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Geleneksel Sanatlar

Sultan  Yakup  Döneminin 
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Gelişim  Düzeyinin  Bir 
Yansımasıdır
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BİLİNDİĞİ GİBİ, TEBRİZLİ USTALARIN TİMURLULAR’IN SANAT MERKEZİ OLAN HERAT’A ZORUNLU GÖÇ ETTİRİLMESİNDEN 
KAYNAKLANAN UZUN ARADAN SONRA, XV. YÜZYILIN SONUNDAN İTİBAREN TEBRİZ, AKKOYUNLU HÜKÜMDARI SULTAN 
YAKUP  DÖNEMİNDE YENİDEN SANAT MERKEZİ OLARAK CANLANMIŞTIR. 

XV. yüzyılın son yılla-
rında yapılmış min-
yatürler arasında 

Nizami Gencevi’nin ünlü “Ham-
se“sini konu alan eser daha çok dik-
kat çekmektedir (İstanbul, Topkapı 
Müzesi). Bu eser, çok sayıda hayati 
detayları içeren sahneler ile zengin-
leştirilmiştir; bunlardan biri Bahram 
Gur tarafından Yedi Güzel Sarayı'nın 
ziyaret edilmesi ile ilgili minyatür-
lerdir. Özellikle, Bahram Gur’un mü-
kemmel peyzaj eşliğinde seramik 
kaplama, halı ve diğer lüks eşyalar 
ile süslenmiş muhteşem saraylarda-

ki görüntüleri cazip bulunmaktadır. 
Aynı eseri XVI. yy başlarında Şah 

İsmail Safevi hükümdarlığı döne-
mine ait, arasında bizi ilgilendiren 
“İskender ve çoban“ ve “İskender ve 
Nuşabe“ minyatürleri bulunan diğer 
minyatürler de süslüyordu. Birincide 
sayfanın hemen hemen çoğu ala-
nını, terasından İskender’in çoban 
ile sohbet ettiği saray almaktadır.  
Farklı açılardan çok sayıda görüntü-
ler, mozaik ve yazıların çok renkliliği 
bu minyatürü, Şark mimari sanatının 
öğrenilmesi için en iyi örneklerden 
biri haline getirmektedir: çoban, 

Hosrov'un yıkanan Şirin'i görmesi. Tebriz, 1481. (İstanbul, Topkapı, H. 762)
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koyun sürüsü, onları koruyan köpek 
eşsiz güzellikte bir resim oluştur-
maktadır.

Büyük ihtimalle, belirttiğimiz 
minyatürlerin ikincisi – “İskender’in 
Nuşabe’yi ziyareti“ de aynı ressam 
tarafından çizilmiştir. Burada büyü-
lü güzelliği olan bahçe manzarası, 
gerçek kapsamlı mimari yapısı olan 
altın kaplama ve değerli taşlarla 
süslenmiş dev taht, bulunduğu çok 
figürlü sahne için fon oluşturmakta-
dır. Bu tahtın üstünde zenginliği ile 
şaşırtan ipek halılardan tenteler ku-
rulmuştur, yerlere muhteşem halılar 
serilmiştir. Saray hanımlarının uzun, 
zarif resimleri minyatüre dinamizm 
ve ritim kazandırmaktadır.

Özellikle, Sultan Yakup dö-
neminin en ünlü eseri 1481 ta-
rihli Nizami Hamsesi olmaktadır 
(İstanbul, Topkapı, H. 762). Ayrıca, 
Sultan Pir Budak, Sultan Halil ve 
Sultan Yakup da bu listenin oluş-
turulmasına öncülük yapmışlardır.  
Şah İsmail hükümdarlığında ise 11 
minyatür eklenmiştir, onlardan ba-
zıları Şeyh Muhammed’in eserleri-
dir. Minyatürlerinden bir veya iki ta-
nesi tamamlanmamıştır. Onlardan 
üç tanesi eserden çıkarılmış olup 
Keir'in Londra koleksiyonuna götü-
rülmüştür.

Sultan Yakup döneminin minya-
türleri üslup olarak Şeyh Muhammet 
sanatına aittir ve Çin detayları fazla 
içermez.  Bu minyatürler titizlikle ya-
pılmış, renk olarak zengin, mistik ve 
geniş tabiat manzarası ise o döne-
me özgüdür.

Özellikle, “Bahram Gur’un Yeşil 
Sarayı ziyareti“ minyatüründe genç 
adam kitaplar ve hattatlık aletleri 
üzerine eğilmiş olup, saray hanımla-
rından biri yüksek sesle şiir okuyor, di-
ğeri ise ayaklarına masaj yapıyor. Bu 

eser Akkoyunlu saray tarzının zirve-
sidir. Araştırmacılar “Bahram Gur Sarı 
Sarayda“ adlı eseri Sultan Yakub’un 
kendi portresi olarak d eğerlendir-
mektedir:“ ...Eksikliği ne ve za  rafetine 
rağmen minyatür dinamizm ile do-
ludur, bu da onun Behzad’ın daha 
ağır tarzından olan farkıdır. Bu min-

yatürler teknik eksiksizlik ve detay 
işleminde büyük titizlik gösterilen 
aynı zamana ait Herat numunelerin-
den daha alt konumdadır.  Burada 
ilişkiler daha az orantılı, alanın ku-
ruluşunda daha az mantık bulun-
maktadır. Fakat Tebriz okulu ressamı, 
canlı renklerle ve mistik dünyanın 

İskender ve Nuşabe
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cazibesi ile bu durumu telafi etmek-
tedir: turkuaz, sarı-pembe, turuncu, 
kızıl-kahverenginin tonları, açık fıstık, 
açık mavi-lacivert. Ejderha pençeleri 
gibi bükülmüş bulutlar, hayvan baş-
ları ve canavarların harika siluetleri ile 
tamamlanan dağlar, taşlar ve kayalar 
– değerli taş hazineleri gibi saçılan ve 
Uzak Doğu tarzında stilize edilmiş çi-
çekler onların dünyalarının parçasıdır. 
S.K.Velç konuyu şöyle ifade eder: “Son 
belirtilenler ise özellikle bu tarz için 
belirleyicidir... Tabiat manzarasının 
zenginliği tropik ormanları andırmak-
tadır... Dikkatle bakarak, indeki tav-
şanı, gümüş sularda ördeği, dalların 
tepelerinde renkli kuşları görebiliriz.  
Çok az resimlerdeki dünya cenneti 
görüntüleri bunlarla kıyaslanabilir. 
Onları Timurlu değil, Tebrizli kılan 
nelerdir? Hayat enerjisinin fazlalığı 
mıdır? Renklerin maksimum sesi mi? 
Yada bunlara ilave olarak iç dekorun 
detay zenginliği, desen fazlalığı, et-
kileyici fakat alan bakımından man-
tıksız mimari ve Çevre mi? ...Apollon 
başlangıcından daha çok Diyonis 
başlangıcı. Tebriz minyatürleri sanki 
sayfadan taşmaktadır. Aşırı duygu, 
aşırı heyecan!“ 

15. yüzyıla ait  bazı resimlere ba-
kalım: “Hosrov'un Bahram Çubin ile 
çarpışması“ adlı minyatürde genç 
şah açık gri renkli ata binip çarpış-
mayı izlemektedir. Açık gri renkli 
tarlanın ortasında düşman komu-
tanın kafasına mızrak kaldıran as-
ker görünmektedir… Resim ince 
olup, elbiselerin turuncusu ve gök 
mavisi  vurgusu ile ağır renk pale-
ti Grisaille etkisine dayanmaktadır,. 
Kompozisyon, dış hatları çizilmiş fi-
gürlerin birbiri ile kıyaslanmasına ve 
üst üste bindirilmesine dayanmakta-
dır. Fakat onlar belirginlik kazandırıl-
mayıp dalgalanmaktadır.  

“Ferhat’ın atlı Şirini omuzlarında 
taşıması“ adlı diğer minyatürde şiirin 
en lirik yerlerinden biri sergilenmek-
tedir.  Heykeltraş kahramanlığı büyü-
leyici yerde meydana gelmektedir. 
Gri-mavi ve pembe parıltılarla kayalar 
arasında, yoğun yeşillik, selvi ağaçlar, 
çiçekli çalılar ile çevrili gür  uzanan 
altın vadi. Derinliklerde akan dere. 
Sarı elbiseleri giyen prensesin etra-
fında parlak renkli hizmetçiler vardır. 
Ferhat’ın giysisi indigo rengindedir. 
Kayaların üstünde altınlarla çizilmiş, 
fakat tamamlanmamış köşk görün-

mektedir. 
“Öküzü kaldıran Fitne“ minyatü-

rü “Yedi Güzel“ poeminin en ilginç 
öykülerini göstermektedir.  Yeşil ve 
yeşim rengi giyen prens, pembe 
köşkün üst katında altın tahtında 
oturmakta ve omuzlarında bulunan 
öküz ile yukarıya çıkan kırmızı ve ye-
şil giysili genç kadına bakmaktadır. 
Erkekler bahçeden, kadınlar ise ev-
lerinden bu ilginç olayı izlemektedir. 
Merdiveni kaymaması için hizmetçi 
onu desteklemektedir. Burada tüm 
izleyiciler –gençler, bir cüce dışında-
ki figürler yine esnek ve uzatılmıştır. 

Burada derenin ve ressamın pers-
pektif olarak gösteremediği merdi-
venlerin çaprazları kesişmektedir.  
Burada pembe ve mor (vadi) ve 
koyu mavi (gökyüzü) ahengi söz ko-
nusudur.  “Öküzü kaldıran Fitne“’de 
sarı-pembe mimarinin, gökyüzünün 
koyu mavisinin ve yeşil bitkilerle açık 
bej rengi tarlaların ahengi söz konu-
sudur. 

Minyatür ressamların en sevdiği 
konular Nizami Gencevi'nin “Yedi 
Güzel“ poeminin sahneleri, özellikle 
Bahram şahın yedi gezegenin sim-
gesi olan yedi renk sarayların her 
birinin kubbesinin altında yedi iklim-
den getirilen prensesler ile yaptığı 
sohbetler olmuştur. Bu minyatür-
lerin bilinen döngüleri çok fazladır. 
Nizami’nin şiirlerin kahramanları bu 
eserlerde plastik, renk görüntülerini 
bulmuşlardır. 

Nizami’nin “Yedi Güzel“ poemin-
de minyatür sanatında sanatsal renk 
anlayışı şiirlerin minyatür-resimleri-
nin zengin materyallerinde en kap-
samlı olarak yansıtılmıştır. Tüm bu 
karmaşık simgeler, yedi renkli kubbe 
altında yedi gezegenden getirtilmiş 
prensesler tarafından anlatılan yedi 
hikaye tek amaca hizmet etmekte-
dir: her öykünün konusu aşk üzün-
tüsüdür,  hem de renklerin geçişine 
göre duygu farklı şekiller almakta, 
yüce aşk ile değişmektedir. Ayrıca, 
her öykü ruhun temizlenme derece-
lerini anlatmaktadır.

Prensesler tarafından sarayların 
her birinde anlatılan öykü, konusu-
na ve metafor sistemine göre ge-
zegenin özellikleri ve onunla ilgili 
renklerle uyumludur. Nizami, yedi 
bölümdeki Satürn simgesinin altın-
da, siyah renkten ve Hint ikliminden 
bir döngü başlatmıştır. Başka deyiş-
le, yedi güzel, dünyada yedi iklim 

Geleneksel Sanatlar

Ferhat’ın atlı Şirini omuzlarında taşıması
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ve gökte yedi gezegen olduğu gibi, 
bir kader “sistemi“ ile bağlı olmuşlar.   
Nizami’nin dediğine göre, halkanın 
ortasında, ressam esas konuyu, “ce-
vizin içi“ olan Bahram’ı, yedi prenses 
olan “ceviz kabuğundan“ farklı ola-
rak yerleştirmiştir. Kompozisyonun 
anlamı, “yedi gezegenin emiri“ (yani 
horoskopa göre) Bahram, tahta çık-
tıktan sonra “yedi keşvardan“ gelen 
yedi prensesi kabul edecektir. 

“Bahram Gur Sarı Sarayda“ ese-
rin 177. sayfasında şah yatakta yat-
maktadır. Onun kafası, yastıkta bu-
lunan sol eli ile desteklenmektedir. 
Giysisi mor renktedir. Gri elbiseli 
prenses onun ayaklarının yanında-
dır.  Prensesin yanında iki hizmetçi 
vardır: biri sarı elbise giymiş, diğeri 
ise turuncu renk kıyafet giymiştir. 
Sarayın duvarları türkuaz ve altın 
renk ile kaplı, dışarıdan – pembe 
renklidir. Beyaz bulutlarla kaplı tür-
kuaz renkli gökyüzü fonunda farklı 
tür ağaçlar ve ilginç şekli olan kaya-
lar vardır. Derenin sahilinde 2-3 ha-
nım oturmaktadır.  Ağaçlar arasında 
üç genç görünmektedir. “Bahram 
Gur Sarı Sarayda“ adlı minyatürde 
kompozisyon çaprazda kurulmuş-
tur.  Bu yapı sadece kahramanları 
değil, sayfayla çapraz kesişen tüm 
peyzajı kapsamaktadır.  Minyatürün 
dinamik etkisi statik figürlerle de-
ğil, onların çevresinin sayesindedir.  
Koyu yeşil, sıcak pembe ton ve çok 
çeşit gri-yeşil renklerin ahengi gö-
rülmektedir. 

180 b sayfasında “Bahram Gur 
Yeşil Sarayda“ adlı eser canlanmak-
tadır. Yeşil elma renginde kıyafet ve 
başlık giyen prens uzanmakta ve 
yastığa yaslanmaktadır.  Açık mavi 
ve kırmızı elbiseler giymiş prenses 
onun ayaklarına masaj yapmakta-
dır. Onların boyutları diğerlerinden 

büyüktür.  Yukarıdaki dekorda be-
yaz ile altın renkli saray bulunmakta, 
kompozisyonun üst kısmında saray 

farklı ağaçları bulunan ve mavi ve 
bej rengi kayaların olduğu bahçeye 
çıkmaktadır.  Kayaların arasında – 
üç erkek görülür, biri yırtıcı hayvanı 
nişan almış, aşağıda iki hizmetçi atı 
tutmaktadır.            

“Mahan Peri prensesi ile tahtta 
oturması“ adlı minyatürün konusu 
ise, Mavi Sarayın prensesi tarafından 
anlatılan öyküdür.  Prenses ona altın 
kadeh uzatmaktadır.  Diz çökmüş 
hizmetçiler tepsiler sunmaktadır. 
Mızıkacılar çalmaktadır. Hizmetçiler 
masada sürahi dizmektedir. Sahne 
şadırvan ile çevrili yerde yer almak-
tadır. Yan tarafında  - duvarın içinden 
derenin üstündeki köprü ve farklı 
tür ağaç ve çiçekler bulunan harika 
bahçenin göründüğü kapı bulun-
maktadır. Orada erkekler ve kadınlar 
dinlenmekte ve müzik çalmaktadır. 

Bahram Gur Mavi Sarayda (ilk kez yayınlanmaktadır)

Bahram Gur Yeşil Sarayda. Tebriz, 1481. (İstanbul, Topkapı, H.762)
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Gökyüzünün altın fonunda bir me-
leğin kafası görünmektedir. Tüm 
kahramanların boyutları küçüktür. 
Kompozisyonun ortasında – baş 
kahraman çifti merkezlenmiş ve 
aynı zamanda piramit şeklindedir.  
Renkler kontrast: cila, altın, taze ye-
şillik, kırmızı. 

Hamse H. 762 veya Sultan Yakup 
dönemi hamse minyatürleri benzer 
renkli sahneyi teşkil eder. Resimler 
bizim için ayrı bir merak konusudur, 
çünkü onlar o dönemin sanat anla-
yışı hakkında eşsiz bilgiler sunmak-
tadır. Bu minyatürler Akkoyunlu’nun 
başkentinde yeni yaranan Sefevi 
okulunun ilk adımlarına eşsiz şahit-
lik eder. Daha sonralar bunlara I. Şah 
İsmail döneminde yapılmış münya-
türler eklenmiştir. 

XVI. asrın başında Sefevi başkenti 
Tebriz’in, XV. asrın zengin ve ente-
rasan gelenekleri yeni saray tarzı ve 
Behzad’ın “doğal“ tarzı ile birleşmiş-
tir. Şah İsmail’in zafer yürüyüşü 1502 
yılında Tebriz şehrinde taç giyme 
merasimi ile tamamlanmıştır. 

16. asır erken Sefevi döneminde 
Tebriz geleneğinin gelişimi hakkın-
da bilgi vermiştir. 

Sultan Muhammed’e ait olduğu 
düşünülen “Miraç“ adlı minyatürde 
de önemli sorunlar ele alınmakta-
dır.  “Şirin’in kasrının yanında Hosrov“ 
adlı önceki minyatürde olduğu gibi, 
"Miraç" da Sultan Yakup döneminin 
meşhur “Hamse’’si (1481) için yara-
tılmış olup yazıda ilk minyatür ola-
caktı. Peygamber’in Burak adlı kut-
sal bineğinde çok sayıda melek ile 
birlikte gece yükselişinin geleneksel 
sahnesi Tebriz ressamı tarafından 
oldukça belirgin ve dramatik bir şe-
kilde ele alınmıştır.  Tüm ünlü eserler 
gibi “Miraç“ da (yaklaşık 1505) eski 
ikonografik şemasını, Tebriz minya-
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türünün gelişmesi için aşamalı hale 
getirir. Onda, XV. yy minyatüründe 
olduğu gibi “Şirin’in kasrının yanın-
da Hosrov“ (Keir'ın aynı koleksiyo-
nu) bir sayfada iki mekan-zaman 
ölçümlerinin birleşme yöntemi ile 
karşı karşıya gelmektedir.  Parlak, 
güneşli, palmiye ağaçları ve ağaç-
lar arasındaki evleri içeren peyzaj 
doğal çerçevesi ile Miraç sahnesini 
kuşatmıştır.  Sayfanın altında Mekke 
panoraması Kabe ve diğer yapılar ile 
ve yukarıda meydana gelen olaylara 
kenetlenmiş insan topluluğu ile bir-
likte  verilmiştir. Kuş bakışı yükseklik-
ten görüntülenen şehir gökten sü-
rekli kaya sırası ile ayrılmış olup, on-
dan daha çok soyutlanmıştır.  Derin 
mavi tonlarda Miraç gecesi, tümü 
Tebriz resimlerinde sevilen dekoratif 
bulutlar ile kaplanmıştır.   Fakat bu-
rada bu geleneksel yöntem olağan 
üstü ifade gücüne ulaşmaktadır: dev 
fantastik ejderha gibi altın bulutlar 
kendi dinamizmi ile tüm alanı dol-
durmaktadır.  Bu neşeli sahnede bu-
lutların arasındaki açıklıklarda farklı 
şekillerde çok sayıda melek figürleri 
daha çok vurgulamaktadır. Onların 
uzun kanatları, alanı keserek kompo-
zisyon dinamizmini güçlendirmek-
tedir.  Eserin hayret verici gücü, en 
zor renk ve kompozisyon sorunla-
rının çözüldüğü cesaret, minyatürü 
Tebriz okulunun öncüsü olan Sultan 
Muhammed’in eline ait olduğunu 
düşündürmektedir. Böylece, ressa-
mın sanatkarlık aşısından erken dö-
neminin ilginç sorunu oluşmaktadır 
(“Şirin’in intiharı“ ile “Miraç“), bu da 
olgun dönemin eserlerinin yanında 
(Firdovsi “Şahname“  minyatürleri, 
A.Haufton’un koleksiyonu) ve son-
raki dönem (Nizami “Hamse“ 1549-
43 yy. minyatürleri) eserlerinin yanı 
sıra bu eşsiz sanatkârın evrimi hak-

kında bahsedilebilir.  Kuşkusuz, Şah 
İsmail’in döneminin en büyük ese-
ri, Topkapı Sarayındaki Nizami'nin 
Hamse eserinin 1481 tarihli min-
yatürleriydi. Akkoyunlu Sultan Ya-
kup'un kütüphanesinde başlayan 
eserin resimleştirilmesi 1510 yılında 
tamamlanmıştır. 16. yüzyılın başlan-
gıcına ait olan minyatürlerin arasın-
da birkaç yöntem seçilebilir. Onlarda 
ikisi “İskender Nuşabe’nin yanında“, 
“Bahram Gur Sandal Sarayında“ adlı 
minyatürler olmaktadır. 

“Sandal Saray“ harika peyzaj 

panoraması vermektedir. Kızılbaş 
başlığında, yeşil elbiselerde prens, 
halı üzerinde turuncu yastığına yas-
lanarak yatmaktadır. Prenses mor 
elbiselerle prensin yanında oturup 
ayaklarını ovmaktadır. Oda içeriden 
türkuaz ve yeşil kaplama plakalarla, 
ve beyaz fonda mavi ile yazılan bit-
kisel motifler bulunmaktadır. Solda 
aynı seviyede – aşağıda indigo, yu-
karıda bej renk plakalarla donatılmış 
sarayın ön cephesi bulunmaktadır.  
Üst katın pencerelerde ve çatısında 
bayanlar görünmektedir. Bu bahçe – 

derede çamaşır yıkayan bayanlarla, 
iki erkek – kazmalar ve diğer aletlerle 
doludur. 

“İskender’in Nuşabe’yi ziyareti” 
adlı minyatürde kraliçe Nuşabe elçi 
olarak saraya gelen İskender’e onun 
portresini sunup, tanıdığını ima et-
mektedir. Kraliçenin kendisi, zengin-
ce süslenmiş tahtta oturmaktadır. 
Yanında ellerinde kendi portresi 
olan İskender ayakta durmaktadır.  
Kraliçe koyu mavi ve kırmızı giysi 
giyinmiş,  başında altın taçla altın 
süslenmiş tahtta oturmaktadır; üs-
tünde yeşil elbise ve mavi pelerin 
bulunmakta. Tahtın üstünde muhte-
şem turuncu halı tente vardır. Tente 
kraliçeyi güneşten korumaktadır.  
Kompozisyonun etrafında mor kaya-
lar bulunmaktadır. Kompozisyonun 
detay yoğunluğu, çok sayıda figürleri 
ana temayı – harika peyzaj resim lerini 
gölgelememekte dir. Kah ramanların 
arkasında bulunan tepenin ortasın-
da, alt kısmında ufak mercan şeklin-
de kayalıklar bulunan büyük ağaç 
bulunmaktadır. Bu ağaç, gür çiçekli 
diğerleri gibi, sayfanın üst çerçeve-
sinin dışına taşmaktadır.  Ufukta ki-
meraların başları, şeytan gibi gülüm-
seyen sakallı yaratıklar, buruşuk yaşlı 
kadın başları şekilde üst sınıra kadar 
yükselen kaya sahneye masalımsı bir 
hava vermektedir. Tepenin silueti de 
antropomorfik olarak yorumlanmış-
tır. Bu üst üste duran başlar tepeyi 
oluşturmakta ve özellikle Tebriz min-
yatür resimlerinde doğanın panteist 
algısını yansıtarak en yaygın mo-
tiflerinden birini teşkil etmektedir. 
Genellikle minyatür zarif olup kendi 
lineer plastik teması ile müzikaldir, 
bu da kahramanların uzunca zarif 
figürlerini daha da güçlendirmek-
tedir. Bu grubun   diğer minyatü-
rü – “Bahram Gur Beyaz Sarayda“ 
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(s.1966) yaratıcısının olağanüstü 
kompozisyon yeteneğini anlatmak-
tadır.  Bahram Gur’un Yedi Güzel 
Sarayı'nda bulunma teması, önceki 
ustaların buluşlarını tekrar etmeden 
her seferinde orijinal çözülmektedir. 

“Bahram Gur Beyaz Sarayda“ adlı 
minyatürde beyaz başlıklı, indigo ve 
kahve rengi elbiseli prens görüntü-
lenmektedir.  Kendisi halıda oturup 
turuncu rengi yastığa yaslanmak-
tadır. Turuncu elbiseli ve gri renk 

elbiseli prenses çömelip ayaklarını 
ovmaktadır. Hizmetçilerden kırmızı 
renkli elbise giymiş olanı tepsiyi ver-
mekte, turkuaz renk elbiseli olan ise 
kapıda durmaktadır.  Hizmetçi çocuk 
mumları yakmakta. Duvarlarda – be-
yaz fonda mavi renk çiçek motifleri 
bulunmaktadır. Derinlikte kapı bah-
çeye çıkmaktadır. Kubbe beyaz ve 
yeşil renkte, gökyüzü – altın renk-
tedir.  Aşağıda – kayalar ve çiçekler, 
kompozisyon merkezleştirilmiş ve 
hafif çapraz kurulmuştur. Yukarıda 
parlak renkler: türkuaz, turuncu, aşa-
ğıda gri renk bulunmaktadır. 

“İskender ve çoban“ (s. 285), 
“İskender ve ölen Dara“ (s. 233) ve 
“Hosrov ve Şirin’in düğünü“ (s. 896) 
adlı minyatürler aşağıdaki gruba 
aittir. Birincide, İskender’in sara-
yın terasından çoban ile sohbeti-
ni göstermektedir.  Sarayın renkli, 
esnek silueti çevre ile uyumludur. 
Çevrenin, oldukça mütevazi yeri ol-
masına rağmen eserde önemli role 
sahiptir. Perspektif dinamik olarak 
derinliklere doğru gelişmektedir, 
bu derinliklerde planları belirleye-
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rek sıra ile tepeler bulunmaktadır. 
Tepelerin canlı, dumanlı konturları 
ağacın kavisli gövdesine, yukarıdaki 
gür yapraklara geçmektedir.  Asaya 
dayanarak sohbet eden çobanın 
figürü çok gerçekçi ve dikkat çeki-
cidir. Peyzajın ve hayvanların gö-
rüntülenmesinde ustalık ve zarafet 
Sultan Muhammed'ın büyüleyici 
renklerinin habercileridir. 

Fransız bilim adamı Stchoukine 
“Sultan Sancar ve Yaşlı Kadın“ (s.12), 
“Hosrov’un yıkanan Şirin’i görmesi“ 
(s.386) ve “Hosrov’un aslanı öldür-
mesi“ (s.46) adlı minyatürleri üçüncü 
gruba ait eder.  Onların özellikleri, 
eserin önceki minyatürlere göre 
daha farklı yapısıdır. Burada daha 
serbest alan yorumu, formların daha 
zengin şeklini, daha iri figürleri gör-
mekteyiz, bu da tarzda yeniliklerin 
olmasının alametidir.  Buna göre, 
eserin sahibi, gelenekleri reddet-
meden, yeni asrın gereksinimlerine 
göre yenileyerek ileriki dönemde 
tarzın gelişmesini yenilikle öngör-
mektedir.  

Sayfada bulunan 12. minyatür 
“Sultan Sancar ve Yaşlı Kadın“ – 
Nizami’nin Hamsesinde en sık resim-
leri çizilendir. Buradaki eylem sulta-
nın sarayının önünde gelişmektedir. 
Bu harika bina ovada bulunmakta-
dır.  Gençler, hizmetçiler ve hizmetçi 
çocuklar kapılarda durarak onu bek-
liyorlar, padişah hareminin kadınları 
ve çocukları üç kubbeli balkondan 
onu izlemektedirler. Farklı ağaçlar, 
dere ve çalılar peyzaj çevresini oluş-
turmaktadır. Figürlerin oranları – 
uzundur. 

Sayfa 28b “Hosrov’un yıkanan 
Şirin’i görmesi“. Şirin mavi bağ bağ-
lamış, kayalar arasında derede otur-
maktadır.  Kısmen çiçek açan ağaçlar 
peyzajı canlandırmaktadır.  Şabdiz 

ağaca bağlı, Gülgün adlı kızıl ata tür-
kuaz ve kahverengi kıyafeti ve baş-
lığı bulunan prens binmiştir; Prens 
hayranlıkla yıkanan bayanı izlemek-
tedir. Kompozisyon fazlası ile bitki ve 
kaya ile doldurulmuştur. Burada iki 
ayrı bölüm ayırt edilmektedir: yıka-
nan bayan ile at aşağıda, atlı yukarı-

dadır. Bu karşıtlık bütünün balansına 
neden olmaktadır, burada hatların 
karmaşık hareketinden dolayı dina-
mizm söz konusudur. Kromatik etki, 
diğer her şeye göre baskın çıkan 
peyzajda da anılmaktadır. Burada 
kullanılan renkler: altın, gri, çeşitli 
yeşil tonları ve gümüş. Bu sonbahar 

Sultan Sancar ve Yaşlı Kadın (ilk kez yayınlanmaktadır)
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tonlarının yelpazesidir. 
“Hosrov’un yıkanan Şirin’i görme-

si“ adlı minyatürde ayrı elemanların 
benzerliğin yanında peyzaj daha 
uyumlu, huzur vericidir. Renkli tepe-
ler birbirine geçmekte ve izleyicilerin 
gözlerini kompozisyonun sol alt kö-
şesinde bulunan Şirin’in figüründen 
kompozisyonun sağ üst köşesinde 
çaprazda bulunan atlıya çevirmek-

tedir. Renklerin zarif paleti: derede 
yıkanan Şirin’in mavi örtüsü, suyun 
gümüş rengi, yumuşak kül grisi, okra 
ve yeşil peyzaj tonları – tüm bunlar 
eserin ince sonbahar yelpazesini 
oluşturmaktadır.  Parlak vurgusu – 
Hosrov’un kızıl atıdır. Kompozisyon, 
ustalığına ve şiirsel temasına göre 
aynı isimli harikanın ve 1539 - 43 
tarihli Nizami Hamsesinin öncüsü 

sayılabilir.  Onların sonuncusunda iki 
çaprazın kesişme prensibi ve diğer 
şekilsel yöntemleri maksimum mü-
kemmellilik kazanmaktadır. Böylece 
bu harika eserleri yaratan usta, son-
raki eserlerde ve XVI. yy ortasına ait 
Tebriz minyatüründe bu kadar par-
lak geliştirilmiş sanatsal problemle-
rin çözümüne çok yaklaşmıştır.  

Sayfa 46 “Hosrov’un Şirin’in çadı-
rının yanında aslanı öldürmesi“ adlı 
minyatürde Sultan Muhammedin 
parlak zekası görülebilir. Renkleri say-
madan lineer yapısı açısından Sultan 
Muhammed’in kendi eserinde önce-
ki şemayı kullandığı söylenebilir. Tam 
giyinmemiş, yeni uyanan genç çadır-
dan çıkıp aslanı kulağından tutmuş-
tur: şimdi yumruğun darbesi ile aslanı 
öldürecektir. Kahramanlığına hayran 
Şirin ve onun hizmetçileri ve uzakta 
duran erkekler sahneyi izlemektedir. 
Olayla ilgili olmayan birinci planda 
rutin hayat devam etmekte.  Bayan 
çocuğu gezdiriyor, erkek çocuk man-
galda yemek hazırlıyor. Derenin ke-
narında, kayalık tepeler arasında hari-
ka keçe çadır fon oluşturmaktadır. 

Kompozisyon ortada bulun-
makta ve aynı zamanda çaprazda 
bulunmaktadır: gerçekten de şah 
çadırının ortada bulunması ile birlik-
te  sahnenin izleyicileri – hizmetçiler 
ve Şirin yukarıda sağdan sola akan 
derenin yanında dizilmiştir. Renklilik 
göz okşayan turkuaz, kırmızı, okra 
(çadır), yeşil zümrüt (Şirin'n elbisesi) 
ahenginde kurulmuştur. Hosrov’un 
kahramanlıklarını yücelten şiirler 4 
sütun olarak yerleştirilmiş ve sah-
neyi alttan ve üstten çevrelemiştir. 
Bu şiirler ustaca yazılıp genel resmi 
bozmamaktadır. Göründüğü gibi, 
eserlerin az olmasının yanı sıra Şah I. 
İsmail’in çağının eserleri, tarzın tüm 
Yakın Doğu'da yükselişini ve bu ka-
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dar geniş yayılmasını anlatan paha 
biçilmez materyaller vermektedir. 

Bu eserlerin, Tebriz minyatü-
rünün yayılması 1522 tarihinde 
Kemaleddin Behzad’ın Tebriz’e taşın-
ması ve şah atölyelerinin başı olarak 
görevlendirilmesine bağlı olduğu-
na yönelik  yanlış algıyı çürütmeyi 
mümkün kılmaktadır. Nizami’nin şi-
irlerine ait Tebriz ustaları tarafından 
iki yüzyıl içinde yapılan bu eserler 
minyatür tarzının evriminin resmi-
ni ve gelişmesinin sürekliliğini ver-
mektedir.  Başka türlü 1539-43 tarihli 
Londra’daki Nizami Hamse harikala-
rının oluşması mümkün olmazdı.  

Ayrıca belirtilmesi gerekir ki, 
şimdi en son birkaç on yıllar içinde 
Sefevi öncesi çok sayılı Tebriz hari-
kaların tespit edildiği bu zamanda, 
Sultan Muhammed okulunun mirası 
ve bu okulun gelişmesinin önceki 
asırlar ile ilişkisi aşikardır.  

Bilindiği gibi, Doğu edebiya-
tında en çok resme konu olmuş 
eser, Firdevsi’nin şiirlerinin yanı sıra 
Nizami’nin “Hamse“si olmuştur.  
Kendisi de, resme ve diğer sanatlara 
yakınlık göstermiştir. Onun şiirlerine 
portreler çizen, ihtişamlı sarayları 
mozaik ve sembolik resimlerle süs-
leyen ressamlar, mimarlar bulun-
maktadır. Resim ve onun gerçek ile 
sembolik ilişkisinin felsefi anlamı bu-
lunmaktadır.  

Ressam - minyatürcü nesiller 
Nizami’ye çok farklı minnettar-
lık ile, onun şiirlerinin motiflerine 
göre binlerce minyatür çizmişlerdir. 
Günümüzde, yüzyıllar boyunca ya-
şanmış savaşlara, yangınlara, yağma-
lara rağmen dünyanın çeşitli kolek-
siyonlarında korunan 2000’den fazla 
minyatürün Nizami’nin eserlerine ait 
olduğu bilinmektedir.  
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