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İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 

Türk San'at Tarihi Öğretim Görevlisi 
ve

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü

T a h s in  Ö z ’ ün 

T a k r iz i

Sayın âlim ve değerli san’atkâr Profesör Dr. Süheyl Unver, Türk 
Minyatür üstadlanndan Nigârî ve Levnî’den sonra Nakşî’nin hayat ve 
eserlerini ilim dünyasına sunmuş bulunuyor.

Sayın müellif, garp bilginlerinin bir çoğunun Türk Minyatürlerine 
dair olan yazılarının yanlış ve yersiz iddialarla dolu bulunduğundan bi
hakkın şikâyet ediyor. Filhakika yalnız minyatür bahsinde değil, he
men herhangi Türk san’atına ait neşriyat tetkik edilince, tevali eden 
ihmal ve noksanlar, karşısında hayret etmemek kabil değildir. Çünkü 
bu konuları ele almış olan yazarların birçoğunun, bahsettikleri san’at 
eserlerini ya hiç görmeden veyahut pek mahdut parçlar üzerinde ça
lıştıkları, Türk arşiv ve kütüphanelerine ise hiç uğramamış oldukları 
düşünülünce, verilen hükümlerin yersizliği kolayca tebarüz eder. Hele 
bir de, herhangi bir his altında hakaret edildiği takdirde, eserin nekadar 
korkunç bir hal alacağım gösteren birçok Örnekler de meydandadır (1). 
Bunun üzüntüsünü bizler çekiyor, zararını da ilim müesseselerimizde 
yetişmekte olan gençlik görmektedir.

Millî mevzuları, her milletin kendisinin ele almasından başka bir 
yol olmadığını göz önünde tutarak Türk san’at tarihinin de bugünün 
İlmî metodlanna dayanarak ortaya konulması millî bir borçtur.

îşte bu sahada pek verimli çalışan Profesör Dr. Süheyl Unver, 
Nakşî’ye ait bu eseri ile de Türk san’at tarihimizde karanlık kalmış 
bir köşeyi daha aydınlatmış bulunuyor. Bu boşluklar birer birer doldu
ruldukça, Türk San’at Tarihi ve san’at eserlerimizin mahiyeti bir dev 
gibi ortaya çıkacağında şüphe edilmemelidir.

Müellif, diğer Nakşî’nin Şahkulundan resim istediğini ve bunu almak

(1) E. Diez. Türk San’atı.

-  9 -



idn de yazmış olduğu bir manzumeye (2) temas etmektedir ki bu nok- 
lanın üzerinde durulması lüzumunu kendileri de takdir ediyorlar.

Çünkü Şahkulu hakkında ehli hiref defterinde (1-2) (Şahkulu, 22 ak
çe. Tebrizde gelip Amasyada cihet buyurulup İstanbul hassa harcına 
havale olunmuş ve badehu mezkûr deftere ilhak olunmuş. Fi gurre - M 
sene 927 ber mucibi ruzname) diye bir kayıt bulunmaktadır. Yani Şah
kulu 1520 senesinde gelmiştir. Halbuki Şekayık ressamı Nakşı bey ese
rini 1618 - 1622 senelerinde vermiş olduğuna nazaran yaşının, Şahkuluna 
müracaata müsait olmadığı beliriyor. 1558 tarihli diğer bir ehli hiref 
defterinde (1-2) ise Şahkulunun ismine rastlanmaktadır. Bu defterde 
müellifin yazdığı veçhile saray nakkaşları iki zümreye ayrılmaktadır. 
Cemaatı Rum nakkaşları 26 artistten mürekkep olup Nakkagbaşı Kara 
Mimi’dir. Cemaatı Acem nakkaşları dokuz kişidir, Nakkagbaşı unvam 
kullanılmamıştır, başta Abdül - Âlî ismi yazılıdır. Bu san’atkârların ek
seriyeti Tebrizli olup birinin künyesine Macar ve diğerininkine Frenk 
diye yazılmıştır. Şu vesikalara nazaran Şahkuludan resim isteyen başka 
bir Nakşî olabileceği gibi Şekaik ressamı Nakşi bey’in Şahkulunun te’si- 
ri altında kalmış olmasına da ihtimal verilemez. Ne gariptir ki Topkapı 
Sarayı Müzesinde binlerce minyatür bulunduğu halde şimdiye kadar 
Şahkulu imzalı birer resme tesadüf edebildik. Bu da Şah Tasmasp na
mına yapılmış bir albümde (3) olup siyah kalem bir ejder resmidir. 
Üzerinde talik ile (İn ecder kân üstad Şahkulu rumiest) yazılıdır. Bu 
yazının ortasına basılmış olan mührün içinde de (Elfakir, Elhakir Şah
kulu...) yazıları okunabilmektedir. Sözü geçen ibaredeki Rumiest kaydı 
da dikkate lâyıktır.

Profesör Dr. Süheyl Ünver, (4) Mehmet m . ün yemek sofrasını gös
teren bir minyatürden bahisle bunun ressam Hasan’ın eseri olması muh
temel bulunduğunu bildiriyor ki pek varidtir. Maamafih Mehmet İÜ. ün 
Eğri seferine dair yazılmış olan Zafernamede (5) dört minyatür bulun
makta ve bunların, nakkaş Hasan’ın eseri olduğu metinde bildirilmekte
dir.

Bunlardan biri harp sahnesini, diğeri zaferden sonra mağlup ser
darların kabulünü, üçüncüsü, hükümdarın tstanbula giriş alayını göster
mekte ve 0,37 X 0,45 büyüklüğünde birer tablo gibidir. Kompozisyon iti- 
barile, bilhassa hükümdar çehresi çok kuvvetlidir. Hattâ bu resimlerde

(2) —  Sahife 25, satır 26.
(1-2) Topkapı Sarayı Müzesi Ehli Hiref defterleri No. 9612.
(3) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi No. 2147.
(4) Sahife 19, satır 24.
(5) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi No. 2/4323.
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anonim bir şekilde çalışılmadığı ve her parçasının san’atkâr Haşanın 
elinden çıktığı kanaati uyanmaktadır. Üçünscü Mehmet’in buna çok ben
zer bir portresi de Paris millî kütüphanesinde bulunmaktadır. Zafer- 
namedeki döıdüncü minyatür ufak kıt’adadır. Müellif, hattat ve nak
kaşın çalışmalarını gösterir bir meclistir.

Profesör, Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan ve pek san’atkârane 
bir surette tezhip edilmiş olan Ahmet I. in tuğrasındaki nakkaş Haşan 
Paşa’nın imzasına işaretle (1) henüz başka bir eserine tesadüf edileme
diğini yazmaktadır. Biz zafername ressamının Haşan Paşa olduğunu 
zannetmekteyiz.

Görülüyor ki arşivlerimiz ve kütüphanelerimizin henüz tamamen 
tasnif edilmemiş olmasına rağmen san’at konularımızı teferruatiyle 
aydınlatacak umman halindedir. Yurt içinde ve dışında bulunan san’at 
eserlerimiz ise Türk san’at kudretini tam mânasüe belirten birer varlık
tır. Bu malzemeden istifade etmek ve Türk benliğini her san’at bölü
münde ortaya koymak hususunda Profesör Dr. Süheyl Unver’in önder
liğine katılmak her münevver Türk genci için bir borç olduğu kanaatın- 
dayım.

Bu eserin meydana gelmesine âmü olan kadirşinas rektörümüz. 
O. Pr. Dr. Sıddık Sami Onar’a şükranlarımı, müellife tebriklerimi su
narım.

Tahsin Öz

(1) Sahife 20, satır 2.
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Ö N S Ö Z

Ressam Nakşi’nin bu muazzam eserini bulup da içinden Osmanh 
Türklerinin en ileri gelen âlimlerinin resimlerini hazırlarken bittabi’ eski 
ve yeni mehazlerde bu kıymetli san’atkânmız hakkında bibliografik 
mahiyette araştırmalar yaptık.

Eski mehazlerimizin başında Âlî’nin «Menakibi Hünerveran» ı geli
yor. Bunda, san’atkârlnmızm kısaca pek cüz’î bir kısmının ismi geçer. 
Rahmetli Halil Edhem’in «Elvahi Nakşiye» broşürünün de mehazı olu
yor. Vaktiyle Şairler tezkerelerini gözden geçiren Köprülüzade Mehmet 
Fuat şair olmalrı dolayısile buralara hâl tercümeleri konan ressamları
mızı ayırarak birkaç yazı neşretmiştir. Bütün bunlar eski san’at tari
himizin kaynaklarını teşkil ediyor. Celâl Esat Türk San’atı eserinin 
Türkçe ve Fransızca tabı’lannda da bu bilgilere yeni birşey katmamış
tır. Lâkin Topkapı Sarayı Müzesi müdürü Tahsin Öz müzesinin işleme 
ve resim galerisi vesilesiyle yazdığı makalede daha yeni malûmat veri
yor.

Garpte hakkımızda şimdiye kadar yazılmış eserlerde, bizi tatmin 
edecek ve hele Nakşî Beyin ve onun en kıymetli eserini verdiği XVII in
ci asrımız resim ve san’at âlemimize ait hiçbir bilgi yoktur, işte ona 
Adolphe Thallasso’ın L’art Ottoman «Les peintres de Turquie» eserinin 
sHistorique» mukaddemesi ilk kısmını misâl vereyim:

«Depuis la fondation de l’empire ottoman jusqu’en 1874 il n’a pas 
existe de peinture et de peintre turcs. Mes recherches en ce sens, 
n’ont abouti qu’â la decouverte de deux seuls noms d’artistes. Sous 
Mourad III, le poete Negari fait quelques tableaux qui ne valaient 
f-mere mieux, paraît - il, que ses vers. Sous Mohammed IV le peintre 
Kara - Djafer orna de fresque magnifiques, affirme la taradition 
le poete Fenni fit construire sur le Bosphore pres du château 
de Rumeli - Hissar et dont il ne reste malheureusement, plus trace, 
aujord’hui. C’est tout...»

Yani demek istiyor ki:
«Osmanlı imparatorluğunun kuruluşundan 1874 (1) tarihine kadar 

Türk ressamlığı ve Türk ressamı yoktu. Bu hususta yaptığım araştır-

(1) — 1949 yılına göre 75 sene önce.
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malar ancak iki san’atkâr isminin keşfine müncer olmuştur. Üçüncü 
Murad devrinde şair Niğâri bazı tablolar vücude getirmiştir ki, görü
nüşe nazaran manzumelerinden daha kıymetli değildir. Dördüncü Meh
met zamanında ressam Karacafer an’aneye göre şair Fenni’nin Boğaz 
içinde Rumelihisarı civarında inşa edip bugün çok yazık, eseri bile kal- 
mıyan köşkü muhteşem fresklerle süsledi. Hepsi bundan ibarettir...»

Şu zatın Türkiyede san’atle ilgisi olduğu söylenen en yüksek mevki
de ve bu dili bilen birisine ithaf en yazdığı eserin başındaki bu indî hü
kümlerden ibret almalıdır. Yabancı meraklılar bizim san’at tarihimiz 
üzerine maalesef doğru birşey yazmamışlardır. Zira bu, tevazu ile araş
tırmaya bağlıdır Bunu yapmayınca şahsî mülâhazaların hatalarına sü
rüklenen satırlar doluyor amma çok defa manasız hükümlerle.

İşte bu gibi eserler maalesef san’at dünyasında tedrisle meşgul olan
ların elinde bir mehaz vazifesini görüyorlar. Bunlardan istifade ile yazı
lanlar da bu noksanlıklar, yanlışlıklar kasdî hata ve hattâ müşmanlık- 
ları yeniden tekrar etmekten başka birşeye yaramıyor. İşte İstanbul 
üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk San’at Tarihi kürsüsüne ge
tirilen E. Dietz de menbamda hiçbir araştırma yapmadan oradan bura
dan, bu yanlış mehazları alarak hem de kendisine mal ettiği sözlerinde 
de Türklerin resim san’atinde de hiç millî bir marifetleri olmadığına da
ir kasden hükümler çıkartıyor. Sonra yazdıkları da maalesef Türk genç
lerinin san’at tarihine merak edenlerine okutuluyor. E. Dietz eserinde 
f2) Kanunî ve Selim II. devrinin adı bilinen ressamlarından hiçbir eser 
kalmamıştır, diye uyduruyor. Yalnız Topkapı sarayında muhtelif asır
larda İslâm san’atine ait onbinden fazla resmin, mühim bir kısmı Türk 
san’atkârımndır.

Bu kısımda yalnız Evliya Çelebi’yi mehaz edinen Celâl Esad’m 
Fransızca Türk San’atı. «L’art Turc» 1939. eserinden iktibaslarda bu
lunarak Topkapı sarayında ve şehirde resim atölyeleri olduğundan bah
sediyor.

İşte E. D. in XVI—XVIII inci asırlarda Türk resim tarihi hakkın
da verdiği bilgi bundan ibarettir. Evliya Çelebi’den naklen alınan kısım 
müstesna, aldıklarının doğru tarafı yoktur. Yazdıklarımızı bilmemek bir 
hatâ sayılmıyabilir, fakat öğrenmemek affolunmaz bir kusurdur. Sonra 
cihan bu yazılanlarla Türklerde san’at kabiliyeti yoktur diye hüküm 
çıkartıyor. Milletimize ve varlığımıza ve san’at âlemimize yazık ve gü
nah değil mi?

İşte biz bu mevzuları sırf bu noktadan yalan ve yanlış hükümlerle

(2) — Türk San’ati. Edebiyat Fakültesi Yayınları. N. 306. 1946
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mücadele için ele almış bulunuyoruz. Türk gençliği şunu bilsin ki bizi 
ve mazimizi bizden iyi kimse bilemez. Lütfen bu hususlara merale ede
rek ve böyle birer mevzu ele alarak san’at hâzinelerimizi evvelâ kendi
mize sonra da âleme tanıtmağa çalışmalıyız. Yüksek bir mektebin ve 
müessesenin herhangi bir şubesinden diploma almak kâfi değildir. O 
şubeyi ileri götürmeğe çalışmalıdır. Bilhassa Türk san’at tarihi bölü
mü, ne kadar ihmalee uğramış v kayıtsızlığımızdan yabancı ellere bı
rakılmıştır. Bu mevzuları mutlaka ele almak, araştırmak ve bunun 
doğru neticelerini neşretmek bir vatan borcudur.

1946 senesinde bu maksatla ve A. Thalasso’nun yazdığına üzülerek 
bir ressam Nigârî monografisini hazırladık, Milli Eğitim Bakanlığı neş
retti Yine E. Dietz’in yazdıklarından üzülerek ressam Levnı mono
grafisini yazdık. Bu sefer de İstanbul Üniversitemizin Rektörü O. 
Prof. Dr. Sıddık Sami Onar’ın isabetli bir karariyle ressam Nakşi 
{.serini çıkarıyoruz. Bunlar tevali edecektir. Bugün böyle en az, muhte
lif asırlara ait olmak üzere otuz san’atkrımıza dair eserler hazırlıya- 
biliriz. Zira eserleri vardır. İsimleri malûmdur ve yaptıkları san’at 
eserlerinin bulundukları yerleri de biliyoruz. Ancak bunlar yazıldık
tan sonra bu işe aklı eren ve Türkiye ve onun şerefli mazisine kıy
met verebilen samimî zevat bir hülâsa çıkararak Türk san’at tarihi- 
üzerine konuşabilir ve indî mülâhazalara sırf böyle ciddî araştırmala
rın müsbet sonuçlarına dayanarak birşey yazabilir ve söyleyebilirler. 
Aksi takdirde bu muazzam mevzua ihanet edilmiş olur. Yoksa san’at 
tarihimize ait bizde ve garpte yazılan eserler bazı selâhiyetli ellerden 
çıkanları istisna edilirse sadece gülünç diye vasıflandırılabilir. Prof. 
A. Gabriel, Gurlitt, Tahsin Öz ve Sedat Çetintaşın eserleri takdire şa
yan olduğu nisbette A. Raymond’un çinileri, mimar Montani’nin Usulü 
Mimarii Osmanî”si ve Mübarek Galib’in Ankara eseri de okadar üzü
cüdür. Unutmamalıdır ki bu mevzuda çalışacak onlanlarda aranacak 
vasıf dikkatli ve ne arayacaklarını bilir olmalarıdır. Türk tezyinatı ve 
resmi üzerine çalışacak olanlar bunun Türkçe gibi bir dili olduğunu 
ve buna vâlaf olanlara tevazu’ göstererek baş vurmaları lâzımdır. Yal
nız şark ve garp matbu kaynaklarına baş vuranlar onlardaki hataları 
tekrar ediyorlar ve bu hataları tashihe bile lüzum görmüyorlar. Bi
zim yaşadığımız asır bu neşriyatın hatâlarım tekrar kendi eserlerimiz
de yaşatma asrı değildir. Araştırma ve orijinal eserler vücude getirme 
asrıdır. Tercümeler ve onların el ile yapılan yanlış resimleri ve malû
matına bel bağlamak zamanı geçmiştir. Eğer biz menba’larından ara- 
masa idik ressam Nigârî, Levnî ve Nakşi eserlerini nasıl yazabilir
dik? San’at tarihinde orijinal eserleri görmeden ve üzerlerinde durma
dan ve bunları incelemeden birşey yazmak doğru değildir.
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Görülüyor ki Türk san’at tarihine dair ana kaynaklarımız az 
değildir, arandığı nisbette bulunmaktadır. Nitekim biz aradığımız nis- 
bette bulduk. XVII inci asırda resim hayatımız hakkında verdiğimiz 
malûmat ve resimlerle muazzam ciltler neşretmek kabildir. Bunu a- 
raştırmayanlar ise bu asırda diğer asırlarda olduğu gibi bizde birşey ol
madığı kanaatine varıyor ve böylece yazıyorlar, işte bu eser bunu da 
tekzib edecektir. Ortada mevcut eserler nasıl inkâr olunur?

Türk san’at tarihi mevzuunda yetişen genç arkadaşlardan bu 
kabil monografiler hazırlıyarak Türk san’at tarihinin zenginliğini 
ortaya koymalarını dilerim. Zira bizim san’atımızı, bütün dünya az 
tanıyor, bu cihetle aleyhimizde çalışanlar bunu inkâr ettiriyor ve mil
let ve memleketimizin kültür tarihi bundan ziyan ediyor. Buna karşı 
durmalıdır, zararın neresinden dönülse kârdır.

K a d ık ö y ü , M ü h ü rd a r  C a d . 119  Dr. A. S. Ür)V©r
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XVII inci Asırda Türk Resim Hayatına
ve

Ressamlarına B ir Nazar

Bugün birçok misâller vermekle beraber tam bir surette bu asrı ya- 
zamıyacağız, fakat bu fasıl bir zaman gelecek müstakil bir eser olacak 
kadar enginleşecektir. Nitekim Türk san’at tarihine ait bundan çey
rek asır önce yazılmış olan bahislerde XVII inci asırda ismi mâlûm 
birkaç san’atkârımızdan o da, şair iseler şüera tezkirelerinde mevcut 
bal tercümelerine dayanarak san’at eserlerini gösteremiyerek ismen 
zikredebiliyorduk. Fakat ismen zikrolunan ve eseri blinmiyen bir 
ressamımız hakkında bugün yaptıklarım bildirerek müstakil bir eser 
yayımlayabiliyoruz. Bu, ilerdeki yazılarımızda bu asrı daha aydınlata
cak mahiyette bir bibliografik kaynak olacaktır. Esasen eserleri göst 
terilmeden birkaç isimden efsanevî bir ekilde bahsetmek mevzuu asla 
zenginleştirmez. Bugünün araştırmaları henüz başlangıçta olmakla be
raber birçok hakikatler ortaya konabilecektir.

Türkler îstanbula, yerleştikten sonra yani onbeşinci asrın son 
nısfında üzerinde durulmağa değer bir resim hayatı başlamaktadır.
XVI mcı asırda daha kuvvetle ve daha pek çok sayıda eserlerle ortaya 
çıkabiliyor ve bütün dünya resimde bir Müslüman Türk ekolünün 
mevcudiyetini minyatür denen resimlerle tanıyor ve san’at eserlerin
de de az bile olsa zikrolunuyor. Daha fazla yazılmamasının sebebi 
monografiler hazırlamadığımızdan ileri geliyor.

XV ve XVI inci asırlardaki resim hayatımızın detayları hakkın
da Bay Tahsin Öz’ün «Ressam Levni» eserimiz başında «Türk Resim 
Tarihine Giriş» yaısından tenevvür ediyoruz ki bunu daha önce Güzel 
San’atlar mecmuasında N. 4. 1942 de Türk El işletmeleri ve Resim Da
iresi makalesinde de etraflıca yazmış bulunmaktadırlar. Bu cihetle da
ha eski asırlara gitmiyerek yalnız ressam Nakşî’nin yaşadığı asırdaki 
ıesim hayatımızı gözden geçirelim;

Bir defa XVI inci asırda şarktan gelen Şahkulu adındaki ressamla 
herhangi bir Nakşî karşılaşıyorlar. Bu diğer Nakşı ondan nazaketen 
bir eser istemiş, zamanında alamayınca bir manzume yazarak gönder
miş • ve bu suretle almağa muvaffak olmuştur. Şahkulu kendisiyle ge
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len ve buradan edindiği, zevkince yürüyebilen san’atkârlahrla ayrı ça
lışmış deniyorsa da bizim san’atımız üzerinde şarktaki resim tarzının 
bir tesiri olmadığına bizim Nakşî’nin yaptığı 49 tablo şâhiddir. De
mek ressam Nakşî'nin bir Türk üstaddan öğrendiği resmin gelişmiş 
Türk zevk ve yaşayışına uygun inkişafı vardır. Garp resim tekniğin
den bazı izler müstesna böyle bize uygun gelmiyen yabancı bir tesi
rin olamıyacağma Nakşî’nin eserleri gösteriyor. Hattâ okadar ki 
VXI üncü asırdanberi gelişen Türk Ekolüne yabancı bir zevkin ka
rıştırılması lüzumu olmadığına bizim Türk Nakışhanesinin «Nakişhanei 
Rum» adiyle diğerinden ayrılmasına lüzum bile hâsıl olmuştur. îşte 
ressam Nakşî millî zümreye mensup bir sari’atkârımızdır. Lâkin şimdi
ye kadar eserlerini arayamadığırruz ressamlar arasında Haşan Mısrî, 
İbrahim Çelebi, Galatalı Mîmî, Mehmet bey, Ali, Kefeli Haşan, Hayatî, 
Zatî’nin isimleri Menakibi Hünerverân’da vardır. Fakat eserlerinden 
ve yerlerinden maalesef bahsolunmaz. Gelişigüzel ve bir sıra takib et- 
miyerek yazılmış isimlerdir. Hattâ Âlî eserinde bunları kronolojik bir 
tasnife de tâbi tutmaz. Nitekim bunlar arasında XVI ıncı asra ait olan
lar da vardır. Tahsin Öz bu asırlar ressamları isimlerinin ehli hiref def
terlerinden bulunabileceğini söylüyorlar. Fakat çoğunun eserlerde imza
ları yoktur. Zira kollektif çalışmışlardır. Topkapı sarayı müzesinde 
bu üç asra dair mevcut resimlerin sayısı onbin parçaya yakındır. Bun
ların bir kısmı da XVII inci asra ait olmalıdır. Nitekim 50 tanesi baş 
tezhibiyle beraber yalnız Nakşî beyindir. Bunların çoğu kitaplar için
de yazılan mevzuları canlandırmak maksadiyle yapılmıştır. Hattâ dinî 
eserler içinde de resimlileri az değildir. Zira kitap resimlerine Islâm 
dini bir mânia teşkil etmemiştir.

XVII inci asırda resimde tam bir ekolümüz vardır. Bu her ne ka
dar şarkın minyatür yGİundan harice çıkmamıştır amma, Türke has 
hususiyetleri çok inkişaf etmiştir. Hattâ görülünce derhal fark edi
lir. Minyatürlerimiz XVII inci asırda daha reel, daha sadedir. Yüz
lerdeki intibalar tamamen garp resim yolundan gelmiştir. Yalnız bizde 
büyük kıt’ada ve teşhir maksadiyle resim yapılamadığından bittabi’ 
ufak kıt’ada kitap resimleri minyatür zevkine uyarak inkişâf etmiştir. 
Daha doğrusu yazı gibi resim de bizde dekoratif mahiyette inkişaf et
miştir. Bu, bizde resme kıymet ve ehemmiyet verilmediğini göste
rirse de bu asır minyatürlü eserlerimiz az sayıda ve mahdud değildir. 
Mamafih bu asrın yaşayan bir Türk resim ekolü vardır şe XVIII inci 
asırda Levnî, Mehmet, Mehmet Yümnî ve Abdullah Buhari gibi isim 
ve eserleri bizce malûm pek çok sari’ankârın yetişmesinde âmil olmuş
tur.
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XVII inci asırda maruf olan ressamlarımızın şimdiye kadar hiç
bir yerde isim ve eserlerinden bahsedilmiyenlerden birkaçım misâl ola 
rak verelim: Görülecektir ki ressam Nakşî bu asırda yalnız değildir ve 
üzerinde durulması icabeden zengin bir ekolümüz, imzalı ve pek çok 
sayıda eserleri vardır (1) .

XVn inci asırda yapılmış en mühum resimli albümlerimizden biri 
üe Türkçe resimli Falnâme’dir ki Topkapı sarayı Hazine kütüphanesinde 
N. 17C/3 de saklıdır.

Fala bakması için birinci Sultan Ahmed’e 1012 _ 1026 (1608 -1617) 
«Fakır i hakir kemterü ahkarı ubeydihî ve hademe ve ekalli memlû- 
ke ve haşeme müstağrak minvali birhü kereme beynelvüzera elmuakkar 
a’nibihîl âbd kalender zikrolunan elvahı musavveri müzehhep ve muharrer 
cem’ü tedvin ve tertibü tezyin edüp maruzu hümâyunlarına...

j ' )  a j  J l y .*  J  J j l J  J  j f *  J . İ V -  j j â  . „ . >
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ibaresiyle takdim eder. 47,5x68 eb’admdadır. Resimleri 50X37-3- 
dür. Bu büyük kıt’ada Türk minyatürlerimizden tam 36 tane vardır. 
Ayrıca 4 tezhipli levha, bir başlık ve bir de Birinci Sultan Ahmed’in 
tuğrası bulunuyor. Bununla Kalender beyin XVII inci asır başında 36 bü
yük tablosiyle karşılaşıyoruz.

Biz, vaktiyle bunun üzerinden çalışarak tablolarından Lokman he
kimle Hipokrat hekimin renkli resimlerini almıştık. Bunlar devrinin en 
güzel Türk ekolü resimlerindendir. Teferruatına ve tavsifine şimdiV't 
girmiyoruz.

'XVI mcı asır sonunda yetişerek bu asrı idrâk eden bir diğer res
samımız vardır ki üçüncü Sultan Mehmet «Üçüncü Sultan Murad’m 
oğlu» 1004 -1012 (1595 -1603) yemek sofrası resmini yapmıştır, ismi 
ressam «Esseyid Haşan» dır. Atâ tarihine göre bu iki pâdişâh zama
nında saray ressamıdır. Tabloda imzası yoksa da kuvvetle muhtemel
dir ki bu zatmdır (2). Resim Topkapı sarayı Hazine K. N. 2148 dedir.

Birinci Sultan Ahmet «Üçüncü Sultan Mehmet oğlu» 1012 -1026 
(1603 -1617) nin halen Topkapı sarayı müzesi yazı salonunda N. 156 da

(1) — Bu kısım XV - X X  inci asır arasında, güzel yazılarımız müstesna diğer 
millî san’at eserlerimizdeki san’atkâr eser, imzaları ve bulundukları yerleri bildi
recek ayrı bir eserimizin malzemesinden seçilerek alınmıştır.

(2) — Belediye müzesi müdürü İsmail Baykal notundan.
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kayıtlı tuğrasında «Meşekahu Nakkaş Haşan paşa» imzasını okuyoruz. 
Bu hassa nakkaşlarının başı olmalıdr. Pek süslü imzası örneğini arkada
şım Perihan Yaymaz yaptı. Mükemmel bir ressam olduğu görülüyor.

Ayni asırda Edirneye ulaşırsak orada da ayrı bir Türk ekolü ile 
karşılaşıyoruz ve buraya mensup birçok üstadlar «ustalar» vardır. Edir
ne tarzı diye süsleme tarihimizde bir fasıl ibda’ etmişlerdir. Avcı Sul
tan Mehmet 1058 -1009 (1648 -1687 zamanında Edirne sarayının nakkaş 
basısı «Derviş Âbî» isminde bir ressamımızın ismini bize rahmetli Dr. 
Rifat Osman haber veriyor. Avcı Sultan Mehmet resme meraklı idi, 
hattâ maiyetinde İtalyan olması muhtemel «Fajiyo» isminde bir ressam 
vardı.. Derviş Âbî’nin henüz imzalı bir eseriyle karşılaşamadık. Fakat 
Edirnede onun adına bir mahalle olduğu gibi vakfiyede de ismi geç
mektedir.

Yine. îstanbulda olduğu gibi Edirnede saray ve konaklarda şehrin 
ve sarayların manzaraları yapılıyordu. Bu eserleri ve isimlerini maal
esef bilemiyoruz. Bunları yapanların arasında XVII inci asrın ustaları 
tarafından yetiştirilmiş san’atkârlar vardı. Nitekim Edirnede Buçuk- 
tepe kasrının tavanlarındaki manzaralar bu ekolün çırakları tarafından 
yapılmıştır.

Yine XVII inci asırdaki üstadlardan yetişen ressam Hacı Feyzullah 
1122 (1710>) da ayni senede «Keyfiyeti Rusiye dersal 1122» eserinde 4 
tablosu vardır ki en sonunda imzası bulunan bu resimlerde deniz kuv
vetlerimizi göstermekteedir. Eser hâlen Topkapı sarayı müzeesihde Ha
zine kütüphanesindeN. 1627 de saklı durmaktadır. XVII inci asır res
samlarımız bu suretle XVIII inci asrın en kıymetli üstad ressamlarını ye
tiştirerek hayattan uzaklaşıyorlar. Lâkin bunların sayesinde çok zen
gin bir yeni asır doğuyor. Çiçek ressamlığından tutunuz da her türlü 
resme kadar malzeme XVIII inci asırda şimdiye kadar gördüklerimiz
le mukayese edersek iki mislinden fazla olduğunu görürüz. Bunların 
isimleri, yerleri ve eserleri bizce malûmdur.

XVII inci asır sonunda 1003 (1682) de Hüseyin isminde bir ressa
mımız vardır ki Avcı Sultan Mehmet zamanında 1058 -1089 (1648 -1687) 
Silsilenamenin resimlerini yapmıştır. Pekçok sayıda resim vardır. Ar.- 
karada Vakıflar Arşivinde saklıdır. Padişahların o zamanda sonu olan 
Avcı Sultan Mehmed’in güzel bir resmi bulunuyor. Fatih Sultan Meh- 
med’in resmini gül koklarken yapmıştır. Doğan burunlu olmasına kadar 
da dikkat etmiştir. Bunlar yüzlerce tablonun ufaltılmış zarif v devri
nin Türk ekolüne ait minyatürleridir..

Franz Taeschner, XVII inci asırda İstanbul hayatını gösteren bir 
resim albümünü Hanover’de 1925 de izahlariyle birlikte neşretmiştir.
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Bu asırda Istanbulda İçtimaî yaşayışımızı gösteren mühim bir kaynak
tır. Türk ressamlarından biri tarafından çok sade ve zarif bir şekilde 
vapılmıtır. İşte bu asrın en güzel Türk resmilerindendir. Bu mühim 
eser üzerinde durduk ve iktibaslarda bulunduk.

Pariste, hâlen «Bibliotheque Nationale» de «Estampes» daire
sinde od. 6, od. 7 ve od. 17 de saklı üç minyatâr albümümüz mevcut
tur ki ilk ikisi 1110 (1688) de ismi meçhul bir Türk ressamı tarafın
dan veyahut bu tarihte sarayın nakişhanesi ressamları tarafından 
kollektif ve hususî olarak yapılmıştır. Birisinde od. 7 de «Figures 
Natu.relles en Turque» ismi var.

1688 de Raynal tarafından Fransızca izahat ile albüm halinde 
Fransa Kralına takdim olunmuştur.

Avcı Sultan Mehmed’in biraderi İkinci Sultan Süleyman 1009 — 
1102 (1688—1691) devri yaşayışımızı halk, ekâbir ve devlet adam
larının isimsiz resimleri yapılmıştır. Başta da silâhtarlarile birlikte 
padişahın resmi görülüyor. Bu albümde 58' resim sayılmıştır. Birer 
nüshasını getirtmiş bulunuyoruz.

Od. 6 da kayıtlı albüm «Costumes Turcs de la cour et de la ville 
de Constantinople en 1720 Peinte en Turquie par un artist Turc» is
mini taşıyor. Yalnız yukarıdaki albümün hemen bir kaçı başka ayni 
resimleri içine aldığı halde 1720 tarihinin bulunması gariptir. Zira 
ikisi arasımda 32 sene fark vardır ve bu tarih te Üçüncü Sultan 
Ahmed zamanıma 1115 _ 1143 (1703 - 1730) rastlamaktadır. Başında 
yine İkinci Sultan Süleyman’ın resmi vardır. Lâkin XVII ıncı asır 
albümüdür. Ayni ekolün ve hattâ san’atkârmdır. Bu tarihte ele ge
çerek devrinde yazılmış ibareler Fransızcaya çevrilerek bir albüm 
halinde Fransa Kralına sunulmuştur. 50 tablo vardır.

Ü.çüncüsü Od. 17 de saklıdır. 1668 tarihinde takdim olunmuş bir 
albümdür. Fransızca mukaddimesinde bunun Monsenyör Dauphin’in 
sütninesinin amcası Duc de Henry’nin İstanbulda ikameti esnasında 
«Peintes de la main d’un Turc» bir Türkün eliyle resmedilmiş olduğu 
•yazılıdır.

Padişah ve refikası sultanın sarayda kendilerine hizmet eden 
muhtelif zevatın, devlet erkânı, esnaf ve halkın resimleridir. İzahları 
ressam tarafından türkçe yazılmıştır. Etrafında da yalnız birer kır
mızı cetvel vardır. Bu 66 tablonun hiç bir tarafında bir Türk usta
nın imzasını bulamadık. Bu üç albümü 1928 de yerinde inceledik ve 
1948 de ilk ikisnin bütün resimleri filmini arkadaşım üstad Ahmet 
Ateş Paris seyahtinden dönüşte temin etti.
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Hepsi XVII inci asrın sade, zarif ve yüz intibaları kuvvetli ve 
mütenevvî ve tabiî fevkalâde Türkk eserleridir. Görülüyor ki şu âne 
kadar bu asırdaki kuvvetli resim hayatımızı bildiren mevzulardan 
gördüklerimiz 500 ü bulmaktadır. Bu kadar zenginlik başka taraf
larda pek o kadar sarih olarak isimleri, eserlerin bulundukları yerler 
ve san’atkârlar adları ve hattâ tarihlerile gösterilemez, işte bunları 
bilmeyen ve san’at tarihimiz üzerine yazı yazan garplı amatörlere 
göre bizim diğer asırlarımızda olduğu gibi bu asırda da ressamları
mız ve resim hayatımız yoktur. Bu hususta mevzuum hakkında 
daha aydınlanmak için önsözümüze tekrar bir bakınız.

İşte XVII inci asırda ressam Nakşı yalnız değildi. Fakat biz bu 
asırda yalnız Nakşî’yi göstermekle iktifa etmiyoruz. Bu suretle Nakşî 
ve onu takip edenlerin, diğer asırlarda olduğu, gibi, Türk ressamlığının 
en güzel eselerle dolu bir asır yarattıklarını ortaya koyuyoruz.

XVII inci asırda ressamlarımız arasında tarihleri malûm, lâkin 
yine kollektif çalıştıklarından imzaları olmayan resimlerinden bir 
kısmı 'su yolları haritalarımızdadır. Bu mühim sayıdaki resimler bu 
haritalar üzerinde Köprülü Kütüphanesinde saklıdırlar (3). Görülüyor 
ki XVII inci asırda resim tarihimzin malzemesi yerlerile ve yurtla- 
rile ve isimlerile arandığı nisbette bulunmaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kütüphanesinde saklı duran ha
ritalar arasında bu asrı ilgilendirenler vardır. Bilhassa bunların dekora
tif ve stilize resimleri asrın ressamları tarafından yapıldığını gös
termektedir. Bunlar toplansa ve o asrın hususiyetleri arasında ne§- 
rolunsa yekûn yalnız kabarmakla kalmaz o devrin henüz tarih ve 
san’at kitaplarına geçmemiş malzeme ile zarif hususiyetleri de mey
dana çıkarabilir.

işte bu asra dair bütün makbul ve makbul olmıyan matbu eser
lerde vazıh malûmat yoktur. Ufak bir araştırma bu asrın ehemmiye
tini ve üzerinde durulması icabettiğini göstermektedir. Biz bu asrın 
bütün san’at çalışmaları, kitap ve bina süslerini bu hesaptan hariç tu
tuyoruz. Yalnız o devrin Türk resim hayatına, bilinen ve bilinmiyen 
ressamlarına temas etmiş olduk. Bu satırlar mazimizin kültürel saha
sında arayıp da bulunmayınca yoktur gibi indî hükümler vermekten 
çekinilmesi icabettiğini açığa vurmaktadır.

(3) — Fazıl Ahmetpaşa K; N. 1027. bir metre eninde ve 3,72 boyundadır. 
W. 1029. 43 satim eninde ve 6,84 boyundadır. N. 1028 İstanbul şehri dış su yollarını 
gösterir mükemmel tablolardır. Köprülü Mehmet paşanın vefatı 1661 dedir.
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Ressam N A KŞ Î’ nin Hal Tercümesi

Türk resim tarihini tamamiyle bilemediğimiz XVII inci asırda ge
çen asırdan hazırlanmış gelen muhit içinde en olgun ve nadide eser
lerini veren ressam Nakşî biyografisi hakkında bildiklerimiz yok gi
bidir. Elimizde halen imzalı 50 tablosiyle bazı dağmık kayıtlar vardır.

Şair olduğu hakkmdaki rivayetlerden dolayı sayılı şairlerimizin 
biyografilerini bildiren tezkirelerde kısmen ve mühim bir tarzda hal 
tercümesi yazılı olan Nakşî, bu zat olmamalıdır deriz. Bu yazılanlar 
kendisine ait olsaydı İstanbulludur ve Ahırkapı mahallesindendir der
dik. O zat gençliğinde ressam ve nakkaş olarak tanınıyor. Nakşî nak
kaşlıkta meşhur efsanevî ve lâkin şimdiye kadar eseri görülmiyen 
Ortaasya Türk ressamlarından Mâni’nin İkincisi «Manii Sâjıi ve Sânii 
Mâni» sayılmaktadır. Biz bu tabirin Şekayiki Numaniye nüshasının 
sonunda da kullanıldığım şu ibâreden anlıyorz:

«Haberi mütevater makbul hasbi (1) ile Sânii Mâni ve belki 
Mânii Sâni, fenni nakş ü tasvirin merdi meydanı maarif ve kemâlâtm 
sühanü fehmü nüktedanı Nakşî bey»

San’atkârm ne zaman doğduğu hakkında maalesef hiçbir bilgimiz 
yoktur. Şekayiki Numaniyeye bu resimleri yaptığı zamandaki yaşım 
bilemiyoruz. Yalnız elimizdeki eserlerini Genç Sultan Osman 1028 - 
1032 (1618 - 1622) yani onun hükümran bulunduğu ve resminin ifade 
ettiği mânaya göre 60 yaşlarında doğru ve dört senelik saltanatı için
de yapmıştır. San’ati muhakkak ki XVI mcı asırda yetişmiş Türk iis- 
tadlardan öğrenmiş olmalıdır. Zira sâlik olduğu ekol Osmanlı Türk resim 
yoludur. Bittabi’ XVII inci asrın ilk rub’unda pek olgun bir eserini veren 
bu san’atkarırmzın üstadını maalesef bilemiyoruz (2).

(1) Bay Tahsin Öze göre bu ibare nakkaşın bu resimleri yaparken metni oku
muş ve âlimlerin şemâilini tevatüslerden istifade etmiştir. Vakıa mutabıkta- diyor.

(2) Haşan Çelebi, Âşık Çelebi, yazdıkları Nakşînin resimlerini pek methediyor
lar Gördülerde mi methediyorlar, yoksa işittiklerinde mübalâğa mı gösteriyorlar, 
birşey denemez. Fakat onu mübalâğa ile medh etmemişlerdir. Çünkü mükemmel 
eserleri elimizde duruyor. Maamafih bu tezkere sahipleri onu şöyle tavsif eder
ler: Zamanının en mükemmel ve parmakla gösterilen bir ressamı. Eline fırçayı 
alıp bir yere sürse semadan sanki bir kuyruklu yıldız peydah olur. Bir güzelin 
resmini yapsa herkes ona âşık olur. Şekerin resmini yapsa üzerine sinekler ko
nar, bir şem’a resmi yapsa etrafında pervaneler uçuşur. Gül resmini yapsa her
kese kokusunu verir. Velhâsıl re,sim san’atmdiı bir eşi ancak Mâni’dir.

Yine tezkereler bize bildiriyor ki Nakşî yalnız resimle kanaat etmemiş, nazım 
ile de meşgul olmuştur. Zira Şekayiki Nu’manıye tercümesi son kısmında kendisi
ni bilgi ve kemâlin sözcüsü ve anlatıcısı ve nükteli konuşanı saymaktadır. Ha-
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Şair ve Ressam Nakşı B iyografis i 

Hakkında Yazılanlar

Eserimizin sahibi Nakşî beyle münasebeti şüpheli olan bu kayıt
ları ayrı bildiriyoruz:

— Haşan Çelebi tezkeresi. S. 324 İstanbul Üniversitesi K. N. 516. 
(... Nakşî Ahmet îstanbuldan çıkmıştır. Mükaddema nakkaşlıkta Manii 
sâni ve sânii Mâni olup zamanında engüşt nümayı halkı cihan ve nakşı- 
bentlikten dilpezîri ehli zaman idi. Nakgibend hayal ettiğü tasvir ve tim
salin hayran ve âşüfte hâli olup ve ahkâmı bediül irtisamından zahir ve 
peyda olan pürzînü baha reşki Erjengü nakkaşâm Çin ve Hata idi) di
yor, Sonra ilmi Nücum «Astroloji» ile de meşgul ve bunda da kemal 
sahibi olmuştur. Süleymaniye camiinde muvakkit idi. Şairdi. Bu beyitler 
onundur:

Çâk etme sînen ey dil o gül’izâre karşu 
Açılmak olmaz öyken ol bahara karşu 
Gönüller mürgu konmaktan eğilmiş 
Nihali tazedir ol iki ebru 
Doyar mı hançerine teşne gönlüm 
Kişi suyu çoğ içer ola sayru (1)

— Sicilli Osmanî, cilt 4. S. 577. Nakşî Ahmet çelebi İstanbulludur. 
Süleymaniye camiinde muvakkit ve müneccim ve nakkaş idi. Sultan 
Mehmet hânı Sâlis 1004—1012 (1595—1603) evaili ahdinde irtihal eyledi, 
şairdir.

— Kâmusul - Alâm, cilt 6. S. 4598. Nakşî Ahmet efendi onuncu Kar-

kikat ona izafe edilen şiirler de bunu gösteriyor. Nazmını da beğenirler. Bu zat 
şiir yazmaktan başka o zamanın hey’etine «Astroloji’ye» de merak sardırmıştır. 
Hattâ asrında yeni Süleymaniye «Camii cedid» ine muvakkit yani saatçi tayni 
ediyorlar. Bunda da kemâl sahibi olduğu yazılıyor. Erbabı fennin Cemşidi sayıl
mıştır. Hattâ Istanbulda müneccimler arasında mümtaz olduğundan bu vazifeye 
seçildiğini Âlî bildiriyor. Esasen tezkirelerin yazdığı Nakşî her büyük insan 
ve san’atkâr gibi boş vakit geçirmez ve daima yeni ve faideli şeyler öğrenirmiş. 
Daha başka meziyetleri de varmış Kamusul’âlâm Nakşî’yi onuncu hicrî asırda 
yaşatır. Amma bu mütalâalar bizim Nakşîye ait olamaz.

Nihayet ne zaman öldü bilemiyoruz, gömülü olduğu yer de belli değildir.
(1) — Âşık çelebi tezkeresinde:

Doyar mı hançerine hasta gönlüm 
Kişi suya kanar mı ola sayru

yazılıdır.
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nı hicride îstanbulda yaşamış, önce nakkaşlık yapmış, sonra ilmi hey'e- 
te meyi ederek Süleymaniye camiinde muvakkit olmuştu diyerek, yu- 
kardaki birinci beyti onun olarak yazıyor.

— Beyâtî tezkeresi. Üniversiye K. N. 2568 S. 94 de Haşan çelebi tez
keresinde bütün malûmatı hemen aynen alıyor. Yalnız cemii evkatını 
tahsile sarfetmişti diye Haşan Çelebinin sözlerine bir vuzuh vermiştir, 
ilk beytine Beyâtî de bir nazire söylemiştir.

— Âşık Çelebi tezkeresi, Üniversite K. Türkçe yazma N. 171 S. 194 
(2) oldukça mufassal izahat veriyor. Aynen alıyorum; Nakşî Ahmet Is- 
tanbulda Ahırkapı mahallesindendir. «Evvelâ nefîs ressamdır. Eline kıl 
kalem (3) alsa levni safhai semadan kuyruklu yıldız peydah olur. Du
varda bir resmeylese tamam olduğu gibi güya kıl kalem ana tâziyâne 
olurdu ki âlemi suret ve manâyı bir âdemde bulurdu. Yahut kıl kalemi 
şehber olur ki nakşettüğü perende anınla havaya pervaz ederdi;», bezmi 
tarh eylese gören mest olur. Dilber resmeylese ehli manâ’suret perest 
olur. Şeker yazsa üstüne mftalar zenbûr gibi üşer. Şem’ nakşeylese 
pervaneler güler.. Gül yazsa (4) bezmi meşâmı ta’tir eder» ...velhasıl 
fenninde Mani ile tev’emdir. Behzad ve Kirmânî onun hizmetkârıdır.

Kim nazar eylerse Nakşî gülün gevher pâşına 
Nakşına Tahsîn eder der aferin nakkaşına

Sonra müneccimdir. Cemşir gibi eshâbı fendendir. Nakkaşlık ile de 
kanaat etmeyip şiir de yazmıştır. Halen Süleymaniye Camii Cedidinde 
muvakkittir. Boş vakit geçirmeyip daima öğrenmeğe gayret eder.

Nakşî merhum nakkaş Şahkulu’dan bir resim ister. Lâkin zamanın
da yapıp vermeyince ona şu beyitleri yazıp yollar:

Gönlümü eyleme ki Ali aşkına beğim 
Gel yazı eyle sineme bir zülfikâr nakşı 
îletür suya susuz getürür Mânii revan 
Desti letafetinde olan abdâr nakşı 
Alma gözüm yaşını sakın nakşı hüsnünü 
Su dokununca olmaz iken paydâr nakşı (5)
Her biri kebkebin izidir hâki rîzâbdan 
Olsa aceb mi yürüdüğün, rehgüzar nakşı

(2) — Halis efendi kitapları arasında N. 2406 da varak 172 de ayni izahat 
vardır. Eserin te’liîine Âşık çelebi 1016 (1607) de başlar ve 1018 (1609) da bitirir.

(3) —  Fırça
(4) — Resmetse, çizse
(5) — Âli tarihindekinden tasrih edilmiştir.
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Şahkulu bunu beğenir. Sen bunu kılıcınla aldın diye hemen yaptığı resmi 
verir.

Bu matla’ da onundur.

Alalıdan gönlümü bakmaz bana âh 
Gönüllü oldu ol dilber gönüllü

Âlî tarihi Üniversite K. V. 242 b. nüshası diyor ki:
İstanbulludur. Nakkaşlar zümresinin ve müneccimin fırkasının üs

tadı makbulüdür. Şairiyetı dahi kem değildir. Yani ki ol meziyeti dahi 
mübhem değildir» diyerek «amma ki nakkaşlığı takvim istihracından ve 
fenne müteferri’ mezayada bir dakikaşinas adamdır» diye medhinde bu
lunuyor. «Sultan Süleyman han camii yapılınca müneccimler içinde 
mümtaz olduğundan saatçiliği ona verildi» haberini veriyor. Sonunda da 
Şahkulu nakkaşdan istediği gecikince yolladığı manzume vardır ki Âşık 
Çelebi’de yazılmıştır.

— Âlî’nin «Menakibi Hünerverân» eserinde Nakşî beyden malûmat 
bulunamadı.

— Müze müdürü Halil Edhem «Elvahı Nakşiye Kolleksiyonu» broşü
ründe bahsetmiyor. Yalnız Köprülüzade Fuad’a istinad ederek Sâi ve 
Nigâri’den önce «Nakşî» ismini veriyor. Bu zat mıdır veya başkası mı
dır (6), birşey denemez. Lâkin eserlerinden bilgi verilmiyor.

— Köprülüzade Fuad. OsmanlIlarda takış tarihine dair, ikdam gaze
tesi 27 Teşrinievvel 1337,3,10 ve 7 Teşrinisâni 1337 ve 5 Kânunuevvel 
1337 tarihli beş makalenin 10 Teşrinisâni tarihli üçüncüsü münhasıran 
ressam Nakşî hakkındadır. Âşık çelebi ve Haşan çelebi şairler tezkere
lerindeki malûmatı daha anlatışlı bir surette sıralıyor.

O tarihlerde ressam Nakşî beyin Şekayik tercümesindeki resimlerin 
bulunduğu nüsha bilinmediğinden eserlerinden bahsolunmamıştır..

— Dr. A. Süheyl. «Selçuklularda ve OsmanlIlarda resim, tezhip ve 
minyatür» broşürü. Türk Tarih Kurumu Anahatları eseri müsveddele
rinden. S. 18. «Nakşî Ahırkapılıdır. Müneccim ve Süleymaniyede muvak
kit idi» denmektedir.

(6) — Çünkü Nakşî ismi nihayet bir mahlastır. Başka isimlerle Nakşîler 
vardır. Nakkaş Mustafa bunlardan hariçtir.
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N Â K Ş Î’nin Resim Usulü

Ressam Nak§î bey Taşköprüzade «Molla Ebülhayr Ahmet bin 
Molla Müslihüddin Mustafa bin Kasım bin hacı Safa» nın Arapça Şeka- 
yiki Nu’maniyesinin Belgrad’lı Muhtesibzade Mehmed Hâki tarafından 
yapılan tercümesi nüshası resimlerinde dikkate çok şayan hususiyetler 
vardır ki bunlar ressam’m san’at kudretini göstermeğe kâfidir. Nakşi 
beyi bu yegâne 49 tablolu albümünden öğreniyoruz ki hususî bir resim 
usulü vardır.

Şimdiye kadar şarkta yapılan minyatürlerde olduğu gibi bir mono- 
ni yoktur. Resimleri daima mütenevvi’ yapmıştır. Hattâ biz hepsin
de ressamlarımızdan Feyhaman Duran, Güzin Duran, Şeref Akdik’in 
de kanaatları veçhile reel bir varlık bulduk. Bir defa Nakşî beyin husu
siyetleri budur:

Eseri muhakkak ki önce okumuştur. Zira mevzuları bunlardan çı
karmıştır. Sonra figürleri ve vaziyetleri birbirine benzetmemiştir. Zira te- 
vaturen gelen malûmata kıymet vermiştir. Bütün resim kudretini gös
tererek mükemmel terkipler yapmıştır. Amma bazı serbest ve bazan iç 
hatlara kıymet vermiyecek derecede çalışdığını gösterir. Meselâ Fatih 
Sultan Mehmedin huzurunda âlimlerin toplantısı bunun bir misalidir. 
Orada âlimlerden bir kısmı Mahmut Paşa ile birlikte iç cedvel üzerine 
ve kısmen harice düşmüştür. Sonra Alâeddin Esved, Çandarlı Halil paşa 
ve Sultan Orhan tablosunda ve bazılarında kubbe daima iç hududun fev
kine çıkmıştır. Binaların ocak bacalarını içeri almağa lüzum görmemiş, 
kendisini bunlarla takyid ederek tablodaki manâyı ve genişliği daralt
mak istememiştir ki bu onun san’at görüşündeki serbestliği ifade ediyor.

Eserde bilhassa ilk Osmanlı hükümdarlariyle birlikte âlimleri ve kıs
men de onların hizmet ve maiyetlerinde bulunanları devirlerinin değil, 
fakat devrinin iç ve dış binalarını icabettiği kadar gösterirken bilhassa 
kıyafetlerine ve bunlarm mevki’ ve payelerine göre farklarına dikkat 
etmiştir. Meselâ siz resimlerdeki kıyafetlerin üzerinde sırma gördünüz 
mü bunun saraya ve devlet otoritesine bağlı insanlar olduğuna hükme
dersiniz. Hükümdarlar da keza sırmalı elbise ile gösterilmiştir. Âlimle
rin elbisesi bizim bugün Biniş dediğimiz büyük bir cübbe ve bir de iç 
mintandan ve Epitoj dediğimiz bir nevi örme veya dokuma boyun atkı
sından ibarettir. Ayakkabıları onyedinci asırda giydiklerimizin örneğidir.

Âlimlerin bu oldukça muayyen formdaki elbisesi renklerindeki 
farklan göstermiştir. Bunlar bize öğretiyor ki âlimlerin bu tek formdaki 
elbise renkleri .biraz da onların zevkine bırakılmıştır. Muayyen tek bir 
renk yoktur. Her renk vardır. Eğer bir renk olsaydı ressam muhakkak
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ki öyle çizerdi. Bilâkis gördüğü bütün renkleri koymuştur. Açık renk
ler yazın, koyu renkler de kışın kullanılmıştır. Âlimlerin sarıklarının ren
gine de dikkat etmiş ve bazılarında yeşil yapmıştır. Sarıkların sarıldığı 
külahlar kırmızı veya yeşil dilimlidir. Elbise teferruatına Nakşî bey bu 
kadar dikkat etmiştir.

Resimler daha çok haricî manzaraları gösteriyor. Bunda Nakşî bey 
bir sadelik takib etmiştir ki Türk minyatürünün yüzlerde, kıyafetlerde 
ve dekorda basit güzelliklerinin en mükemmel örneklerini vermiştir.

Nakşî bey yüzlerdeki intihalara çok ehemmiyet vermiştir. Adetâ bu
günkü resim tarzında yapmıştır ki yaşadığı asırda şarkın ve garbin in
tihalarından bir ekol sahibi görülmektedir .Hepsi manalıdır. Bittabi’ hep
si hayâlidir. Lâkin hayalin de bir hududu vardır. O yaşadığı devrin bü
yük ve âlimlerinden edindiği tesiri mükemmel bir tarzda eserinde can
landırmıştır. Meselâ Molla Hüsrev’in hayatında resmi yapılmamıştır. Fa
kat onu temsilen yaptığı resim esasen resmi olması ve şahsını da tanı
yanın bulunmasından biz bugünkü telâkkimize göre onun yapıldığı asra 
ve bu resme uyarak bu hayali hakikat yapamazsak bile boyuna onu gör
memiz nazarımızda Molla Hüsrev denince bu resmin teşahhüsünü icab 
ettirmektedir ve diğer alimler hakkında da bu görüş doğru veya yanlış 
hâkim olacaktır. Nakşî bey bu resimleri yaparken haberi mütevâterden 
ve ey i niyetle olanlardan istifade etmiş. Hepimiz Molla Güraniyi hey
betli düşünürüz. O da bu haberlerin ve belki de bazı usullerden istifade 
ile bir araya getirmiş ve resimleri ona göre yapmış yüzlere verdiği mâna 
şayânı hayrettir. Hele yüzlerdeki mâna ve metne göre seçilen ve isabet 
edilen hususiyetler dikkatle incelenmedi, hattâ bu nadide ve kıymetli 
eser yerinde görülmelidir. Yoksa şark minyatürleri gibi birbirine ben
zer ve monoton değildir. Nakşî beyin resimleri arasında devirlerinin 

.muhtelif tipte derviş ve hal sahibi şeyhlerin de figürleri vardır. Bu ara
da Merkez «Müslihüddin» efendinin ve Sünbül Sinan efendininkiler bu
nun en güzellerindendir. Nakşî bey diyor ki: (Ülemayi âmilin ve mesa- 
yibi kâmilin suret ve sîretleri manzur oldukça ervâhı tayyibeleri duâ vü 
hayre karîn ola). Bu cümle dikkate değer. Çünkü resmin günah olduğu 
sözlerine karşı bu resimleri yapmakla âlimler ve hattâ şeyhlerin ruhla
rının menün olacağı ve dua alınacağı kanaati izhar olunuyor.

Nakşî bey kompozisyonlarını mevzua göre hazırlamıştır. Bu nokta
dan da dikkat ve titizliği takdire değer. Resimler de zemin ve zamana 
daima mutabıktır. Hattâ yalnız bahis başlarından resimlere bir hüküm 
vermek de doğru değildir. Metin okunmayınca ne oldukları anlaşılamaz.

Meselâ İkinci Bayezid devrinde Seyyid İbrahim faslında bir resim 
vardır ki yeşil sarıklı ve geyiğe binmiş olan bu zattır. İkinci Sultan Ba-
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yezid ava meraklıdır. Amasyada saydığı Seyid İbrahim’e baba der. En 
zat bir türlü genç şehzadeyi avdan vazgeçiremez. Yine bir av tertib e- 
dilir. O esnada Şehzade Bayezid birden avlanmadan döner, sebebini so
ranlara babamı bir geyik üzerinde gördüm, yeşil sarık sarmıştı, bana 
sert bir nazarla baktı, der. Bu mezkûr zatın kerametinden olarak ya
zılmıştır. Fakat bu suretle biz geyik üzerinde bu zatın yeşil sarıklı bir 
resmini görüyoruz. Kenarda duran maiyetiyle birlikte Sultan Bayezid’dir

Bizde Ülemanm elbisesi pek çok değişmemiştir. Asırlarla ayni kıya
fet muhafaza edilmiştir. Meselâ Fatih zamanında Fatih’in ta’diliyle kabul 
edilen biniş Osmanlı imparatorluğunun son gününe kadar aynen yaşa
mıştır. Sarıklarda fesden sonra bir değişiklik olmuş, lâkin ondan önce 
ülema bir şekilde sarık sarmış ve buna asırlarla devam etmiştir. Bina
enaleyh ressam Nakşî bey reesimleri XVII inci asrın başlarında yapma
sına rağmen bu teamülün XV ve hattâ daha önceki asırlardan çok de- 
ğişmiyerek geldiğine göre devirlerinin otantik sarıkları ve kıyafetleri 
saymakta bir mahzur yoktur.

Nakşî beyin tek veya müteaddid şahıslarla yaptığı tablolarda büyük 
bir itina vardır.

Velhasıl Nakşî bey garp resmi tesiri altında kalmıştır denemez am
ma muhakkak ki daha tabiate yakın çalışmış ve tabiate uygun çalışma 
lüzumunda isabet ve hakikaten olgunluk göstermiştir. Bittabi’ menazıra 
uzaklık ve yakınlığa az yer vermiştir. Onun nazarında hoca cismen bü
yük ve talebesi cismen küçüktür. Bunda da kendisine göre itibarî bir 
küçültme nisbetine yer vermiştir.

Minyatürler üzerindeki nakışlar da çok güzel ve orijinaldir. Nakşî 
bey resimde ve süslerinde klâsik yoldan ayrılmamış, lâkin onu kemâle 
götürmüştür. Fakan renklerde bazı değişiklikler yapmış ve tabiatten 
bu suretle uzaklaşmıştır. İstilize ettiği detaylar az değildir. Ba’zan hava
nın zeminini mavi yapacağına altın kullanmıştır. Denizi gümüşle yapı
yor, birkaç balık gösteriyor. İnce uçla dilimli dalgalar yapıyor. Muhak
kak ki bunu oraya güzel gittiğinden yapmıştır. Nitekim Ali Kuşci ile 
Fatih tablosunda böyledir, hiç de fena olmamıştır. Ağaçları,, nebatları, 
toprak zemini, dere, deniz ve kalyonları, çayırları, bahçe ve köşkleri ve 
kayaları mutlaka istilize ediyor. Bulutları Ortaasya Türklerinden Çine 
ve İslâm alemine inen tarzda çizmiştir ki mütenevvî’ ve çoktur.

Velhâsıl resimlerin umumî vaziyeti hakkında görülen esasları kısmen 
sıraladık. Hepsinin ayrı ayrı tavsifine imkân yoktur. Yalnız rehber ma
hiyetinde olacak bu izahlarla asıl eser yerinde bakılarak incelenmelidir.

Bu vesile ile reesimlerini inceleyen ve mühim eboşlar hazırlıyan 
ressam Şeref Akdik, Nakşî beyin tabloları hakkında şu mütalâada uU-
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Ilınmaktadır: Ressam Nakşî bey çok kudretli bir san’atkârdır. Resim
lerini hevkal’ade dikkatli ve zamanımız ressamları gibi çalışarak yap
mıştır. Nisbetleri ve resimlerin ifade kudreti mühim bir kısmı İran’a 
atfolunan şark minyatürlerinden daha çok resme yakındır. Tablolarında 
renk ahengi hârikulâde güzeldir. Pozlar ve desenler çok san’atkârâne- 
dir (7).

Resim lerini Yaptığı Şekayiki Nu'maniye 

Türkçe Nüshası

Devrinin bu mühim ve nadide eseri genç Osman’a «Sultan Osmanı 
Sâni» 1028 -1032 (1618 -1622) takdim olunmuştur. Bu şahane yani za
manı ta’birince «Padişahlara takdime lâyık» bu nüsha halen Topkapı 
sarayı müzesinde Hazine kütüphanesinde 1263 numarada kayıtlı ve Re
sim galerisinde teşhirdedir. Lâkin daha önce bir aralık Darüssaadenin 
Zülfikâr ağasına geçmiş. En son Üçüncü Sultan Selim’in mâlûm kitap 
mührü var.

Kitap, ressam Nakşî beyin de Şekayiki Nu’maniye sahibi kadar 
hakkıdır. Hattâ müşterek bir eserleridir diyebiliriz. O cihetle tavsifini 
vereceğim :

Bu nüsha 283 varak «366 sahife» dir. Eserde resimleri olsun veya 
olmasın 308 âlim ve fâzılın biyografisi var. Pâdişâhların devrinde isim
leri geçer, lâkin hal tercümeleri yoktur. Bir tabloda tamamlayıcı olarak 
ressamın koyduğu figürlerin sayısı çoktur. Resimlerin listesini ayrıca 
bildirdik. 17X30 eb’adında kâğıtlar üzerine metin ve resimler 9,5x18 
eb’ad arasındadır. Kâğıdı kalın âbâdi ve şeker renk âherlidir. Başında
XVI mcı asır yolunda klâsik bir tezhip örneği vardır. Metin güzel bir 
Türk Ta’Iiki ile yazılmıştır. Cilt devrinindir. 17 inci asır başlarına aittir. 
Tezhip ve cedvelleri zarif ve temizdir. Ressam Nakşî beyin yardımcıla
rından birisinin veyahut kollektif çalışılmamışsa kendisinin olmalıdır.

Tercümenin sonundan öğreniyoruz ki Arapça, Türkçe ve resimli 
nüshanın tanziminde iki Ahmet’le dört Mehmed’in hizmetleri dokunmuş
tur. Metnin sonunda deniyor ki «kitabı mezkûrun tamamı iki Mehmet 
ve iki Ahmet ikdamiyledir.

-- Ahmet: Şekayiki Nu’maniyenin arapça aslı müellifi, Taşköprülüzade 
Ahmet

(7) — 24 Eylül 1948.
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— Ahmet: Bu nüshanın hattatı (Ahmet) zira «Bendei bendegân âli 
Nebî biçâre Ahmed Çelebi ider» ibaresi vardır. Eserin Hâtimesi kısmı
— ressamın ismi sonunda Nakşî diye geçtiğine göre — bu hattatın ol
malıdır..

—Mehmet: Eseri Genç Osman’a takdim eden veziri suni Mehmet paşa. 
hallâKÜ bi Hâkî.

— Mehmet: Esesi Genç Osman’a takdim eden veziri sâni Mehmet paşa.
O halde eser dört kişinin değil beş kişinin emeği mahsulüdur.
Bu zevatın çlışmasmı bildiren eserin son satırlarına bir göz atalım:
Hâtımetül kitâb hâkipâyi erbâbı ırfân peygûle nişini gençi nisyân 

bendei bendegânı âli Nebî abdi biçâre Ahmet çelebi ider. Ol kitâbı Şe
kayiki Nu’maniye ki vefiyâtı ulemâyı devleti Osmaniye... Fahri Kuru- 
mirrum Taşköprüzade Ahmet efendi merhumun telifi şerif ve tasnifi lâti
fidir... Arabîde telif alunmakla nef’i ülemâyi kirama maksûr ve eyadîi 
amme dâmeni pâki muhadderatına vusulden maksûr idi. Sahibüt tercü
me Muhtesibzade Mehmet Belgradî el mütehallâsü bi Hâkî... Kitâbı 
merkume ittilâ... ve mütelâasmdan intifa’... (ile tercüme ediyor ve bu 
eser hasıl oluyor) Şehinşâhı zamanının hayrıhâhı, kemâl efzâyi ırzı 
.paıiişâhi, mültecâyi fukara mürebbîi ülema Mehmet paşa... ves sultan 
Osman Hân ibnis sultan Ahmet hân... a veziri sâni ve nâzımı ahvali 
dîvânî olmuşlardır.

Heberi mütevater makbulü hasbî ile sânii Mânî belki Mânii sâni 
fenni nakş vetasvirin merdi meydanı maarif ve kemalâtm suhani fehm 
ve nüktedâm Nakşî bey kalemi ile (1) vâkıa mutabık sureti hâle mu
vafık üslûbu garip üzre nakş ü tasvir ve tarzı acîp üzre tertip ve tah
rir ettirmişlerkim terkül evvel lilâhir mefhumu üzre bu âne değin er
babı ukulün bu nakışdan gaflet ve zuhulü ve durubu emsalde bu nük
teler münderiç olmuş iken bir ferd mühtedi olmamak emri baîd ve acıp- 
tir.

Başda mükemmel ve varaklarını bildiren bir fihristi mevcuttur. E- 
ser böyle başlar:

...... j  6  /  ■■ I ->*-.)! «îllLUDIö-j <J» jurl

Metin tercüme eden Belgradlı Mehmet Hâkî’nin bulunduğu bir 
mecliste Taşköprüzade’nin arapca Şekayik’inden bazı hal tercümelerine 
göz geçirilir. Bulunanlar... nolaydi... türki eda ile olaydi.. diye herkes 
iyi arapcaya vâkıf mütercime teveccüh ederler, bu senin himmetinle o-

(1) — Fırçasiyle.
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lur derler, o bu sözleri dinler, tevazu’ göstermekle beraber artık göz
leri görmiyen müellifden de şahsen izin ve dua alarak tercümeye başlar 
ve bitirir. Başda padişahı zamana dua ediyor. Taköprüzade. 968 (1560) 
da ölmüştür. Bu tarihten önce tercümeye izin almıştır. Kanuni sultan 
Süleyman da 974 (1566) de vefat eder. Esasen mukaddimede:

(Vücudu şerifi mâhuvel maksûdunu dünyaya sultan edüp zâti pâ- 
kin ve asrı tâbnâkin sultan Süleyman ismine mazhar kılmıştır) diye 
Kanunî Sultan Süleyman’dan bahsediyor ve isminin bütün harflerinden 
çıkardığı teveccühkâr mânaları da sıralıyor. Onu müteakip birinci pa
dişah Sultan Osman zamanındaki zevattan ve ilk önce onun kayınpederi 
Şeyh Edebâlî hal tercümesinden başlıyor ve devam ediyor.

Ressam N A K Ş Î'n in  Yaptığı Resim ler

Bunlar toplu halde Topkapı Saray Müzesi Hazine kütüphanesi N. 
1263 de yatılı Şekayiki Nu’maniyenin türkçe tercümesinde bulunmakta
dır. Varak numaralariyle sıralıyoruz:

12 b — Sultan Orhan, Molla Alâeddiıı Esved eşşehir bikara hoca ve 
ilk kazazsker Çandarlı Halil (1).

19 a — Şeyh Cemalüddin Mehmet ibni Mehmed Aksarayî eşşehir 
bi Cemâli

22 a — Yıldırım Sultan Bayezid ve Molla Şemsüddin Fenârî 
27 a — Molla Bezazî 
29 b — Molla Haşan paşa 
34 b — (Mehmet Cezerî) talebesinden birisiyle 
37 a — Molla Abdülvâhit bin Mehmet 
42 a — Eşşeyh Bedrüddin Simavnaoğlu (mecliste)
47 a — Çelebi Sultan Mehmet 
50 a — Molla Yakub ül Esved 
54 a — Şeyh Abdül mu’ti
58 b — Şeyh Zekeriya (Lârendeli Şeyh Muzaffer veya Abdürrah- 

man Köşlüzade? ile birlikte)
60 a — ikinci sultan Murad
66 b — Molla Gûrânî Ahmet bin İsmail (Hünkâr çavuşiyle)
75 a — Molla Hamzatül Karamâni
77 a — Molla Alaeddin Ali Akkoçhisari (Kadı Rıbat ile)

(1) — Minyatür üzerinde «Medresei Aliyyül Esved bâ mükâlmei Sultan 
Orhan Gazi» ibaresi okunuyor.
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82 a — Molla Husrev
86 a — Molla Hayrüddin (2 genç muidiyle. Birisi Hocazade diğeri 

Şeyh Abdürrahim)
90 b — Fatih Sultan Mehmet (Molla Zeyrek, molla Seyid Ali, Mol

la Hocazade, ve Mahmut paşa ile)
98 b — Molla Hayâli (Molla Hocazade ile)

101 a — Molla Kastlânî (Molla Kadızade ve molla Manisaoğlu ile) 
106 a — Molla Hatıbzade (ve Hocazade?)
1-frS a — Molla Aliyül Arabî (Şeyh Alâüddin ve bir genç ile)
113 b — Molla Ali Kuşci (Fatih Sultan Mehmet ve maiyetinden bir 

yaver ile)
117 b — Musannifek
121 b — Molla Ayas (iki kişi ile, birisi elini öpüyor)
124 b — Molla Hızır bey ve oğlu Sinan paşa yemekte 
129 b — Molla Abdülkadir (talebesinden birisiyle)
132 b — Molla Hüsamüddin (talebesinden biri ile)
151 b — Molla Abdürrahman Câmi (bir genç ayakta, kendisi otur

muş, karşısında biri ile konuşuyor)
154 b — Rûşenî diye meşhur Aydınlı Ömer dede (karşısında saka

lını tutan birisiyle)
159 b — Molla Alâüddin Aliyül Müfti (Zenbilli Ali efendi) Pencere 

önünde oturmuş, zenbilini sarkıtmış, birisi bir kâğıt getir
miş koyuyor.

163 a — Molla Müeyyedzade (oturmuş bir halde birisi kâğıt veriyor) 
167 b — Molla Bebek çelebi (bir genç ile)
169 a — İkinci Sultan Bayezid avda, ve yeşil sarığı ile babası saydığı 

Seyyid İbrahim geyik üzerinde (İbrahim maddesindedir) 
182 b — Rüstem Halife (Elbermevî?) Mükemmel bir kürsiye otur

muş, karşısında 7 derviş ayakta 
191 a — Yavuz Sultan Selim
198 a — Molla Abdürrahman bin Seyid Yusuf (Kâ’henin karşısında 

dua ederken, arkasında birisi var)
203 b — Molla Mehmet bin Ömer Hamza eşşehir bi Arap (arap vâiz) 
209 b — Mclla Bedrüddin Mahmut ül Lâmü (Lâmii)
213 b — Kanûni Sultan Süleyman
218 b — Molla Şemsüddin Ahmet Eşşehir bikemâlpaşazade (ibni 

Kemâl)
223 a — Molla Sadi Çelebi (talebesinden birisiyle)
227 b — Molla Muslihüddin Mustafa eşşehir bi Hâl Muslihüddin 

(karşısında biri kitap okuyor)
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232 b — Molla Abdullah ibni Ya’kub (ona hayrân arkasında bir genç 
talebesiyle)

250 a — Şeyh Abdülkerim ül Kadiri (El mülakkabi bi Müfti şeyh) 
önünde hokka takımı, elindeki kâğıda «bu mes’ele beyânında 
cevap ne veçhiledir» ibâresi okunuyor)

254 a — Şeyh Muslihüddin eşşehir bi Merkez halife (Merkez efendi) 
yanında şeyhi Sünbül Sinan efendi ile.

259 b — En sonda Genç Sultan Osman, Mehmet paşa ve ressam 
Nakşî bey bir tablo halinde.

Eserde padişahların sırası gelince kısmen isimleri ve resimleri ha
riç 308 âlim ve Fâzılın hal tercümeleri vardır. O halde hepsinin resimi 
yoktur. En mühimlerinin yapılmıştır.

Bütün bu resimler 49 tablodadır. Diğer talebe ve maiyetine ait i- 
simleri malûm olmayan zevatı saymazsak Nakşî bey 69 tane tarihî şah
siyetin resimlerini yapmıştır. Bunun 8 i padişahlarımıza aittir. 61 i de 
âlimlerimizdir. Bunlardan bir tanesi Mahmut paşadır. 7 si meşhur şa
hıslardandır. Resimlerin bir kısmı2, 3, 4 ü bir arada ekserisi de tek ba
şına yapılmıştır. Nakşî bey bu Türkçe tercümeyi okuyarak mevzuları 
kavramış ve kompozisyonları metne ve işittiklerine ve tariflere göre vü- 
cude getirmiştir.

Biz eserimize bunlardan birinin aynen renkli kopyesini diğerlerinin 
de portre büyüklğünde 2 pozda Fatih Sultan Mehmed, Molla Husrev,, 
Molla Gûrânî, Molla Mağnisaoğlu, Molla Zeyrek, Molla Hayâli’nin yal
nız büyükçe kıt’ada resimlerini koyduk. Bir de eseri takdim olunurken 
huzura sokulmuyan Nakşî bey’in de en sonda imza gibi resmini büyül
terek aldık. Fakat küçültülmüş kıt’ada hemen en mühimlerinin de kli
şelerini de eserin içine sıraladık. Renkli ve renksiz, büyük ve küçük bü- 
t":n resimlerin mahiyetini hemen tamamen bu arada görmüş oluyoruz. 
Büyük kıt’ada renkli örneklerini koymakla ressam Nakşî bey kaba ça- 
lışır.jgur denmemelidir. Bunlar aslına nazaran 10 defadan fazla büyütül
müş, detaylar meydana çıkmıştır. Hakikî büyüklüğü Fatih ve Ali Kuşci 
minyatüründe görülüyor. Seyid İbrahimi büyüterek aldık.

Şu unutulmamalıdır ki incelik san’at değildir. Çünkü san’at bir in
celiktir. San’at incelikle yani ufalmakla her halde kıymetinden kaybeder. 
San’atin künhüne vâkıf olamayanlar bazı şark minyatürlerinin inceli
ğine hayrandırlar ve buna aldanırlar. Bilmiyenler ince olmayan eser
leri san’at eseri saymaz, bu da böyle tahminlerin sakatlığını gösterir. 
Nakşî bey bunlardan münezzehdir. O hem lüzumu kadar ince yapmış ve 
bilhassa yüz ifadelerinde değişik ve çok yüksek bir san’at kudreti gös
termiştir,
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Yaptığım ız Örneklerin Listesi 

ve 

Hangi Usulde Bunları H azırlad ık?

Ressam Nakşî bey Şekayiki Nu’maniyenin güzel bir ta’lik ile ya
zılmış nüshasını ne kadar itina ve san’at kudretiyle resimlerle süslediği 
elimize bir lup alıp baktığımızda görülür. Fakat bunlar ufak kıt’ada 
renkli basılınca bütün ince güzellikler kayboluyor. En sonda Genç 
Sultan Osman’a ikinci vezir Mehmet paşanın eseri takdim ettiğini gös
teren tabloda huzura sokulamayan san’atkânn resmini önce diğerlerin
de olduğu gibi fotoğrafla aldığımızda büyüterek bir renklisini yapmağı 
düşündük. Bu esere aynen kondu. Gördük ki ressam Nakşî yüzlerde çok 
muvaffak oluyor, minyatür gibi ufak çizdiği resimlerde yüz intiba’ları 
tıpkı zamanının ve hattâ bugünün resim tekniği ile yapılmıştır. Bu rep
rodüksiyonun muvaffak olduğunu görünce bu ince ve dikkatli farkları 
göstermek maksadiyle hepsinden 10 x 15 eb’admda portrelerini agran
dismanla büyültdük ve yalnız hatlarını gösterecek hafif bir surette bas
tırdık. Şimdi ilk Osmanlı hükümdar ve meşhur âlimlerinin elimizde 80 e 
yakın birkaçı ufak olmak üzre büyük kıt’ada bütün içine aldığı teferru
atla birlikte protrelerinden ibaret bir albüm oldu.

Bu albümü, üç defa da Topkapı Sarayı müzesinde Güzel San’atlar 
Akademisi Türk Minyatürü atölyesi 31 inci 3 Şubat 1948 de, 32 inci 
15 Haziran 1948 de, 33 üncü 1 Şubat 1949 sergilerinde teşhir ettik. Bil
hassa Türk san’atıine meraklı olan seçkin davetlilerle birlikte İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Or. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar’ın dikkat nazarını 
çekti. Bu suretle böyle resimli me’hazler de maksadımızla ilgili olan 
diğer geçmiş büyüklerimizin resimlerini de toplamağa devam ettik ve 
ediyoruz. Bunlar bizim eski ve mahiyeti malûm Türk san’at eserlerinin 
benzerlerinin de agrandisman metodiyle renkli olarak çoğaltılmasını 
mucib oldu.

Bu alınan örnekler asıllanndaki incelik, renk ve güzelliklerinden 
hiçbir noktayı feda etmiyerek aynen ve hiçbirinde asıllarından kolek
siyonumuzda görüleceği üzre fark edüemiyecek bir itina ile tamamen 
otantik bir surette yapıldı Bu bittabi’ albümün kıymetini bu cihetten 
arttırdı, işte onların içinden Fatih, Külliyesi ve zamanı âlimleri hayatını 
ilgilendiren ilim alemdarlarını aynen bastırdık. Birer suretini bu esere 
koyduk. Buraya konanlardan maadasının listesini veriyoruz. Bunların 
bugünkü ilim adamlarımızın emirlerine amade olduğunu da bildiririz:
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Bu Usulle Büyültülerek Tarafım ızdan Yapılanlar

— Molla Hocazade 
H—  Molla Zeyrek

— Molla Aliyyül Arâbi
— Molla Hızırşah
— Molla Abdülkadir
— Molla Hocazade (başda bir pozda)
— Molla Musannifek

H—  Fatih Sultan Mehmet (Ali Kuşci ile tablosundan)
— Molla Müeyyedzade
— Molla Alâeddin Koçhisari
— Molla Sa’düddin Teftezanî 

H—  Molla Ali Kusci
— Molla Abdülvahit
— Molla Şemsüddin Fenarî
— Molla Hamzatül Karamam
— Şeyh Sünbül Sinan
— Şeyh Merkez Muslihüddin
— Molla Yakubül Esved
— Molla Çandarlı Karahalil
— ikinci Sultan Bayezid
— Molla Cami
— Sultan Orhan
— Şeyh Cemalüddin Aksarayî
— Molla Alaüddin Esved
— İkinci Sultan Murad
— Molla Mehmed-ül Cezerî
— Molla Husrev
— Çelebi Sultan Mehmet
— Şeyh Bedrüddiri Simavî
— Genç Sultan Osman
— Yıldırım Sultan Bayezid
— Molla Zenbilli Ali efendi

H—  Bizzat ressam Nakşî Çelebi
— Molla Kastlâni
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+ — Molla Hayâl!
-)—  Molla Gûrânî
—̂  Fatih sultan Mehmet (âlimlerle birlikte bulunduğu tablodan)

H—  Seyid İbrahim (ikinci sultan Bayezid’le birlikte)
— Fatih sultan Mehmet (molla Zeyrek, molla Seyid Ali, molla I-Io- 

cazade ve sadrazam Mahmut paşa ile)
—̂  Fatih sultan Mehmet (Molla Ali Kuşci ile)

H—  Yalnız Molla Husrev 
H—  Molla Hayrüddin

— Molla Seyid Ali
— Mahmut paşa

H—  Molla Manisaoğlu
— Molla Kadızade
— Molla Hızır bey
— Molla Sinan paşa (Molla Hızır beyle birlikte)
— Molla Hüsamüddin
— Molla îbni Kemal
— Molla Haşan paşa
— Molla Taşköprüzade Ahmet

Bua arada âlimlerimizle Fatih, Ali Kuşci ile Fatih, Molla Husrev 
levhaları tarafımızdan aynen yapılmıştır.

+  işaretliler renkli basılmıştır.
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NAKŞÎ Resim leri Şimdiye Kadar 
Nerelerde Çıktı ?

Kesimli Şekayiki Nu’maniyeyi Topkapı sarayı müzesi kütüphanele
rinde buluann Türk minyatür eserlerini 1936 danberi araştırırken bul
duk. Bu vesile ile bize ve Güzel San’atler Akademisi Türk minyatürü 
atölyesi talebesini himayesine alarak ve müzede bir Nakışhane kurarak 
bukadar güzide talebenin amelî olarak yetiştirilmesinde büyük hizmetle
ri dokunan müze müdürü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk san’ati öğretim görevlisi Tahsin Öz’ü şükranla yâd etmeği bir borç 
biliriz. Zira bu eser üzerinde bizim her veçhile çalışmamızı kolaylaştır
dılar ve hattâ himaye ve teşvik ettiler. Eser son iki sene atölyemizin 
emrinde durdu. Bu sayededir ki muhtelif fırsatlarla resimlerini aldık ve 
aynen de örneklerini teksir ettik. İşte onlardan bir kısmı muhtelif vesi
lelerle bazı yerlerde neşrolundu ve mühim bir kısmı da bu esere kondu. 
Listesini veriyorum:

— Şeyh Cemalüdin Aksarâyi. Türk Minyatüründe tarihi simalarımız. 
(Dr. A. Süheyl Ünver makalesinde) Güzel San’atler Mecmuası No. 2; 
1940 izahiyle ve hal tercümesiyle birlikte (1).

— İbni Kemâl. Ayni mecmuanın ayni makalesinde hal tercümesiyle
— Şeyh Bedrüddin Sîmâvî. Ayni mecmuanın ayni makalesinde hal 

tercümesiyle,
— Fatih devri âlimleri ve kısmen bu silsileye varanlarından. Sultan 

Orhan, Çandarlı Halil ve Alâeddin Esved, Yıldırım Bayezid, Çelebi sul
tan Mehmet ve molla Fenarî, ikinci Sultan Murad, Fatih ve molla Seyid 
Ali, molla Zeyrek, hoca zâde ve Mahmutpaşa, Fatih ve Ali Kuşci, Mol
la Gûrânî, molla Husrev, molla Hızır bey ve Sinan paşa, Molla Hayâli 
ve Hocazade, Molla Musannifek, Ibni Kemal, molla Abdülkadir, Molla 
Hmrşâh, molla Ayas ve rüfekası, molla Kastlâni, Molla Manisaoğlu ve 
Kadızade, molla Hayrüddin. Dr. A. Süheyl Ünver. Fatih Külliyesi ve 
Zamanı ilim Hayatı eserinde neşredilmiştir. Hepsi 17 tablodur.

— Molla Ali Kuşci ve Fatih Sustan Mehmet renkli minyatürü, ilk renk
li ve aynen reprodüksiyon budur. Bakınız: Dr. A. Süheyl Ünver. Ali 
Kuşci hayatı ve eserleri (2). Bu minyatür hem metne ve hem de kaba, 
Ayni zamanda dört adet renksiz ve ufak kıt’ada resimleri arasına da 
konmuştur.

(1) —  Dr. Süheyl Unver. Selçuk tebabeti. Türk Tarih Kurumu yayınların
dan No. 7 1940. Bu mühim Anadolu hekimimizin ayni resmi çıkmıştır.

(2) — İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi yayınlarından. N. 212. 1948.
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—Fatih sultan Mehmet, molla Husrev, molla Gûrânî, molla Hayalî, 
moJIa Manisaoğlu, molla Zeyrek 10 x 15 büyütülmüş kıt’ada ve renkli 
olarak Ali Kuşci eserine giren Fatih sultan Mehmet’le beraber Ali Kuş
ci tablosu. Seyyid İbrahim, tekrar Fatih 9 tane. Bakınız Dr. A. Sü
heyl Ünver. Fatih Külliyesi ve Zamanı âlimleri eserine (3).

— Fatih, Külliyesi ve Zamanı âlimleri eseri. İstanbul Üniversitesi ya
yınlarından. Ressam Nakşî eserine konan bütün renkli ve renksiz re
simler de girmiştir.

-  Şadırvan San’at Mecmuası. N. 5. 1949. Kabında ikinci Sultan Ba- 
yezid’i n (babam) dediği Seyid İbrahim’in geyik üzerindeki renkli min
yatürü. İzahatı arasında babam demesinden Fatih’e ait zannolunmuş 
ise de keyfiyet tashih edilmiştir.

— Şadırvan San’at mecmuası, N. 9. 1949. Kabında Fatih sultan Meh- 
med’in erssam Nakşî bey tarafından yapılmış minyatürü ki bu resmin 
tamamında Ali Kuşci hesaptan Muhammediye eserini Fatih’e takdim et 
mekte ve elini öpmektedir. Bu kaba tablonun yalnız Fatih’e ait olanı 
konmuştur.

—Ressam Nakşî eserinde. Bu eserdir. Resimlerine ve sayılarına ay
rıca bakınız.

Görülüyor ki Türk ilmi ve âlimlerinden bâhis her eserimizde artık 
bu resimli şekayik nüshası hakikî bir me’haz olmuştur.

— Ayrıca Güzel San’atler Akademisinde Türk minyatürü atölyesi öğ
retmenlerinden Mihriban Sözer’in hazırladıkları:

1 — Şeyh Cemalüddin Aksarâyî
2 — Molla Ali Kuşci Fatih Sultan Mehmed’le birlikte
3 — Molla Hocazade ve molla Hayâlı
4 — Molla Gûrânî
Bu dört tablonun 3 ve 4 numaralıları Senato salonunda diğer 1 ve 

2 numaralılar Rektör’ün makammdadır.
Ayrıca tarafından Mahmut paşaya ait olan kısım tablo halinde 

büyültülerek Deniz müzesine konmuştur. Diğer bir kopyası da Mimar 
Mustafa’ya yapılmıştır.

--  Tıp Tarihi Enstitüsü ressamı Muallâ Şeren tarafından hazırlanan- 
lar:

5 — Molla Husrev
6 — Fatih Sultan Mehmet âlimlerle beraber
Bu iki tablo Senato salonundadır ve bunlar beş asırlık İstanbul Kül- 

liyesinin Tıp, Hukuk Edebiyat, Fen ve iktisat Fakültelerinin birer tarihî 
sembolü olarak teşhir edilmektedir.

(3) -j- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tarafından yayınlanmıştır. No. 278, 1948.
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İ N G İ L İ Z C E  H Ü L Â S A
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The Painter Nakshi, His Life and 
His Paintings

The Turkish Painter Nakshi, who lived towards end of the XVI 
th century and gave his most important works at the beginning of the
XVII th century, 1618 -1622, produced 50 (1) paintings representing the 
learned men of the Ottoman Empire whose Biographies are found in 
the famous bock written by Tashkeuprulu Ahmet efendi, the «Shekaiki 
Numaniye»

This fact has not been mentioned in his biography and our histori- 
os of art. But his drawings from which we have profited since 1986 are 
considered as our most important sorces. We have inserted some 
chosen drawings of Nakshi in the book we have prepared, repsenting 
the scientists who lived during the reign of the sultan Fatih Mehmet, 
the founder of our University. We have likewise, prepared a booklet 
giving some knowledge about the painter Nakshi.

The date of birth of the paiter Nakshi is unknovvn. His teacher 
in art is equally unknown. As we said before, his most important work 
is the book stated above. .

We do not know his date of death nor his burial place. But he has 
induded his own portrait at the end of the book. The painting shows 
a man of about 50 years of age. It is probable that his death occured 
to\vards the middle of the XVII th century.

His drawings are not made in the monotonous manner and with 
the oriental art but resemble closely the European paintings in their 
success of appearances and of figures. The other details are made ac- 
cording to the Turkish school of Miniature.

By comparing his drawings with the subjects of the books which 
he has illustrated we consider him as a real painter vvhose deseings 
are in complete harmony with the facts. The examples whe have chosen 
here show his ability. Tere are in our museums today more than 10.000 
miııiatures, the authors of which are unfortunately, mostly, unknown. 
The paintings of Nakshi bey are vvorth of study. These are made veıy 
finely in the miniature style. We have enlarged some of them, in our 
book, in order to show the details more clearly. We have also published 
one of his paintings in colour. The dimensions of the originals are 
9.5X18 cm.

(1) Museum of Topkapı sarayı, Treasure Lijbrary No. 1263.
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We have prepared a collection of the portraits of the famous man, 
in the sizes (10 X 15) on the biographies of vvhom vve have been interes 
ted. These are 80 number and are kept ready for reference of the ori- 
ental and Occidental men of Science and of art.

Although his drawings are imaginary; they have been drawn very 
carefully representing exactly the customs and dresses of his time and 
giving a real idea of the characters of the scientists and the rulers 
he has taken as models. We now recognize our old scientists according 
to these portraits.

His compositions are extraordinary. The facial expression of the 
scientists are in perfect accordance with the descriptions given in the 
text. He is not like the other oriental painters who have leamed a few 
hundred figures and use them över and över. The diversity and the 
expression found in the works of Nakshi bey is not frequently seen in 
any other moslem school of painting. His drawings are at the same 
time full of meaning and very expressive.
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Esere Resim leri Konan Tarih î Şahısların 

Kısa B iyoğrafileri

Bu albümü edinecekleri zora sokmak istemiyerek aradıkları her
hangi bir şahsın kendilerini tatmin edecek veya etmiyecek kadar kısa 
hal tercümelerini de koymağı münasip gördük. Çünkü çok defa bu ze
vatın yaşayışlarına ait bilgi edinmek biraz külfete ve araştırmağa bağ
lıdır.

Bizim buraya aldığımız malûmatı esaslı kaynaklardan toplamak
tan ziyade bunu geçen asrın ortasında Şekayiki Numaniye ve Zeyil
lerini toplayarak onu kısaltılmış olan ve yazısından hekimbaşı Hay- 
rullah Hulûsi efendinin olduğuna hükmettiğimiz muhtasardan daha 
anlatılışlı bir şekilde kısmen hülâse ederek aldık. Aslı İstanbul Üni
versitesi kütüphanesinde Hâlis efendi kitapları arasında T. 2413 de 
durmaktadır. Bundan almağı tercihimizin sebebi bu ille tıb doktoru
muzun ve kıymetli tarihçimizin hâtıra ve çalışmasına hürmet göster
mektir. Maksadımız Nakşî beyin yaptığı eserleri yayınlamaktır. Resimli 
bir Şekayık neşretmek değildir. Bu zevattan bilhassa Fatih devrinde 
yaşamış olanların müfassal biyografileri için «Fatih Külliyesi ve Za
manı Âlimleri» eserlerinde Mecdi ve Hâkî Şekayiki Nûmaniye tercü
melerine bakmalıdır. Maamafih biz buraya bu mehazden de kısa ve 
tamamlayıcı malûmat aldık.

Buradaki kısaltmamız biraz da mehazimize bağlı kalmaktan olmuş
tur. Maksadımız mümkün mertebe ihtisardı. Amma bu zevatın biyog
rafileri üzerinde daha geniş olarak durmak bu mevzuun biraz da dı
şındadır.

Tarihî ve ilmi şahısların kısa biyografileri isimlerine göre sıralan
mış, yoksa Şekayiki Numaniyenin sırasına göre konan resimler esas 
tutulmamıştır. Lâkapları hazfedilerek aranacak bir zat, ismiyle buluna
caktır.

ABDÜLKADİR. Molla Abdülkadir.

Hamîd vilâyetinde Ispartadandır. Asrının âlimlerinden okumuş ve 
Ali Tusiye intisab etmiştir. İlmî mevkilere geçmiş ve Fatih Sultan Meh- 
mede hoca olmuştur. Sultana bukadar yakınlığı Mahmut paşanın is-
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tirkabmı mucib olarak Ispartaya gönderilmiş. Çok geçmeden orada 
hastalanmış ve vefat etmiştir.

ABBÜLVAHİD. Molla Abdülvahid bin Mehmet.

Şarkta yetişmiş ve Türkiyeye gelmiştir. Kütahya medresesine ta
yin olunur. Şer’î ve Aklî ilimlerde faziletle meşhurdur. Yazısı güzeldir. 
«Nikâye» ye şerhleri ve «Fenni Istırlâb» da manzumeleri vardır. Mez
kûr şerhi 860 (1456) da sona erdiğine göre vefatı bu tarihten sonradır.

ALÂEDDİN ESVED. Molla Aâeddin Esved, Kara Alâeddin.

Memleketimizde ve şarkta tahsil etmiş ve «Kara Hoca» diye ma- 
njf olmuştur. Tecüddini Kürdi ölünce Iznikte sultan Orhan medrese
sini vermişlerdir. Usulden «Mugni» nam kitabı şerhetmiş ve «Vikaye» ye 
iki cilt şerh yazmıştır. Nefis bir telif olduğunu Şekayıkı Numaniye sa
hibi medheder.

ALİ AKABÎ. Molla Ali Arabî.

Halep civarındadır. Anadolupa gelerek Molla Gûrâniden yetişmiş
tir. Bir aralık Manisaya uzaklaştırılmış, sonra affolunarak sekiz sahn 
medresesinden biri verilmiş ve orada ikamet etmiştir. 886 (1481) de 
günde 100 akçe ile şeyhülislâm olmuş, SOI (1495 - 1496) da ölerek Eyüp- 
sultan türbesine nazır tepe üzernide İdris köşkü civarında gömülmüştür.

ALİ KOÇHİSÂRÎ. Molla Ali Alâeddin Koç Hisarı.

Zamânı âlimlerinden okumuş, şarka giderek Sadettin Teftazânî ve 
Seyyid Şerifin derslerini takibetmiş, tekrar vatanına dönerek bazı med
reselerde okutmuş, Şerhi Miftaha makbul bir haşiye telif ile namını 
andırmıştır.

ALİ KUŞCÎ. Molla Ali Kuşci.

Maveraünnehir hükümdarlarından Uluğ beyin kuşçu başısı oğludur 
ve Uluğ beyin yetiştirmesidir. Tesis ettiği Semerkant rasathanesinin 
son müdürüdür. Uluğ beyin vefatından sonra Akkoyunlular hükümdarı 
Uzun Haşanın yanma gitmiş ve oradan sefaretle Fatih Sultan Mehine- 
din yanma gelmiş, burada kendisi pek beğenilmiş ve bize gelmesi rica 
edilmiştir. Sefirlik hizmeti sona erince izaz ve ikram ile memleketimize 
bütün ailesiyle göç etmiş, Uzun Haşan seferine Fatihle beraber gitmiş, 
avdette İstanbul külliyesi Ayasofya medresesine günde 200 akçe ile 
tayin edilmiştir. Fatihe hesaptan Muhammediye ve hendeseden Fethi
ye eserlerini takdim etmiştir. Daha pekçok telifleri, şerh ve haşiyele-
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rî vardır. Vakitsiz olarak 879 (1474) de vefat ederek Eyüp Sultan ha- 
ziresi harimine (bahçesine) gömülmüştür.

AYAS. Molla Ayas.
Meşhur âlimlerden okumuş ve İlâhi bir cezbeye tutularak sofiyun 

mesleğine intisap etmiş, Bursada ilim ve ibadetle meşgul olurken bir
çok eserlerin yanlışlarım tashih, haşiyelerini taliklerle izaha çalışmış
tır. Mükâşefe veliyle ariflerin kutbu olduğu Şekayıkta tafsil edilmiştir.

BAYEZİT. İkinci Sultan Bayezid. Fatih Sultan Mehmedin oğludur.

886 (1481) de tahta çkmış, otuz iki sene süren saltanatı önce ufak 
tefek hadiseler, sonra sükûn ile geçmiştir. 918 (1512) de ölmüştür. Is- 
tanbulda camii önünde müstakil türbede gömülüdür. Bütün ömründe 
aklî ve Naklî ilimlerin ve kısmen âlimlerin en büyük hâmisi olmuştur.

CÂMl. Molla Cami.

Abdürrahman Câmî 817 (1414) de Horasanda doğmuştur. Heratta 
okumuş, Nakşibendi tarikatine girmiş, şiir yolunda meşhur olmuştur. 
Pekçok eser yazmştır. Memleketimizde ve şarkta tanınmıştır. Her ta
raftan ziyaretine koşmuşlardır. Sultan ebu Sait ve Sultan Hüseyn 
Bay kara kendisine riayet gösterdi. Fatih Sultan Mehmetle mektupla- 
şırlardı. Hattâ Fatihin davetine icabetle Türkiyeye gelmiş ise de ve
fatı haberini duyduğu Konyadan dönerek hacca gitmiştir. Haçtan av
detinde 8% (1493) de 81 yaşında Heratta ölmüştür. Edebî eserlerinden 
Silsiletüzzehep, Selaman ü Ebsal, Tuhfetülebrar, Yusüf ve Zeliha, Ley
lâ ve Mecnun en meşhurlarıdır. 3 büyük divanı ve Baharistanı vardır. 
İlmî ve Tasavvufî eserleri pekçok sayıdadır. Şerhi kâfiyesi memleketi
mizde Molla Camî ismiyle talebe arasında meşhurdu.

CEMALEDDİN AKSARAYI. Şeyh Cemaleddin Aksarayî.

Karamanlıdır. Karamanda «Silsile» nâm medreseye müderris olun
ca şöhreti artmıştır. Nesebi imam fahri Râzîye varır. Bu medresede 
müderris olanlar için «Sihahı Cevheri» yi ezberlemek şarttır. Bu ci
hetle vâkıfın şartına uygun olması faziletine misâl sayılır. Bu med
resede talebesi üç derecedir. Birinci tabaka ders takririni dershanede 
dinler. İkinci tabaka revakı medresede ders görür. Hattâ meşhur Sem- 
seddin Fenarî genç iken bu tabakada ders görmüştür. Üçüncü tabaka 
hocanın bir vasıtaya binerek derse gelişinde yanında bulunanlar takri
rinden müstefid olmuştur ki bu tabakaya- meşaiyyun derler. Şöhretini 
Seyyid Şerif Cürcânî duyar. Feyz almak için geldiğinde onu vefat et
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miş bulur. Keşşafa haşiyeleri, izaha şerhleri, Ibni Sina Kanunu mucizi 
şerhi, tasnifleri ve talikleri vardır.

ÇANDARLI KAKA HALİL. Molla Çandarlı Kara Halil.

Kara Alâeddin’den okunmuştur. Devleti Osmaniyede ilk kazasker 
olan bu zattır, ilk zamanlarda Sultan Orhanla gazalarda bulunmuş. İz
nik fethinden sonra kadı olmuş, Bursada kadılığı var. 7'61 (1360) da 
kazasker ve 771 (1370) de vezir olarak «Hayrettin paşa» ismini almış
tır. 16 sene vezirliği vardır. 787 (1385) de ölmüştür. Meşhur Çandarlı- 
lar sülâlesi bu zattan yürür.

ÇELEBİ. Çelebi Sultan Mehmet: Yıldırım Sultan Bayezidin oğlu
dur.

Ankarada Timurlenk ile muharebeden sonra 2 sene vaz’iyet karı
şık gitmiş, 816 (1413) de tahta çıkarak idare birliğinde muvaffak olmuş 
ve devleti yeniden kurmuştur. Devletimizin ikinci kurucusu sayılır. 8 
sene hükümdarlık etmiş 824 (1421) de ölmüştür. Bursadaki meşhur ve 
süslü türbesine Anadolu Türk süselemesinin şaheserine sarılı olarak 
defnedilmiştir.

FATÎH. Fatih Sultan Mehmet, ikinci Sultan Muradın oğludur.
855 (1451) de ikinci defa babasının tahtına çıkmış, Karaman oğul

larım tekrar sükûna kavuşturduktan sonra Istanbulu muhasara etmiş 
ve 857 (1453) de almış ve burasını derhal payitaht yaparak büyük imar
larda bulunmuştur. Istanbuldan sonra Sırbistan, Bosna Hersek, Arna
vutluğu ve Morayı almıştır. Uzun Haşanı mağlub etmiş ve Trabzonu 
fethetmiştir. Otuz bir sene hükümdarlıktan sonra 886 (1481) de ölmüş
tür. Istanbulda camii önünde müstakil bir türbede medfundur.

GENÇ OSMAN. Genç Sultan Osman.

Birinci Sultan Ahmedin oğludur. 1028 (1618) de pederi yerine tahta 
çıkmış ve Lehlilerden Hotin kalesini almıştır. Dört sene sonra acı bir 
surette 1032ı (1632) de şehid edilmiştir. Istanbulda pederi türbesinde 
gömülüdür.

GÛRÂNÎ. Molla Gûrânî.

Şemseddin Ahmet bin İsmail. Tahsilini Mısırda yapmış; Molla Ye
gân ile orada'tanışmış, beraber Bursaya gelmişler. Bursada Yıldırım 
Bayezit medresesine verilmiş ve Şehzade Sultan Mehmede muallim ol
muş. Cülûsunda vezirlik teklif edilmiş ise de kabul etmemiş, kazasker
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likte iki sene kalmış. Tashihi evkaf için Bursaya yollamış. Her yerde 
salâbeti ahlâkiyesini muhafaza etmiş hiçbir tarafa inhina göstermemiş
tir. Hoşa gitmiyen bir hareketden muğber olarak Mısıra dönmüş, lâ
kin tekrim ile tekrar davet edilmiştir. S62 (1458) de ikinci defa Bursa 
kadısı, Molla Husrev vefatında Şeyhülislâm olmuştur. Topladığı büyük 
bir serveti vakıfları ihya ile tüketmiş, hattâ vefatında bu cihetle 180,000 
akçe borçlu çıkmış, vasiyyetiyle beytülmal ödemiştir. Hayatında sene
de elli bin, ayda yirmi bin, günde 200 akçe alırdı. 893 (1488) de vefat 
etmiş ve Molla Gûrânî denen semt camii önünde gömülmüştür. Kabri 
hâlen kaybolmuş ve maalesef ihmalimizle halâ bir harabe hâlindedir. 
Fatihi ilk okutan bu âlimdir. «Kevserül’Cârî alâ Riyazül Buhârî» 
nam ile Buhariye şerhi ve hâlâ elde tefsiri, tasnifleri ve telifleri vardır.

HAMZAİ KARAMÂNÎ. Molla Hamzai Karamanı.

Zamanı âlimlerinden okumuş, hadis ve tefsirde ilerlemiştir. Tefsiri 
Beyzâvîyi tahşiye eder. Yaşadığı Karamanda ölmüştür.

HAYÂLİ Molla Hayalî. Ahmet Şemseddin bin Musâ.

Pederi kadıdır. İlk tahsilini ondan yapmış. Sonra Hızır Bey Çele
biden okuyarak yetişmiş, muidi «doçenti» olmuştur. Filibe medresesine 
tayin etmişler.' Orada günde 130 akçe ile İznik medresesini vermişler. 
Lâkin hacca gitmeden kabul edemiyeceğini söylemiş, dediğini yapmış, 
avdette kabul ederek oraya gitmiş ise de 33 yaşında çok geçmeden ve
fat etmiş ve Bursada Zeyniler camii sağ canibine yol kenarına defne- 
dilmiştir. Çok âlim ve fazil bir zat ve çok da zaif bünyededir. Şerhi 
akâiyide haşiyesi meşhurdur. Ayrıca haşiyesi Tecride ve hocası Hızır 
beyin Akayid manzumesine şerhi veciz ve selis olmasından rağbet ka
zanmıştır.

HAYREDDİN. Molla Hayrettin:

Kastamoni civarındandır. Zamanı âlimlerinden okumuş, Taşköprü- 
de Muzafferüddin medresesinde kalmağı tercih etmiş ve orada ilmini 
vülgarize ederek halka va’zu nasihat ederken 869 (1464-65) de ölmüş 
ve Taşköprü camii bahçesine gömülmüştür. Şekayık sahibi Taşköprü 
zadenin ceddidir.

H1ZIRBEY ÇELEBİ. Molla Hızır bey Çelebi.

Sifrihisar günyüzü kasabasında babası kadı iken doğmuştur, önce 
babasından sonra molla Yegândan okumuş, bilâhara damadı olmuştur. 
Sifrihisara müderris tayin edilmiş. İlk mubahasei İlmiyesi genç şehza
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de Mehmedin huzurunda İstanbul fethinden çok önce bir Arap âlimiyle 
olmuş ve ona galebe çalmşıtır. Daha o zaman 20 yaşında, çok gençtir 
ve asker elbisesini giymektedir. Bursada Yıldırım medresesini verirler. 
848 (1444) de günde elli akçe ile İnegöl kadısı olur,. Molla Kastlânî, 
Edirneye nakledilir. Çifte medreselerden birisi verilir. Molla Kastlânî, 
Molla Aliyyül’Arebî ve Molla Hayâlîyi yetiştirir. Fetihten sonra davet 
olunarak Istanbulda ilk kadı olur. 863 (1459) da ölmüştür. Zeyrek ci
varında Voynuk Şüca’ mescidi haziresine defnedilmiştir. Taşı mazbut
tur. Az, lâkin çok değerli eserleri vardır.

HIZIRŞAH. Molla Hızırşah.

Menteşelidir. Orada tahsilini yapmış ve Mısıra gitmiş ve 15 sene 
kalmıştır. Avdetinde Menteşede Balat medresesine 15 akçe ile müderris 
olur. İkinci Sultan Murad Bursada iken yaptırdığı medreseye günde 
elli akçe ile bu zatı getirmek ister. O da «Benim masrafıma 15 akçe kâfi 
geliyor. Fazlası beni bozar» diye gelmekte itizar eder. 863 (1459) da 
ölmüştür.

HOCAZÂDE. Molla Hocazade.

Muslihüddin Mustafa bin Yusuf. Zengin bir Bursalı tacirin oğlu, 
ilme hevesinden dolayı pederi reddetmiştir. Hızır bey gibi âlimlerden 
okumuş ve onun muidi (doçenti) olmuştur. İlk vazifesi Kestel kadılı
ğıdır. 10 akçe ile Bursada Esediyye müderrisi olur. Altı sene bu hiz
mette bukadar az para ile zaruret çeker. Buna rağmen ilim yolundan 
dönmez. İkinci Sultan Mehmet zamanında ikbali parlar. -862 de kâdîas- 
ker yaparak padişahın çok gözünde olan bu âlimi haset ile yanından 
uzaklaştırmak isterler. Sonra 50 akçe ile Bursada Sultaniye (Yeşil) 
medresesine, oradan Zeyrek medresesine getirilir. Edime kadısı 877 
(1472) de İstanbul kadısı, 881 (1476) da ona haset edenlerin tesiriyle 
İznik kadılığını ve medresesini verirler ve Fatihin ölümüne kadar bu
rada kalır, ikinci sultan Bayezit günde 100 akçe ile tekrar Bursa Sul
tanisini verir. Bursa Müftüsü olur. Ömrünün son seneleri hastalıkla 
geçer. 893 (1488) de ölür. Bursada Emir Buharî civarına defnedilir ki 
kabri hâlâ mamurdur. Tehafetül’Felâsife eseri, Şerhi Mevakife, Şerhi 
Hidayei Hikmete haşiyeleri meşhurdur.

HÜSAMEDDİN. Molla Hüsamüddin.

Ümmü Veled. Müftü Fahreddinin Ummü veledi ile evlendiğinden 
böyle derler, inzivayı even, kitabı çok olan bir âlim. Medreselerde ve 
nihayet sekiz sahn medresesinden birinde hocalığı vardır, Fatih her
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Eyüb Sultana gidişinde evinin önünden geçer. Eliyle verdiği şerbeti 
içer Seferlerinde ekseriya yanında bulunur. Fazlü zekâsı pek ileri ol
duğu halde dünya işlerine okadar gafildir ki her seferinde ders vere
ceği medrese gösterilmezse yanlış bir yere girer. Ayasofya müderris
liği böyle olmuştur. Birgün Fatihinelinin içini öper. Her ikisi maksadı
mız Ayasofyadır, der. Bu hoşa giderek o vazifeyi alır. Çok okuyan 
bu âlimin bir şerh üzerine şerhiyle, bir de kendisinin yazdığı mektup 
vardır.

HUSREV. Molla Hıısrev.

Mehmet bin Feramürz. Haydari Herevîiden ve emsali zevattan 
tahsili ilm etmiş, Edirnede Şah Melek medresesinde okumağa başlamış. 
Sultan Mehmet Çelebinin ilk cülûsunda Kazasker, 853 (1449) de Edirne 
kadısı olmuş, Çocuk Pâdişâhın pederi ikinci Sultan Muratm tahttan 
feragatinde bu vazifeleri bırakarak beraber Manisaya gitmiş, İkinci cü
lûsunda ikbali parlamış. İstanbul muhasara ve fethinde bulunmuş. 863 
(145&) da Hızır bey yerine İstanbul, Galata ve Üsküdar ve havassı Re
se fîa kadısı ve Ayasofya’ya müderris olmuş, bir ziyafette padişahın 
sağında Molla Gûrânî oturacak diye münkesir olmuş, Bursaya giderek 
bir medrese yaptırmış ve orada tedrise devam etmiştir. Gönlünü yapa
rak tekrar getirmişler ve Şeyhülislâm yapmışlardır. 885 (1480) Mu
harreminde Istanbulda ölmüş. Fatih camiinde namazı küınarak Bursa
ya vasiyyeti üzere naklolunmuştur. Yaptırdığı ve halen kabriyle satılan 
medresesi bahçesinde medfundur. Dürer ve Gurer, Mirkat, Mirat eserleri 
haşiye ve talikleri vardır. Bu kadar meşguliyeti arasında günde mut
laka 4 sahife yazar, birçok hizmet edeni olduğu halde odasını kendi 
süpürür ve kandilini kendi yakarmış.

ÎBNÎ KEMÂL. İbni Kemâl.

Ceddi ümeradandır. Kemâl paşa zâde derler. Bu cihetle önce asker 
olmuş, sefere gitmiştir. İbrahim paşa Sadrıazam olunca devrin bü
yük valilerinden Evrenos zâde Ahmet bey ile huzurunda elpençe dur
makta iken o tarihte Filibe müderrisi olan Tokatlı Molla Lutfi içeri 
girince Sadrıazamm ilmine hürmetten ayağa kalktığını görüce ilme ve 
âlimlere bukadar hürmet edildiğine şaşmış ve ilim yoluna intisab et
miştir. Tahsilini Molla Lütfiden de okuyarak ikmal edince Edirne ve 
Usküp medreselerine tayin edilmiş, 921 (1515) de Edirne mollası olmuş 
ve Devhatül meşayiki yazmıştır. 926 (1520) de Anadolu sadareti tev
cih edilmiş, azledilince Edirnede Darülhadis ve Sultan Bayezid medre
seleri verilmiş, 832 (1526) da Şeyhülislâm olmuştur. 8 sene bu makam
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da kalmış ve 940 (1633-34) de ölmüş ve Edirnekapısı haricinde Emir 
Buharı damadı Mahmut Çelebi zaviyesi civarına gömülmüştür. Türkçe 
Arapça ve Farsça birçok telif risaleleri sayılmıyacak derecede çoktur.

KADIZADE. Molla Kadızâde.

Molla Îzârî, Molla Kasım Germiyani de derler. Hızır bey Çelebi
den yetişmiş, Tire medresesinde müderris olmuş ve Külliyenin sekiz 
sahn medresesinden birisi tevcih olunmuş, Bursaya kadı, tekrar 
Bursaya kadı olmuş ve bu hizmette 809 (1494) Ramazanında vefat 
etmiştir.

Şair Kütahyalı Şeyhinin hemşirezadesi idi. Bir rivayette 901 de 
ölmüştür. Türkçe ve aFrsça şiirleri, Şerhi mevakıfe haşiyesinin tâlikâtı 
vardır.

KASTILÂNÎ. Molla Kastlânî.

Mustafa Muslihüddin. Bulunduğu yerden tahsile gelerek Hızır be
yin yanına girmiş, ondan Hocazade ve Molla Hayalî kadar feyiz bulmuş
tur.

Yıldırım Bayezid, Dimetokada Oruç paşa medreselerine gönderilmiş 
sonra Fatihin külliyesinde sekiz sahn medresesinden biri verilmiş, 
Edirne, Bursa ve 881 (1476) da İstanbul kadılığı, kazaskerlik yapmış. 
Sadırazam Karamanlı Mehmet paşa Molladan çekindiği cihetle Kazas
kerliği Rumeli ve Anadolu diye ikiye ayırması için Fatihi ikna ederek 
Molla Kastılânî Rumeli ve Hacı Haşan zade de Anadolu Sadrı olmuş
tur. Molla hernekadar bunu istememiş ise de kabul etmek zorunda bı
rakılmış, çok geçmeden sultan Bayezid tahta geçince azledilmiştir. 901 
(1495—96) da ölmüş ve Eyüp Sultan civarında gömülmüştür. Telif ve 
tasnifleri çoktur.

MANİSAOĞLU Molla Manisaoğlu.

Molla Muhiddin, Manisa Çelebisi diye meşhurdur. Molla Husrevin 
yetiştirmesidir. Istanbulda Mahmutpaşa medresesi bina olundukta ilk 
müderrisi olmuştur. Sonra sekiz sahn medresesinden birisine getirilmiş, 
881 (1476) da İstanbul kadısı, aynı tarihte kazasker olmuştur. Fatihin 
tercüme ve hallini istediği bir Arapça beyte yarın cevap veririm de
mesi adlini mucib olmuş, tekrar sahna verilmiş, sonr vezareti divanîye 
nakledilmiştir Rumeli kazaskeri iken 801 (1486) Ramazanında bazı 
tanıdıkiariyle iftarda iken bir fenalık geçirmiş, yemeği terketmiş ve 
diğerleri yemeğe başlarlarken sonuna erdirdiği Yasîn hatminden son
ra vefat etmiştir.
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MAHMUT PAŞA. Mahmut Paşa.
Sırbistanda Alacahisarlıdır. Babası hırvat, anası Rumdur. Lâkin 

Türklük ve Müslümanlığa çok hizmet etmiş ve Sadrazamlığı zamanın
da Rumluk ve Hırvatlığı da ortadan kaldırmıştır. Devşirmeilkten ye
tişmedir. İlim yolunda yetiştirilmiş, sonra devlet hizmetine alınmıştır. 
855 (1451) de Ocak ağalığmdan Rumeli valiliğine getirilmiş ve Müver
rihlerden Ramazan zadeye göre kazasker de olmuştur.

857 (1453) de sadrazam olur. Fatih, zamanında öldürülünceye 
kadar pek parlak bir devre yaşamıştır. Rumelide azim fütuhatı ve 
devletin esası ve nizamlarında çok mühim ve disiplinli icraatı vardır. 
İki defa azledilmiş, en son 878 (1473) de azlinde Edirne civarında ihya 
ettiği Hasköyde inzivaya çekilmiş ise de kader onun hayatına 17 gün 
hapisten sonra Yedikulede son vermiştir. İlk sadareti 15 senedir. Son
rakinde bir sene kalır. Âlim, Fâdil, Edip, Şair ve âlimlerin hamisi bir 
zattı. Rumeli ve îstanbulda pekçok hayratı vardır.

MEHMET CEZERİ. Molla Şeyh Mehmet Cezeri.
751 1350) de Samda doğmuş, gençliğinde Arabistan, Şark ve 

Türkiyede tahsilini ikmal etmiş «Kraet» fenninde imam ve telifleriyle 
meşhurdur. 833 (1429—30) da Şirazda ölmüş, orada yaptırdığı «Darül- 
kura» ya defnedilmiştir. En meşhur eseri «Hısnı Hasîn» dir..

MEHMET PAŞA. Kubbe Veziri Mehmet Paşa.
Genç Sultan Osman zamanında 1028—1032 (1618—1622) ikinci 

verliği vardır. Devlet divanının nâzımı ahvali sayılıyor. Bahis mevzuu 
olan Şekayıkı Numaniye tercümesinin bu nefis resimli nüshasını genç 
padişaha takdim ederken görülmektedir.

MERKEZ EFENDİ. Merkez Efendi.
Şeyh Mustafa Muslihüddin efendi. Kutup mertebesinde tevkîr edilen 

Merkez efendi Hızır bey zâde Müftü Ahmet paşadan okumuş, ilim 
yolunda ilerledikten sonra Sünbül Sinan efendiye intisab etmiş ve ir- 
şad yoluna girmiştir.

Ekseri zamanlarında Bayzâvi tefsirinden vazeder, Şeriat edeplerini 
muhaafza ettirerek kendisine intisab edenleri yetiştirirdi. 90 yaşında 959 
(1552) de vefat etmiş ve Yenikapı mevlevihânesi civarına defnedilmiş
tir. Merkez efendi diye meşhurdur.

MURAD. İkinci Sultan Murad: Çelebi Sultan Mehmedin oğludur.
824 (1421) de tahta geçmiş ve 30 sene saltanat sürmüştür. Karaman 

oğullarını yola getirmiş ve İstanbul İmparatorunu vergiye bağlamış
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tır. Macarlı Jan Honyada karşı koymuştur ve Rumelide birçok fütuha
tı vardır. Şair, hassas ve hakikî demokrat, ilmin hâmisi bir hükümdar
dı. 855 (1451) de ölmüştür. Bursada camii yanında müstakil bir türbede 
gömülüdür.

MUSAJJNÎFEK, Molla Musannifek:

îsmi Ali. Nesebi imamı Fahri Raziye varır. Horasanda Bestamın 
Şahrud köyünde 833 (1429 — 30) da doğmuş, tahsilini genç yaşta bitir
miş ve pek genç iken eserler telifine başladığından küçük musannif 
mânasına «Musannifek» diye anılmıştır. Şarkta tahsilini bitirince mem
leketimize 850 (1446) de gelmiş senelerle Konyada kalmış, oradaki 
medresede ders vermiş ve oturduğu Merâmda eserlerini yazmağa de
vam etmiştir. Lâkin bir müddet sonra kulakları işitmez olmuş, Istan- 
bula gelmiş. Mahmud paşanın maddî yardımım ve himayesini görmüş, 
875 (1470) de vefat ederek Eyübsultan civanna defnedilmiştir. 25 den 
fazla Arapça ve Farsça telif ve tasnifi vardır.

MÜEYYED ZADE. Molla Müeyyedzade.

860 seferinde (1456) Amasyada doğmuş, gençliğinde _ Amasyada 
Şehzade Bayezide intisab etmiş. Bazı müfsidlerin tezviri ile Fatihe öl
dürtmek istemişler, Şehzade bunu duyunca onu ikaz etmiş, 861 (1476) 
da Halebe kaçmış, orada okumuş, Şarka -giderek Celâleddin Devvânî 
ile Şirazda görüşmüştür. 7 sene de ona talebelik etmiş, ikinci Sultan 
Bayezidin culûsunu duyunca sevinmiş ve 888 Ramazanında (1483) îs- 
tanbula gelmiştir. Hemen kendisine kalenderhane medresesi verilmiş, 
891 (1486) Molla Kastılânî ile akraba olmuş, Sahn medreselerinden bi
risi verilmiş, 8 sene burada kaldıktan sonra 899 (1494) de Edirne kadısı, 
&Ö7 (1501—1502) de Anadolu, 911 (1505) de Rumeli kazaskeri olmuş
tur. 917 (1511) de azledilmiş, Yavuz Sultan Selim kendisini 150' akçe 
gündelikle Karaferye kadısı yapmış, 919 Recebinde ikinci defa Rumeli 
Kazaskeri olmuştur. Şah İsmail Safevî «Erdebîli» ye karşı harbe git
miştir. Muzafferen avdette Çoban Köprüsü nam mahalde aklına şuur
suzluk geldi diye azl ve 2>00 akçe ile tekaüd edilmiş, 922 Şabanı 15 inde 
(1516) Cuma gecesi ölmüş ve Eyüb Sultan civarına defnedilmiştir. 
Âmme himetinde çok meşgul olduğundan İlmî eserleri müsvedde ha
linde kalmıştır. 7 bin kitap toplamıştır.

ORHAN. Sultan Orhan bey.

Birinci Osmanlı padişahı Sultan Osmanm Oğludur. 726 (1328) da 
tahta geçmiştir. Bursayı almış ve birinci defa Anadoludan Rumeliye
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asker şevketmiş, Devletin askerî ve Mülkî umuru için kanunlar koy
muştur. 35 sene padiaşhhk etmiş ve 761 (1360) da ölmüştür. Bursada 
medfundur.

SEYYİD ALİ. Molla Seyyid Ali.
Tokatlıdır. îlim ve fazliyle ve kesreti ibadetiyle meşhur olmuştur. 

110 yaşında vefat etmiştir. «İnaye» adında Vikaye şerhi ve diğer tas
nifleri vardır.

SEYYİD İBRAHİM. Molla Seyyid İbrahim.

Pederi Şarktan gelerek Amasyaya yakın Yenice köyünde kalmış
tır. Orada doğmuştur. Tahsile Bursaya gelmişş ve orada o kadar mü
kemmel yetişmiştir ki Sultan Bayezid Amasyada vali iken ziyaretine 
gider İve duasını alırdı ve ona babam derdi. Sultanı avdan me- 
nederdi. Lâkin dinlemiyerek bir gün yine ava gitti. Bir sürü ahûnun 
karşısında tam avlanacağı sırada vazgeçti. Döndüler. Yakınları sebe
bini sordu. Ahûlardan birisi üzerinde babamı gördüm. Ya Bayezid | 
Seni avlanmaktan menetmedim mi, niçin böyle edersin; dedi. Ben 
dahi babamdan çok utanıp avdan vazgeçtim, dedi. Bu zat ikinci 
Bayezid üzerinde okadar nüfuzlu bir tesir hasıl etmişti.

Bursada hocası Şakayık sahibinin annesinin ceddi Şeyh Sinandan 
terbiye görmüştür Molla Samsunî’den zahirî ilimleri tahsil etmiş ve 
bu yolda da talim hayatına girmiştir. Hattâ Fatihin sağlığında Ba- 
yezidin oğlu Korkuda hoca olur. Baeyezidin âhir ömründe çok hür
met görmüştür. Yavuz Sultan Selim de Eyübsultanda bir ev alıp 
vermekle gönlünü almıştır. Lâkin burasını kendisi ölünce Eyübsultan 
medresesi müderrislerine vakfetmiştir. 935 (1528 - 1529) da yaşı 
doksandan fazla olduğu halde orada ölmüştür, Hayatında mücerret 
yaşamıştır. Dünyaya ve paraya kıymet vermemiştir. Uzun boylu ve 
çok sakallı ve güzel yüzlü bir zat imiş. Yazısı pek mükemmel idî. 
Eyübsultan yakınında gömülüdür.

SEYYİD ŞERİF. Seyyid Şerif Cürcanî.

Değerli Türk âlimlerindendir. 704de Cürcanda doğmuştur. Ti- 
mürlengin himaye ve sevgisine nail olmuştur. Daima yarımda idi. Mâ- 
verâünnehirden kalkmış, Bursaya gelmiş ve Molla Fenari ile görüş
müştür. 6 Rebiülâhır 816 (1413) da Şirazda ölmüştür.

Şerhül’ Miftâh, Şerhi Mevakıf, Şerhi Çağminî, Haşiyei Mutavvei 
gibi daha pek çok olan İlmî eserlerinin en kıymetlilerindendir. Bunlar 
ve Türk âlimleri tarafından yapılan şerhler medreselerimizde okutul
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muş ve âlimlerimiz arasında hararetli münakaşalara bâis olmuştur. 
Seyyid Şerif der ki: «Senden iâde edilemek üzere kitab isteyene ha- 
slsiik etme, ver. Bunun cezasının cehennem ateşi olduğuna dair vârid 
olan hadisi duymadın mı?».

SÎNAN PAŞA. Sinan Paşa.
Hocapaşa diye maruftur. Molla Hızır Beyin oğludur, irsen ve 

iktisâben âlim olmuş, genç yaşında kendisine Edirnede Darülhadis 
medresesini tevcih etmişler. Sonra Fatih Sultan Mehmede hoca ve 
vezir olmuşteur. Bilâhara gözden düşerek ancak âlimlerin müdahale- 
sile Seferihisar kadılığı ve medresesi müderrisliğile nefyolunmuştur. 
Orada İkinci Sulyan Bayezidin cülûsuna kadar menkûb kalmış, sonra 
tekrar kendisine Edirne Darülhadisi verilmiştir. 891 (1486) da Edir
nede vefat etmiştir. Meşhur Şeyh Şeyh Vefa Hanefî mezhebinde ol
duğu halde namazda besmeleyi sesle okuması âlimlerin itirazını mûcip 
olmuş ve başka Molla Gûrânî olduğu halde Şeyhle mübahase edil
mek için davete niyet edilmiş iken Sinanpaşa varmış, kalabalığın se
bebini Molla Gûrânîden sormuş, o da izah edince Şeyh gelir de içti
hadım böyledir derse ne cevap verirsiniz? demiştir. Molla Gûrânî: 
Onda Şeraiti İçtihad mevcut mudur? deyince Sinan Paşanın şehadeti 
Mollayı tatmin etmiş ve Sinan Paşa gibi şahidi olan zâte muâraza 
olunmaz, diye dağılmışlardır. Zamanımn genç ve kıymetli aklî ve naklî 
ilimlerde üstadı idi. Tadarruname ve Maârifname gibi ahlâkî eserler 
vücuda getirmiştir.

SÜNBÜL EFENDİ. Şeyh Sünbiil Efendi.

İsmi Sinanüddin Yusuftur. Gençliğinde Efdal zadeden tahsili ilm 
etmiştir. İlâhî cezbeye tutularak Çelebi halife hizmetine girmiş, sükûn 
bulmuş ve Kahireye gitmiştir. Avdette Koca Mustafapaşa zaviyesinde 
irşada başlamış. Mesleğinde bulunanlar Sünbüliyye tarikatini ihya et
mişlerdir. 9*00 (1494—1495) hududunda vefat ederek oraya gömülmüş
tür.

ŞEMSEDDÎN FENÂRÎ. Molla Şemseddin Fenarı.

Fenarî unvanı cedlerinin fenercilik sanatine nisbetinden veyahut 
Fenar karyesinden neş’et etmesinden Fenarî denir. Bu sülâleden asır
larla âlim yetişmiştir. Safer 751 (1350) de doğmuş. Muhtelif yerlerde 
okumuş. Hattâ hukukî bilgilerini arttırmak için Mısırda Camii Ezherde 
dersleriyle meşhur Sivaslı İbni Hümanın derslerini takib için Kahireye 
gitmiştir. Hacı Bayram Veli ile sohbet etmiştir. Osmanlı devletinin bi
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dayetinde ilk şeyhülislâm ve müftiyülenamdır. Fetva mansibina geç
mesine «Elmezun» lâfzı tarih düşer. Haçtan avdette göz rahatsızlığı 
âmâlığa kadar ilerlemiştir. Lâkin gözleri sonra iyi olmuştur. Gözünün 
görmemesine şu vakıayı sebeb gösterirler: Hakikî âlimler ölünce top
rakta çürümez sözünü hakikî âlim olarak saydığı hocası Molla Kara 
Alâüddinin kabrini açtırmakla tahkîka kalkar. Çürümediği görülür. 
Arabca şöyle bir nida duyar. Onda: — Ben sadık mıyım seni âmâ ey- 
liye. mânasını anlar ve gözlerinde bir zaafdır başlar. Çok zengin olduğu 
halde hafif ve sade giyinir, küçük bir sarık sarar. Kendisi Kazaz ve 
ham ipekçidir. Bunları el emeğiyle kazandığı para ile yaparak helâlin- 
den yediğini söylermiş. 834 Recebinde (1431) vefat ile Bursada yap
tırdığı medresenin camü yanma defnedilmiştir. Fıkıhtan «Fusulii 
Bedâyi’, Fatiha Tefsiri, yüz aded fenni havî» Enmuzescülulûm tefleri, 
nice risâleleri, haşiyeleri ve ta’likleri vardır. Bin nefis kitabı tahlifen 
«vakf» etmiştir.

TAŞKÖPKÜZADE. Molla Taşköprüzade Ahmet.
Nakşî beyin resimlerini yaptığı Türkçe Şakayıkın Arapçasının 

müellifidir. Müderrislerdendir. Üç sene de İstanbul kadılığı vardır. Son
ra gözlerindeki zaaf artmış. Bu cihetle hayatının son senelerinde gö
remediğinden tekaüd edilmiştir. Recep 968 (1561) de ölmüş, Fatihte 
Aşık paşada tariki Zeyniyeden Seyyidi Velayet efendi türbesi hâricine 
defnedilmiştir. Doğumu 14 Rebiyülevvel 900. (1495) dir. Birçok değerli 
âlimlerden okumuş ve kendisi Mevzuâtüluluma kadar en mühim eser
lerin müellifi olmuştur. îstanbulda pekçok medreselerde müderrislik 
yapmıştır. Babası Fatih devri ilmiye talebesindendir. Onun muassırı 
olan âlimlerin hâl tercümelerim tpoladığı bu malûmat ile gayet sa
hih olarak Şakayıkı yazmıştır. Nakşî beyin resimlerini yapmadan ön
ce okuduğu nüshayı Belgratlı Hakî denen Muhtesibzade Mehmet efen
di bizzat bu müellifinden izin ve hayır dua alarak tercüme etmiştir.

TEFTA2ANÎ. Molla Sadettin Teftazanî.

Çok değerli Türk âlimlerindendir. Saf er 722 (1322) Horasanda 
Teftazanda doğmuştur. Semerkatte 22 Zilhicce 792 (1390) da ölmüş
tür. Timurlengin yanında idi. Kendisi dünya, Sadettin de din işleriyle 
meşgul olmak üzere bir taksim yapmışlardı. Anadoluya da gelmiş ve 
memleketimiz âlimleriyle görüşmüştür. Îlmî mesleğini onlara kabul 
ettirmiştir. Pekçok eseri vardır. Onun fikirleri üzerine âleimlerimiz 
birçok şerhler ve haşiyeler yapmışlardır. Şerhülmakâsıd ki Hâvrezmde 
770 (1368—1369) da yazmıştır. En meşhurlarındandır. Şerhüttenkîhi
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Türkistan Gülistanında 758 (1357) de kaleme almıştır. Telvih en mü
him . telifidir. Şer'î ilimlere dair daha pekçok eseri vardır. Diyor ki 
gençliğimin libasını ilim ve fenleri çalışmakta dürdüm! Deliliğin dürlü 
dürlüsü vardır. İlme çalışmak da bunlardan biridir. Okumanın tadını 
duyunca anladım ki fenler cinnetlerden başka birşey değildir. Yine der 
ki: Ey benim kitaplarımı tekrar iâde edeceğim diye isteyen kimse bil 
ki bir âşıkın sevgilisini başkasına emanet vermesi ayıb değil midir? 
Benim ise bu dünyada maşukum kitabimdir. Sen hiçbir sevgilinin iâde 
edilmek üzere verildiğini gördün mü?

YAKUB’ÜL ESVED. Molla Yakub’iil Esved.

Kara Yakub bin İdris Karamanda Niğdelidir. 780 (1387) de doğmuş
tur. Tahsilini Niğdede yapmış «Mesâbîh»e şerh, Hidaye’ye haşiye yaz
dıktan sonra Suriye ve Mısıra gitmiş, avdette Karaman demek olan 
Lârende de istirahat köşesine çekilince 833 (1429—1430) da vefat 
etmiştir.

YIDİKİM SULTAN BAYEZİT. Birinci Sultan Murat beyin oğ
lu.

791 (1389) da tahta geçmiş ve 14 sene ve 3 ay padişahlık etmiştir. 
Ankarada Timurlenk ile muharebede mağlub olarak bir müddet sonra 
805 (1402—1403) de ölmüştür. Bursada camii yanındaki türbede med- 
fundur. Rumeli fütuhatı meşhurdur.

ZENBİLLİ ALİ EFENDİ. Molla ZenbUli Ali efendi.
Hamzai Karamanî, Molla Husrev ve Husam zade Muslihüddin e- 

fendi ve emsali fadıllardan şer’î ve aklî ilimlerde yetişmiş beş bin akçe 
atiyye .ve günde 30 akçe vazife ile Edirnede Haceriyye «Taşlık» med
resesine tayin edilmiştir. Hızır bey zade Sinan paşayı sevmiyen Kara
manî Mehmet paşa sadırazam olunca Ali efendi de Sinan paşa tarafın
dan sevildiğinden tayin edildiği medreseden değiştirilmiş, maaşı azal
tılmıştır. Ali fendi Sinan paşayı terk ve feda etmediğinden Karamanlı 
Mehmet Paşanın gadabı artmış, bir miktar daha maaşım azaltmış, bu
nun üzerine üzülerek müderrisliği bırakmış, Şeyh Vefaya intisab etmiş 
ve ahlâki mevzularda istifayı tercih etmiştir. Fatih ölüp ve Karamanî 
de katledilince Ali efendiye tahta geçen ikinci Sultan Bayezidin rüya
sında görününce Amasya fetvasını kabul ettirmiş, sonra Bursada Mü- 
radiye, İznikte Orhaniye ve yine Bursada Sultaniye «Yeşil» medrese
sini, Amasyada sultan Bayezid medresesiyle tekrar müftülüğünü ver
dikten sonra Istanbulda Sahnı Semandan birisine getirmiştir. Hac ni
yetiyle gitmiş, lâkin oradaki hadiselerden Mısırda kalmıştır. Bu esnada

—  57 —



Şeyhülislâm Efdalzade Hamîd efendi vefat edince yerine tayin edil
miş ve haçtan dönüşüne kadar Sahni Seman müderrisleri sıra ile ve
kâlet etmişlerdir.

Gelince günde yüz akçe ile Şeyhülislâmlık makamına oturmuş ve 
ilâve olarak ikinci Sultan Bayezidin İstanbuldaki medresesine günde 
elli akçe ile getirilmiş ve bu medresede müderrislik bundan böyle Şey
hülislâmların uhdesine verilmiştir.

Şeyhülislâmlığı zamanında oturduğu odanın penceresi önüne zen- 
bil asar ve müracaat edenler stidaları oraya koyardı. Bunları alır ve 
icaplarım hemen yerine getirirdi. Bundan dolayı Zenbilli Ali efendi diye 
adlandırılmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında Şeyhülislâmlığı mu
hafaza etmiş. Bu esnada büyük bir cesaretle Yavuzun 150 hazinei hü
mayun hademesinin gazabiyle öldürülmesine hemen usulsüz yanına bi
le gitmeğe cesaret ederek ben senin âhiretini de korumağa memurum, 
öyle bir emir şeı î şeüfe muvafık değildir, affet ı demiştir. Lâkin bu 
benim hakkımdır sen ne karışıyorsun diyen Yavuzun hiddetini uzun 
zaman yanında durarak ve konuşarak teskine muvaffak olmuştur. 932 
de ölmüş ve yaptırdığı mütevazı Zeyrek ilk mektebi bahçesine gömül
müştür. Fıkıhtan «Muhtaratül’Mesail» telif eseri pek makbul tutulmuş
tur. Zamanında hükümdarlara bile adaletsizlik yaptırtmamıştır.

ZEYREK. Molla Zeyrek.

Mehmedüşşehir bi’Zeyrek. Hacıbayram ve Molla Hızırşah ve em
salinden okumuş, Bursada Muradiye medresesine tayin edilmiş, İstan
bul fethinden sonra kilise iken sekiz medreseye tahvil edilen Zeyrek 
medreselerinden birisine tayin edilmiştir. Birgün Fatih huzurunda Sey- 
yid Şerif Cürcaniye tefevvuk ettiğini söylemesi üzerine BursalI Hoca- 
zade ile mubahase ettirilmiş, Molla Husrevin hakemliği ile mubahasen 
7 gün sonra mağlub olmuş, yerini Fatih Hocazadeye verince bundan 
gücenerek Bursaya dönmüş ve orada tüccardan Hoca Haşanın günde 
verdiği yirmi akçe ile kanaat ederek aslâ Istanbula yapılan ricalara 
rağmen avdet etmemiştir. Bursada Pınarbaşında medfundur. îstanbu- 
lun en büyük bir semti namiyle anılmaktadır.
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Türk San’at Tarihini ilgilendiren Neşriyatımızın 

B i r  L i s t e s i

—Dr. A. Süheyl Ünver: Türklerde resim, tezhip ve minyatür ta
rihi. (Orta Asya) Türk tarihi ana hatları müsveddeleri. N. 7. 1938 S. 36

— Dr. A. Süheyl Ünver: Selçuklularda resim, tezhip ve minyatür. 
Ayni eser 20 sahife. N. 11. 1934. Seri II.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Osmnlılarda resim, tezhip ve minyatür 
tarihine dair. Ayni eser. 20« sahife. N. 11, Seri II.

—Dr. A. Süheyl Ünver: XIX uncu asırda îstanbulda ma’lûl dilen
ciler ve ressam Preziosi. Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası, N. 12. 1906.

— Dr, A. Süheyl Ünver. Les gueux mutijes d’Istanbul vus par le 
peintre Preziosi. Paris. Aesculape. N. 12. 1936.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Türk Kalemtraşçıları. Yücel M. 1937.
—Dr. A. Süheyl Ünver: Ibni Sina renkli minyatürü. 1937. Tıp Tarihi 

Enstitüsünde.
—Dr. A. Süheyl Ünver: Arka göz tedavisi. Şerafeddin Sabuncuoğlu 

minyatürü. Chinion fabrikası tarafından renkli bastırılmıştır. Tıp Ta
rihi Enstitüsünde.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Türk ressmı ve İçtimaî yaşayışımız. Gü
zel San’atler Mecmuası. N. 1. 1939.

—Dı. A. Süheyl Ünver: Türk tezyinatında Halkariye dair. Arkitekt 
mecmuası. 1939. Ayrı risale halinde.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Türk minyatüründe tarihî sımalarımız. 
Güzel San’atler Mecmuası. N. 2. 1040.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Edime sarayında Kum kasn. Arkitekt 
mec. N. 5. 1940. Ayrı risle halinde.

—Dr. A Süheyl Ünver: Minyatür—dirilen ince bir san’atımız. 
Arkitekt Mec. 1941. Ayrı risale halinde.

—Niyazi Ahmet: En eski Türk san’atı. Minyatürcülük üzerinde 
bir röportaj. Yeni Mec. 1941. N. 39.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Çınaraltını seven bir ressamımız. Üskü
darlı Ali Riza. Çınaraltı Mec. N. 32. 1941.
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—Dr. A. Süheyl Unver: Şarkta yapılan kap nakışlarında hayvan 
resimleri. Ülkü Mec. N. 28. 1942.

—İstanbul Yedinci tepe hamamlarına dair bazı notlar. Vakit der
gisi. N. II. 1942. Ayrı risale halinde.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Türk tezyini san’atide miyatür. Tasvir 
Efkâr. 2 Ağustor. 1942.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Çinili köşkün altın renkli nakışları (Mih- 
riban Sözer’le beraber) Arkitekt Mec. 1943. •

—Dr. A. Süheyl Ünver: Umumî Tıp Tarihi, bazı resimler ve vesi
kalar.

Allgemeine Geschichte der Medizin Einige Bilder und Dokumente. 
Türkçe ve Almanca. Tıp Tarihi Enstitüsü yayınlarından. N. 24. 1943. 
108 sahife 73 resim.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Kaplarda Türk tezyinatı örnekleri. Güzel 
San’atler Akademisi minyatür şubesi yayınlarından. N. 1. 1943.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Türk tezyintında tezhip ve ebru. Radyo 
Mec. N. 29. 1944.

—Dr. A. Süheyl Unver: Konyada XIII—XV inci asırlarda yapılan 
kitap tezhipleri ve bu ince san’atımızm Konyada dirilmesi lüzumu hak
kında. Konya Mec. N. 82. 1945.

—Dr. A. Süheyl Ünver: ilim ve san’at bakımından Fatih devri 
albümü. I. Tıp Tarihi Enstitüsü yayınlarından N. 29. 1945. 134 resim. 
64 sahife.

—Rakım Çalapala. Minyatür üzerine bizimle bir röportaj. Amatör. 
N. 4. 1945.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Eski kitap kaplarında miklep denilen ek
ler hakkında. Geçit mec. N. 2. 1945.

Dr. A. Süheyl Unver: Ressam Nigârî. Hayatı ve eserleri. Millî 
Eğitim bakanlığı neşriyatından. Ankara. 1946. 3 renkli 7 renksiz resim. 
24 büyük sahife.

—Dr. A. Süheyl Unver: 691 (1292) de Feridüddin’in sahip olduğu 
kitaplardan birisinin cildi hakkında I. Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü. 
N. 2. 1946.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Gentile Bellim. Aylık ansiklopedi N. 24. 1946.
—Dr. A. Süheyl Ünver: İstanbul Üniversitesi tarihine başlangıç. 

Fâtih, Külliyesi ve zamanı ilim hayatı. İstanbul Üniversitesi yayınların
dan N. 278. 1946. 440 sahife.
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—Dr. A. Süheyl Ünver: Bursada Fatih’in oğullan Mustafa ve 
Sultan Cem türbeleri. Bursa Halkevi yayınlarından N. 1. 1946.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Doğuda kitap süslerinden bir kısım geç
meler hakkında Arkitekt Mec. N. 11. 12. 1046. Ayrı risale halinde.

—Dr. A. Süheyl Ünver: İsamil Hakkı. Altınbezer. Arkitekt Mec. 
N. 7. 8. 1946; ve Islâm—Türk Ansiklopedisi. N. 67. 1947.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Edirnede Eski Köprü. Arkitekt Mec. 
N. 34. 1947.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Bursada eski bir ev. Arkitekt Mec 
N. 5 -6 . 1947.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Damat Ibrahimpaşa Suyolu haritası. Ör
nek. Mec. N. 1. 1947.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Tarihî bir bulmaca (bir eski Türk minya
türü) örnek Mec. N. . 1947.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Gıyasüddin Mes’ut. Renkli minyatür. Tab
lo halinde. Geigy tıbbî müstahzarlar müessesesi tarafından neşredildi. 
1947.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Hüdavendigâr gazi Murad beyin hususî 
kütüphanesine ait bir eser hakkında. Tarihten Sesler N. 24. 1945. Tıp 
Tarihi Enstitüsünce yaldızlı aslı ayrıca bu metinle beraber bastırılmış
tır. N. 2. 1947.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Türklerde çiçek zevki. Salon mecmuası. 
N. 12. 1948.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Him ve san’at bakımından Fatih devri
—Dr. Süheyl Ünver: ilim ve san’at bakımından Fatih deyri not

ları. I. İstanbul Belediyesi İstanbul fethi 500 üncü yıldönümü kutlama 
yayınlarından. N. 5. 1948. 33 resim ve 35 cild.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Hattat Ahmet arahisarî. Ege lâboratu- 
varı neşriyatı. 1948. İngilizce hülâsa ile içinde 9 yazı ve Altınlı Besmele.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Hattat Ahmet Karahisarî besmelesi Ay
rıca yaldızlı bastırılmıştır.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Ali Kuşci hayatı ve eserleri. İstanbul Üni
versitesi Fen Fakültesi yayınlarından. N. 1. 1948.

—Dr. A. Süheyl Ünver: 1688 de birkaç sâzende resmi. Türk musiki 
dergisi N. 16. 1949.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Süsleme san’atı bakımından Topkapı sara
yı müzesi. Güzel San’atler mec. N. 6. 1949. 3 ü renkli 25 resim.
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—Dr. A. Süheyl Unver: San’at tarihimizin me’hazlarını tanıyalım. 
A. Raymond eseri dolayısile. Arkitekt N. 13. 1949 Ayrı baskı halinde.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Ressam Levnî. Hayatı ve eserleri. Millî 
Eğitim Bakanlığı neşriyatından. Ankara. 1949.

—Dr. A. Süheyl Ünver: Ressam Ali Riza, Hayatı ve eserleri. Tege 
Neşriyatından N. 2. 1949

—Şadırvan, haftalık sanat mecmuasında, kapta Türk resim ve 
süslemesi hakkında renkli örnekler...
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Fatih Sultan Mehmed ve Molla Ali Kuşci
(Ressam Nâkşi)





Şeyh Cemaleddin Aksarayî >
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Sultan Orhan, Molla Alâüddin Esved 
ve Molla Çandarlı Kara Halil

Yıldırım Saltan Bayazid ve 
Molla Şemseddin Fenarî





Fatih Sultan Mehmed

«Ressam Nakşi»





M olla Yakab E sved Ç elebi Sultan M ehm et





Molla Gûrânî
(Ressam Nakşi)





M olla  H a m za i K aram anı -





Fatih Sultan Mehmed
(Ressam Nakşı)





M olla T a şk öp rü  Zade Ahm et
Fatih Sultan M ehm et, M olla S eyyiJ î A li, M olla Z eyre , 

M ahm ut Paşa ve M olla H ocazade

M olla  S eyyid ' A h





Molla Hüsrev
(Ressam Nakşi)





M olla H usrev

M alla H ayrüddin
M olla  A lâüddin  K oçhisarî v e  M olla  

Sadettin  Teftazânî





Molla Zeyrek
(Ressam Nakşi)





M olla H üsam üddin





Molla Hayalî
(Ressam Nakşi)





M olla H ocazade ve M olla  H ayalî

M olla  A li  A reb î
Fatih S ultan M ehm et ve M olla  

A li K ıışcî





Molla M anisaoğîu
(Ressam Nakşi)





M olla Kadtzade M olla  K astılânî





\folla H ızır B eğ Ç eleb i v e  M olla  Sinan  
“ H ocapaşa „





Seyid İbrahim





İkinci S ultan B ayezit ve M olla  
M üeyyedzade

İkinci Sultan Bayezit ve 
Şeyh İbrahim





Ressam Nakşi Bey
(Ressam Nakşi)





M olla  Ibtıi K em al

•"r J ;—

Şeyh Merkez E fendi ve Şeyh  
Sânbül Sinan E fendi

G enç Sultan Osm an, Vezir M ehm et Paşa 
Ressam  Nakşî




