi sa~lamca pekinle~tirmek
için, Bat~~sanat tarihçilerinin adland~rd~klar~~ türlü okullar~, yani
Arap ve en çok Iran okulunu inceleyip çözümlemeliyiz.
I. Arap Mivatürü :
Arap resminden söz etmek tamamen gülünçtür, çünkü Araplar,
ne Islâm'dan önce, ne Islâm'dan sonra, hattâ ne de bilim ve felsefenin en yüksek noktaya eri~ti~i ve Yunanl~lar~n pagan felsefesinin özgürce tart~~~ld~~~~vakit (g., 10. ve ii. yüzy~llar), hiçbir zaman
resim yapmarru~lard~r. Keza ~an, raks ve müzik gibi pek ortodoks
olmayan sanatlar~~çok yüksek bir mükemmellik a~amas~na, ~ark~c~~ve
müzikçileri sayg~de~er bir toplumsal a~amaya eri~tirdikleri vakit de
reFimle me~gul olmam~~lard~r.
Bu ülkelerde "Arap" minyatürlerine tan~kl~k etmek için Türklerin Ba~dad'a ve türlü Arap ülkelerine gelmelerini beklemek gerekir;
1251'de Ba~dad Hülâgü Han taraf~ndan zapt edilince ve bu kent
Türk halife ya da sultanlar~ndan yoksun olunca, minyatür ortadan
çekildi.
~imdi, bu "Arap" minyatürleri tarihlerinin siyasal olaylara
uygun dü~üp dü~medi~ini, böylece de tezimizi do~rulay~p do~rulamad~~~m k~saca görelim: Bunun için örne~in Ettinghausen'in
"Treasures of Arab Paintings" adl~~kronolojik s~rada düzenlenrni~~
kitab~n~~ al~p, verileni 3 devire ay~ral~m.
. Devir: ~ gg'dan 222'ye kadar sürer ve bunda minyatürler
Irak'~n kuzeyinde ve Musul'da, bu alan~n ve bütün Suriye'nin mutlak
hâkimi olan Atabey'lerin saltanat~~ zaman~nda yap~lm~~t~r. ~~~ gg'dan
olan en eski minyatür, Musul'da "Tiryak" kitab~n~~ve sonuncular
Suriye'de 1222'de "Makamat al Hariri" nin bir nüsha= süslemektedir.
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2 . Devir: ~ 225ten ~ 25o'ye kadarki Ba~dad minyatürleri;
bunlar, Dioscorides'in "Materia Medica" s~n~n bir kopyas~~ile "Makamat al Hariri" nin birkaç kopyas~n~~kapsamaktad~r.
3. Devir : ~ 300'den ~ 5oo'e kadar Suriye ve M~s~ r minyatürleri;
bu devir, Türk Memlüklarm~n M~s~r ve Suriye'ye yerle~melerinin
ve Hülâgü'nun bu ülkelere yürümesini durdurmalar~n~n hemen
ard~ndan gelen devirdir. Kolleksiyon, "Makamat" tan, "Kelile ve
Dimne" den, hayvan masallar~ndan vb. kopyalar~~kapsamaktad~r.
Bu devirde M~s~ r en kudretli Türk devleti idi. Ve en mükemmel
Kur'an kolleksiyonu Kahire'de bu devirden kalmad~r.
Olaylar~n gidi~i aç~kça görülüyor: Kuzey Irak'ta ilk ba~~ms~z
Türk devleti (Atabey'ler); kar~~l~k: ilk minyatürler. Türkler Ba~dad'ta mutlak egemen oluyorlar; minyatürler görünüyor. Türkler
Ba~dad'ta yoklar; minyatürler ortadan kalk~yor. Türk Memlûklar
M~s~ r'da yerle~iyorlar; M~s~r'da ve Suriye'de son minyatürler görülüyor.
II. Iranl~~denen minyatürler:
Iran minyatürlerinden söz açmadan önce, ~ran'~n, ~slâm'dan
önce, Türk Sultanlar~~zaman~nda geli~mi~~olan bu büyük okula
köken ya da tohum olabilecek bir resim okuluna sahip mi idi? Bunu
inceliyelim. Iran'da Islâm'dan önce iki büyük devlet kurulmu~~ve
bunlar~n her biri birer büyük uygarl~k b~rakm~~t~r.
Ilki, Birinci Kiros taraf~ ndan kurulan ve Kambyzes ve daha
çok ~ . Dara taraf~ndan büyütülen Aheman~~~devletidir. Bu devlet
2 yüzy~ ldan fazla ya~am~~~ve Büyük ~skender'in fethi ile sona ermi~tir. ~skender, bütün insanlar~n karde~~olacaklar~~bir dünya kurmak
hayalini kuruyordu; bunun için son Ahemani~~hükümdar~~ III. Dara'mn k~z~~ile evlendi ve Pers k~ rallar~n~n geleneklerini kabul etti;
ayn~~ zamanda, Iran'~~Hellenle~tirmeye u~ra~u. 323'te ölünce, ~skender'in kal~turundan Iran, generali Selevkos'a dü~ tü ve böylece
Selevkos'lar hanedan~~kurulda (Isa'dan önce 305-64); bu hanedan
da Iran'~~Hellenle~tirmeye çal~~t~~ve ba~kenti Dicle üzerinde Selevkia
(Ba~dad), ile F~rat üzerinde Selevkia, Hellenistik dü~ünü~ün birer
gerçek türeme merkezi oldular. Ve bu, Isa'dan önce 25o'ye, Parth'lar
k~ral~~ I. Arsas (Ar~ak) Selevkos'lular~~Iran'dan koyup Arsas'lar
hanedan~n~~kuruncaya kadar sürdü. Parth'lar Yunanl~lara ve Isa'dan önce 250'den Miladi 224'e kadar Romal~lara kar~~~sava~t~lar;
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bu son tarihte Imparator Trajanus'a yenilen Parth'Iar, Sasani k~ral
Arda~ir taraf~ndan ilhak edildiler. Arda~ir, son Parth k~ ral~~Ardavam'~n k~z~~ile evlendi.
Sasaniler de Bizans'~n temsil etti~i istilâc~~ Bat~ya kar~~~sava~~~
kahramanca ele ald~lar. K~ral ~ahpur Imparator Valerian üzerine
ve I. Keyhusrev Justinianus üzerine daha da parlak bir zafer kazand~.
Dört yüzy~ldan uzun bir zaman (224-641) Iran Do~u'nun Bat~'ya
kar~~~ ~ampiyonu oldu. Muhakkak ki Ahemani~'lerle Sasaniler büyük
bir uygarl~k kurmu~lar ve türlü ba~kentlerinde (Persepolis, Suza,
Ktesiphon vb. de), mimarl~k, kabartma, heykel sanatlar~nda büyük
a~amalara eri~tiklerini gösteren büyük an~tlar b~rakm~~lard~r. Fakat
resimde hiçbir ~ey ! —Belki, Taki Bustan'da ve Nak~i Rüstem'de renkli
dev kabartmalar.— Fakat küçük boyutlu gerçek resim, M~s~rla sürekli
temasa ( — 525 ten itibaren), I. Dara'dan ( — 321) beri Yunanl~larla
temasa ve 641'e kadar Roma ve Bizans'la temasa ra~men, yani
toplam olarak ~~~~ yüzy~ldan çok bir zaman, resmin çok geli~mi~~
Oldu~u ülkelerle temaslara ra~men, Iran, büyük uygarl~~~~içinde,
mucizeye yakla~an o minyatür geli~mesini önceden haber verebilecek
bir resim okuluna sahip olmam~~t~r.
641 'den, Islam fethinden sonra, Iran Islam Devletinin bir parças~~idi, ve o s~ rada, ba~ka Islam ülkelerinde oldu~u gibi, o zaman~n
geçmi~i ile o zaman~n hali aras~nda gerçek bir kopma oldu. Bu Islam
dünyas~nda, yeni ilkeleri ve yeni sanat ve kültür anlay~~~~olan yeni
bir toplum meydana geldi. Ve Iran bu uygarl~~a i~tirakte birinci
oldu; bu uygarl~kta, insan vücudunun tasviri kesin olarak yasak
olmamakla birlikte, pek istenmiyordu. Bu Islam ailesinin aktif üyesi
olan Iran, Medine'den, sonra D~m~~k'tan, en son Ba~dad'dan gönderilen valilerle yönetildi — ve 1251'de Ba~dad'~n dü~mesine kadar
kendi kentlerinden birinde yerle~mi~, kendine öz ba~~ms~z bir hükümete sahip olmad~ ; ve ilk hanedan, Hülagü Hanedan~, yani
Ba~dad'~~yok edenden gelen Ilhanlar Hanedan~~olmu~tur. Bu hanedan
13. yüzy~lda Tebriz'e yerle~ti, ve tam i~te o zaman, sanat tarihçilerinin Ilhanl~~ ya da Mo~ol minyatürler dedikleri ilk Iran minyatürleri
görülmeye ba~lam~~t~ r. Ilhanl~~devleti ~~25 ~ 'den, Timur'un ba~kent
olarak Semerkand'~~seçerek devletini kurdu~u 15. yüzy~la kadar
devam etmi~tir. Sonra Timur Iran'~~o~lu ~ahruh'a (1405-1447) verdi;
bu da ba~kent olarak Türk kenti olan Herat'~~seçti ve buray~~edebiyat
ve sanat~n büyük bir merkezi k~ld~. Halefleri Sultan Abu Said (1448-
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1468) ve Sultan Hüseyin Baykara (1470- 5o7) Herat'ta ünlü resim
okulunu geli~tirip en yüksek a~amas~na eri~tirdiler. Buna, sanat
tarihçileri, "Turanid okulu" derler.
Timuri minyatürlerden ayr~nt~lar~~ile söz edebilirdim. Fakat
Iran'da ilk görülen Mo~ol minyatürleri ile ilgili olarak ~unu söylemek
isterim ki, bunlar bize bilhassa, göçebe hayat~n sahneleri ve 13.
yüzy~lda henüz Islam~n silemedi~i ~amanl~kla ilgili sahneleri de,
bilhassa Mehmet Siyahkalem kolleksiyonunda, sorun'un anahtar~ru
vermektedir. Burada, bu minyatürlerin kökeni olam~ yacak olan
Iran'dan çok uzaktay~z.
Sonra Safevner devri, ondan sonra da Kacar'lar ve nihayet
bugün, Iran'a Orta Do~u'da büyük ulus yerini yeniden veren ~anl~~
Pehlevi hanedan~~ geldi.
Demek ki ~u sonucu ç~ karmak gerekiyor: Minyatür sanat~~Iran'da
bu kadar iyi geli~rni~se, bunun nedeni, nerede hüküm sürdülerse,
bir Türk sanat~~olan ve ba~ka yerlerde oldu~u gibi burada da kendileri gelmeden var olmayan minyatürü, Türk hanedanlaruun
yüreklemi~~olmalar~d~r.
~imdi sonuç verici bir analize geçelim. Zira dünya kültür örgütü
olan UNESCO tarafindan seçilip yay~ mlanan kolleksiyonu gözönünde
bulunduraca~~ z. Kolleksiyon, en yetkili uzmanlarla (Bas~l Gray,
Ivan Stchoukine ve Andr" Girard) anla~~l~ p Tahran'~n yetkili makamlar~~ile birlikte çal~~ malar sonucunda meydana gelmi~~ve "Iran
Minyatürleri" ad~n~~ ta~~maktad~r.
Bu albüm, varsaymum~z~~do~rulamak için en iyi destektir.
— Gerçekten albüm 6 el-yazmas~ ru süsleyen 35 minyatürü
içine almaktad~r. El-yazmalar~~ ~unlard~ r: Timurt Prens Baysungur
için 143o'a do~ru yaz~lm~~~ve — 9 minyatürle — resimlenmi~, Firdevsrnin ~ahnamesinin bir kopyas~~ (Plan~~1-9). Ama gördük ki kitab~n
yazarlar~, Türk prensleri için çal~~ an Türklerdir. Ve bu kopya, bir
Türk kenti ve Timuri Türk haneda~un~n ba~kenti Herat'ta, birçok
Türk hattat, tezhipçi ve ressam~ n, — kendisi de bir büyük sanatç~~
olan-prens Baysungur'un emrinde çal~~t~~~~atölyede yaz~lm~~~ve
resimlenmi~tir.
2 - Ikinci el-yazmas~ , ünlü "Kelile ve Dimne" nin Herat'ta
ayn~~prensin atölyesinde 1410 - 1420 de Farsça güzel yaz~lm~~~ve 6
minyatürle (Plan~~ ~~o - 15) bezenmi~~bir kopyas~d~r.

B~ R TORK SANATI : MINYATCR

97

Demek ki önceki dü~ ünceleri uygulayarak bu minyatürlerin
Türk olduklar~n~~ ç~ karsayabiliriz.
3 — Üçüncü el-yazmas~, ba~ ka zamanlara ait minyatürün (Pl.
16-24) kolleksiyonu olan "Murak'a Gül~an" d~ r. Bu g minyatürden
4'ü Herat Timuri okulundand~r, bunlar~n 2 si ise ünlü ressam Behzad'~nd~ r (148o'e do~ru). Demek bunlar da (Pl. 16-1 g) Herat Türk
minyatür okulundand~ r.
4 — Dördüncü el-yazmas~ , Mevlana Abdurrahman Cami'nin,
"Heft Oreng" denen, ama burada "Heft Baykara" ad~m ta~~yan
yap~ t~n bir kopyas~d~ r. Bu son ad, nüshan~ n Sultan Hüseyin Baykara
için ve onun saltanat~~zaman~nda haz~rland~~~n~~gösteriyor. Kald~~
ki, onu süsleyen 2 minyatür (Pl. 25, 26), Behzad'~n ö~rencisi Kas~m
Ali tarafindan 148o'e do~ru yap~lm~~t~ r. Demek ki bütün bu yap~t,
yani hattatl~k, ~iir ve minyatürler, Herat'ta Timuri Türk devrinde
meydana gelmi~tir.
5 — Son el-yazmas~~ Ilhan'hlar~n veziri Re~id ed-Din'in 14.
yüzy~lda Mo~ollar~ n tarihi üzerine yazd~~~~"Cami-üt Tevarill" in
bir kopyas~d~ r. Bu el yazmas~ , 16. yüzy~lda Mo~ol Imparatoru Ekber'in kitapl~~~~için haz~rlanm~~~ve 16 minyatürle süslenmi~tir (Pl.
29-34). Hümeyun'un o~lu, Babür'ün torunu olan Ekber'in Timuri
bir Türk oldu~u ve Hindistan'a, Iran'dan geçmeden, do~rudan
do~ruya Semerkand'dan geldi~i ve sanatç~, edebiyatç~~ ve Çagatay
Türkçesinde ~air oldu~u biliniyor.
Mo~ollar, bütün Timurieler gibi, kitap sanat~~ için atölyeler
kurmu~lard~ ; bir Türk hükümdarm~n atölyesinde haz~ rlanm~~~ bir
Türk kitab~n~ n el-yazmas~ , hiçbir zaman Iran resmine mal edilemez.
Demek ki, bu kitab~~süsleyen 6 minyatür Türktür.
Görülüyor ki, UNESCO'nun Iran resminin en güzel örnekleri
diye sundu~u 34 minyatürden 27 si ku~kusuz Türktür; öbürleri ise
belirsiz zaman ve yap~c~lardand~ r, öyle ki bunlar~ n kökenlerini,
bilhassa "Muraka'a Gül~an" adl~~birbiri ile hiçbir ilgisi olmayan
minyatür ve yaz~ lar (Pl. 20-24) kolleksiyonunun kökenini saptamak
çok zordur.
Sonuç:
Bayanlar ve Baylar,
Bu konu~may~~ bir Islam ulusunun ba~ka bir Islam ulusuna
üstünlü~ünü göstermek, ne de büyük uygarl~~~~ve ince ve derin
Belleten C. XXXVI, 7
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kültürü Islam uygarl~~~na ilk katk~~olan ~anl~~Iran ulusunu küçültmek
için yapmad~ m.
Bütün bu uluslar, büyük Islam ailesinin üyeleridirler. Ve burada,
bütün Islâmlar~ n karde~~olduklar~n~ , "Inamal müslimun ihva"
demekle, Islaml~~~ n enerjik bir ~ekilde yerdi~i ~rkc~l~k yapmak da
benim zihnimden tamamen uzakt~r.
Fakat ben bu konu~ma ile geçen y~ lki konu~may~~ ~unun için
yapt~ m: Biz, Orta Do~u Müslümanlar~ , goo y~ ldan beri, Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar ana-baba kal~t~m~m~z~~kahramanca savunan
Türk karde~lerimize borçluyuz ve bu borcu hiç olmazsa tan~mak
ve kabul etmek gerekir.
Sonra, kimi Bat~~tarihçileri, Bat~'n~n h~ rslarma kar~~~dikilen son
devlete olan kinleri içinde, Türk uluslar~n~n Islam uygarl~~~na her
türlü katk~s~n~~yads~ mak ve Türk uluslar~ na iftira etmek için ellerinden geleni yap~yor ve "cesur askerdirler ama hiç kültürleri ve uygarl~klar~~yok" diyorlard~.

