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Öz 

 

Bu  tez  çalışması ile “İran Minyatüründeki Savaş Sahneleri” değerlendirilmiştir. Bu 
çalışma, İran minyatür sanatının savaş sahnelerini, başlangıcından Şah II.Abbas 
Safevî dönemine kadar, yine bir anlamda İran minyatürünü, başından, yükselme 
döneminin sonuna kadar ele almıştır. Savaş konusu İran minyatüründe en fazla 
çalışılan konulardandır. Değişik dönemlerde yapılan Demotte Şehnamesi, Şiraz 
Şehnamesi, Baysungur Şehnamesi, Tahmasp Şehnamesi ve onların benzeri yapılan 
Zafernâme , Haverannâme vb. kitaplar, savaş sahneleri ile doludur. Ama bu konu 
hakkında geniş kapsamlı özel bir çalışma yapılmadığından bu alanda bir boşluk 
bulunmaktadır. Bu araştırmada savaş sahneleri değişik dönemlerdeki kompozisyon 
ve resim teknikleri, savaş olayları ve özellikleri açısından incelenmiştir. Ayrıca savaş 
mevki ve düzenleri, malzemeleri ve giysileri vb. ele alınarak genel anlamda savaş 
sahnelerini gösteren minyatürler değerlendirilmiştir. 
Araştırma iki ülkede, yani İran ve Türkiye’de sürdürülmüş, ayrıca batıda İran 
minyatürü hakkında yayınlanan çalışmaların büyük kısmı incelenmiştir. 
Çalışmanın sonunda ortak geçmiş ve tarihî benzer özelliklere sahip olan İran ve Türk 
minyatürü arasında karşılaştırma yapılarak benzerlik ve farklılıkları ortaya 
çıkarılmıştır. 
 

ABSTRACT 

The present dissertation  is an analysis of” the battle scenes in Iranian miniature” and 
investigates the  battle scenes in Iranian miniature from its outset to  Shah Abbas II 
period ; in other words , it deals with  magnificent period of Iranian miniature from 
its outset to end. 
Battle is one of the subjects that have been given the most importance. Books such as 
“Demotte Shahname“, “Shiraz Shahname “,”Baysunghur Shahname “,”Tahmasb 
Shahname ”, and other  similar works like:” Zafar Nameh” ,” Khavaran Nameh”, etc. 
are replete with  battle scenes . But in this field no specialized and extended research 
has been done and there is a gap to be filled by a special research.. 
In the present research the characteristics , the aesthetic features , and the  techniques 
of Iranian Painting were investigated from the view point of battle and warlike 
characteristics ; also positions and compositions of the battle scenes  , war 
equipments , war clothes , etc. were  investigated. Altogether, battle images were 
appraised from the view points of war and battle. 
The research was done in two countries of Iran and Turkey and many of the research 
works on Iranian Miniature done by the West were also used for this research. 
At the end, through a comparative analogy on Iranian and Turkish Miniature which 
have common history and features, their similarities and differences were noted. 
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ÖN SÖZ 

 

İran minyatürüne bakıldığında, Selçuklu dönemine ait Varka ve Gülşah kitabındaki 

minyatürler ile İlhanlı döneminde hazırlanan Câmiu’t-Tevârih , Demotte Şehnamesi 

ve sonraki dönemlerde yapılan onlarca minyatürlü kitapta, savaş konusunun, İran 

ressamları tarafından en fazla özen gösterilen konulardan biri olduğu gerçeği ortaya 

çıkmaktadır. 

Şehname, Zafername, Haverânname, Leyla ve Mecnun, Haft Evreng vb. kitaplardaki 

yüzlerce savaş konulu minyatür İran’ın tarihi maceralarını, milli duygularını, ünlü 

pehlivanlarının kahramanlıklarını sergilemektedir. Bu minyatürler çoğunlukla İran’ın 

ünlü kahramanlık destanı Firdevsi Şehnâmesi’ne göre yapılmıştır. Ama İran sanat 

tarihinin cazibeli yönlerinden biri şudur ki, her padişah tahta çıktıktan sonra, kendi 

adına yeni bir Şehnâme yaptırmıştır. Bu yeni şehnamelerin metni Firdevsî’nin 

yazdığı şehname olarak kalmış, sadece onların hat ve resmi değişmiştir. Her padişah 

kendi atölyesinde kendi toparladığı sanatçılara şehnamenin hattını yeniden 

yazdırarak Şehnâme’deki olaylara ait yeni minyatürler yaptırmış ve onu kendi ismine 

kaydettirmiştir. Baysungur Şehnâmesi, Tahmasp Şehnâmesi vb. onların örnekleridir. 

Böylece değişik dönemlerde, savaş konularının üzerinde farklı ressamlar çalışarak, 

minyatürde değişik üslup ve tarzlar ortaya çıkmıştır. 

İran minyatür sanatı konu çeşitliliğine sahiptir ve bu çeşitlilik savaş sahnelerinde bile 

uygulanmaktadır. Dolayısıyla savaş sahnelerinde çeşitli kompozisyon ve savaş 

mevkilerine; orduların kapışma savaşı, iki grup savaşı, iki pehlivanın mücadelesi, 

kale kuşatması, kamp baskınına vb. çoğunlukla rastlanılmaktadır. Üstelik insanın 

sadece insan ile savaşı değil,   dev, ejder, şeytan, simurg vb. gibi hayali ve efsanevi 

yaratıklar ile yaptığı savaş da İran minyatüründe büyük yer kaplamaktadır. Aslında 

İran minyatürü efsanevi  ve hayali konulara her zaman çok önem vermiş , mitolojik  

ve efsanevi yönü ile tanınmaktadır. Bu özellik onu Osmanlı minyatürü gibi gerçekçi 

bir minyatür okulu ile karşılaştırıldığında daha da açık görülmektedir. 

Dolayısıyla, İran ve Osmanlı minyatürü arasında olan benzerlik nedeni ile, bu 

çalışmada İran minyatürü savaş açısından, bütün detayları ile açıkladıktan sonra 

Osmanlı minyatürü ile karşılaştırmaya çalışılmıştır. 
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Bu çalışmanın İran minyatürünü, özellikle savaş açısından tanıtabilmesi yönünde, 

kabul edilebilir  bir adım sayılmasını dilerim. 

Sonuçta çok kıymetli hocam, İran ve Türk sanat ve kültüründe değerli bilgiler 

sahibi olan Prof. Dr .Hüsamettin Aksu’ya, samimiyetle yaptığı destekler, ilmi ve 

hatta gayri ilmi - idari sıkıntılara rastladığımda büyük destekçim olarak 

çalışmalarımın sorunsuz devam etmesine sebep olduğu için, şükranlarımı sunarım.  

Aslında burada İran kültür ve dilinden agah olan bir açık gönüllü ve insanca 

davranan hoca benim destekçim olmasaydı, ve özellikle onun teşviki, bana moral 

vermeseydi,  İran minyatürünü tez çalışma konusu seçmem belki de imkansız 

olacaktı. 

İstediğim zaman danışma ihtiyacıma karşılık veren, bir çok cevapsız kalan 

sorularıma kolaylıkla cevap bulabilen ve savaş konusu ile nasıl karşılaşacağıma yön 

gösteren, Sayın hocam Prof. Dr. Banu Mahir’e yaptığı yardımlarından dolayı 

teşekkürlerimi  sunarım. 

Samimi davranış ve değerli ilmî görüşlerini ve teşviklerini benden 

esirgemeyerek yol gösteren , sayın hocam Prof. Dr. Zühre İndirkaş’a sonsuz teşekkür 

ederim. 

İran, Parlamento Kütüphanesi’nin Eski Nüshalar Bölümü’nün müdürü Cenap 

Musevî’ye de samimiyetle, eski kitaplara kolaylıkla ulaşmamı sağladığından dolayı 

teşekkür ederim. 
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( Savaş Sahnelerini Gösteren Minyatürler  ve  Savaş ile ilgili Bazı 
Fotograflar) 

 
Res.1-Ok ve Yayla Av: Kaya resmi,  Kuhdeşt (Lüristan) , Yaklaşık M.Ö. 8. Binyıl 

Res.2- Res.2-Mızraklı Bekçiler: Renkli duvar kabartma, Ahamenid dönemi, Susa, 

[Louvre Müzesi] 

Res.3- Mitra Av Alanında: Duvar resmi, Eşkanîler dönemi, Suriye, Dura-Europos.     

Res.4-Duvar Resminin Bir Bölümü: Pencikent ( Samarkand), 7. yüzyılın sonları 

(Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 

Res. 5-Rüstem Hamsesi: Duvar resminin bir bölümü, , Pencikent (Samarkand) , 7. 

yüzyıl. 

Res.6- Kahraman Savaşçı: Duvar resminden bir bölüm, Pencikent (Samarkand), 8. 

yüzyılın başları 

Res.7- Güzel Bodi Setve: Duvar resmi, Bamiyan (Afganistan) , 5-6. yüzyıl 
 

Res.8 -  Varka’nın Adenli bir Savaşçı ile Karşılaşması: Varka ve Gülşah, Selçuklu 

dönemi, Konya, 13. yüzyıl, [TSMK, H. 841, y.37b] 

Res. 9- Gülşah’ın Adenli Savaşçıyı Öldürmesi: Varka ve Gülşah, Selçuklu dönemi, 

Konya, 13. yüzyıl, [TSMK, H. 841, y. 23 b] 

Res.10- Minaî Seramik Kase Yüzündeki Saldırı Sahnesi: Selçuklu dönemi, 

[Washington Freer Gallery of Art, 43.3] 

Res.11- İsfendiyar’ın  Gürkser’i  Attan Düşürmesi : Firdevsi Şehnâmesi, İlhanlı 

dönemi, 17× 13/ 3 cm y- 1340,  [British Museum, 1948- 12- 11-022] 

Res.12-Sultan Mahmud’un (Gazneli) Ordusunun Hint Padişahı ve Savaşçılarına 

Saldırısı: Câmiu’t-Tevârih, İlhanlı dönemi, Tebriz, 1307-1315 yılları arası, 12/5 cm 

× 8/5cm , [Edinbourgh üniversitesi Kütüphanesi, No. 20] 

Res.13- Rüstem Ölmek üzereyken Şağad’ı Öldürmesi: Câmiu’t-Tevârih,  İlhanlı 

dönemi, Tebriz, 1310, [Edinbourgh üniversitesi Kütüphanesi, no. 20] 

Res.14 - Güştasb’ın Ejderhayı Öldürüşü: Şehnâme, İlhanlı dönemi, Tebriz, 1331, 

[Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 1479, y.144a ] 
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Res.15- Rüstem Ölmek üzereyken Şağad’ı Öldürmesi: Demotte Şehnâmesi,  
 
İlhanlı  dönemi, Tebriz, Yaklaşık 1336, [British Museum, 1948. 12- 11. 025] 

Res.16- Behram Gur’un Ejderhayı Yenmesi: Demotte Şehnâmesi, İlhanlı dönemi, 

 Tebriz, Yaklaşık 1336 [Cleveland, The Cleveland Museum of Art, n. 43.658, Crace  

Rainey Rogers Fund] 

Res.17- İskender’in Gergedanla Savaşması: Demotte Şehnâmesi, İlhanlı dönemi,  

Tebriz,1330-1334 , [Boston Güzel Sanatlar Müzesi, No. 30, 105] 

Res.18 - Hidaspis Savaşı’nda Mancınıkla Saldırı: Demotte Şehnâmesi, İlhanlılar  

dönemi, Tebriz, 1330-1334 , [Fogg Sanat Müzesi, Harvard üniversitesi, No. 1955- 
167] 

Res.19 - Zengene ve Akhaşt Savaşı: İncû dönemi, Şiraz Şehnâmesi, 1333 [St.  
 
Petersburg Asya İlimler Akademisi, Dorn 329, y. 153 b] 
 
Res. 20- Rüstem ve Aşkbus: Firdevsî Şehnâmesi, İncû dönemi, Şiraz, 1341,  

[British Museum, 1933. 9- 29. 02] 

Res. 21- İsfendiyar’ın Ejderle Mücadelesi: Firdevsî Şehnâmesi, Celayirîler 

dönemi, Tebriz, 14. yüzyıl, [ TSMK, H. 2153, y. 157] 

Res.22 – İranlılarla  Turanlıların Savaşı: Firdevsî Şehnâmesi, Celayirîler dönemi, 

Tebriz, 14. yüzyıl, [TSMK, H. 2153, fol. 52v-53r] 

Res. 23- Behram Gur’un Edjer ile Savaşması: Şehnâme, Muzafferi dönemi, Şiraz 

1370- 71, [TSMK, H. 1511, y. 203 b.] 

Res. 24- Keyhüsrev’in Efrasiyab Sarayı’nı Kuşatması: Tebriz Şehnâmesi , 

Muzafferî,  1370 [ TSMK, H. 1511] 

Res. 25- Rubin ve Bijen: Muzafferî dönemi, Firdevsî Şehnâmesi, Şiraz, 1393, 

[Kahire Milli Kitaplık No. 73, Adab Farsi 6] 

Res. 26- Güştasb’ın Aslanı Öldürmesi: Firdevsî Şehnâmesi, Muzafferî dönemi, 

1393, [Kahire Milli Kitaplık No. 73, Adab Farsi 6] 

Res. 27- Keyhüsrev’in  Ceyhun’dan Geçmesi: Firdevsî Şehnâmesi, Timurlu 

dönemi, 1393, [Kahire Milli Kitaplık No. 73, Adab Farsi 6] 
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Res. 28- Heybar Savaşı: Külliyat- i Tarh-i Hafiz Ebru,  Timurlu dönemi, Herat, 

1415-16, [Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B. 282, y.169a] 

Res. 29- İskender’in Darab'ı Yakalaması: İskender Sultan Antolojisi,  Timurlu 

dönemi, Şiraz, 1410, [Lizbon Gulbenkian Müzesi, L- A/ 161. y. 166] 

Res. 30- Rüstem ve Pilsan’ın Savaşı: İbrahim Sultan Şehnâmesi, Timurlu dönemi, 

Şiraz, yaklaşık 1430, [Oxford Bodleian Library, Quseley And. 176] 

Res. 31- Bağdad’ın Hülagu Tarafından Kuşatılması: Câmiu’t-Tevârih, Timurlu 

dönemi, Herat , 1435- 1340 araları, [Paris Bibliothéque, National, Suppl.pers,1113] 

Res.32- Esirlerin Sürgüne Götürülmesi: Câmiu’t-Tevârih, Timurlu dönemi, Herat, 

1435- 1340 araları, [Paris Bibliothéque, National, Suppl.pers,1113] 

Res. 33- Bağdad’ın Alınması: Cami üt-Tevarih, Timurlu dönemi, 14. yüzyıl başı, 

[Berlin,  Stiftung Preussischer Kulturbesitz] 

Res. 34- Feridun'un Mağara İçinde Dehhak'ı Bağlaması: Baysungur Şehnâmesi, 

Timurlu dönemi, Herat, 1430 , [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61] 

Res. 35- Siyavuş’un Öldürülmesi: Baysungur Şehnâmesi,  Timurlu Dönemi, Herat, 

1430 [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61] 

Res.36 - İranlılarla Turanlıların Savaşı: Baysungur Şehnâmesi,  Timurlu Dönemi, 

Herat, 1430, [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61, y. 355] 

Res. 37-  İranlılar ve Turanlılar Savaşından Bir Detay: Baysungur Şehnâmesi 

Res.38- Rüstem’in Kendi Torunu Burzu’yu Yanlışlıkla Öldürmesi: Baysungur 

Şehnâmesi, Timurlu Dönemi, Herat, 1430, [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 

61] 

Res.39- Rüstem’in Beyaz Dev’i Öldürmesi: Baysungur Şehnâmesi, Timur’lu 

dönemi,  Herat, 1430 [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61] 

Res.40-  İsfendiyar’ın Ercasp Kalesine Girmesi: Baysungur Şehnâmesi,   Timurlu 

dönemi, Herat, 1430  [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61, y. 401] 

Res. 41-Gov ve Telhand’in Yeniden Savaşması: Baysungur Şehnâmesi, Timurlu 

dönemi, Herat, 1430 [Tehran, Gülüstan Sarayı Kütüphansei, No.61]. 

Res. 42- Devlerin Keyhüsrev’e Yenilmesi: Baysungur Şehnâmesi,  Timurlu dönemi, 

Herat, 1430 [Tehran, Gülüstan Sarayı Kütüphansei, No.61]. 

Res. 43- Rüstem’in İsfendiyar’ı Öldürmesi: Baysungur Şehnâmesi, Timurlu 

dönemi,  Herat, 1430 [Tehran, Gülüstan Sarayı Kütüphansei, No.61]. 
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Res.44– Rüstem’in Puladvand ile Güreşi: Firdevsî Şehname’si, İbrahim Sultan 

dönemi, Şiraz, 1431- 35, [Oxford Bodleian Library, Ouseley 176, y.170a] 

Res. 45- Rüstem’in Efrasiyab’ı Öldürmesi: İbrahim Sultan Şehnâmesi, Şiraz ,1433 

[Oxford Bodleian Library, Quseley Add, 176, y. 63b] 

Res. 46 - Hocend Kalesi’nin Kuşatılması: Tarih-i Cahangüşa-i Ata Melek Cüveyni, 

Timurlu dönemi, Şiraz, 1436, [ British Museum, 1948. 12- 11. 06] 

Res. 47- Keyhüsrev’in Şide’yi  Öldürmesi: Şehname, Timurlu dönemi, Herat, 1439 

[Tehran, Gülüstan Sarayı Kütüphansei, No.61]. 

Res. 48- Furud’un Zarasp’ı Öldürmesi: Cuki Şehnâmesi, Timurlu dönemi, Herat, 

1440, [Londra , Royal Asiatic Society, Ms. 239] 

Res. 49- Rüstem ile Aşkbus Savaşı: Cuki Şehnâmesi, Timurlu dönemi, Herat, 1440 

[Londra , Royal Asiatic Society, Ms. 239, y. 145 b] 

Res. 50- Rüstem ile İsfendiyar’ın Savaşı: Timurlu dönemi, [TSMK, H. 1495, y.338] 

Res. 51- Selm ve Tur’un Menuçehr’e Baskın Yapması ve Menuçehr’in 

Öldürülmesi: Safevî dönemi, 1547.y, [ TSMK, H. 1516, y. 34b] 

 
Res.52 – Kale Kuşatması: Kaybolan bir nüshadan, Timurlu dönemi, 15. yüzyıl 

Res.53-İreç’in Öldürülmesi: Şehnâme-i Firdevsi, Karakoyunlu dönemi, Şiraz, 1455 

[Ann Arbor 1963. 1, y. 20a] 

Res.54 - Kabileler Arası Savaşı İzleyen Mecnun: Hamse-i Nizamî , Karakoyunlu 

dönemi, Abarkûh, 1446,  [Princeton University Library Hitti7, y. 140a] 

Res.55 – Efrasiyab’ın Esir Alınması: Şehnâme, Karakoyunlu dönemi, 15. yüzyıl 

[Bu minyatür önceleri “Pozzi Collection” da bulunmuştur] 

Res.56- Hazret-i Ali’nin Ejderle Mücadelesi: Haverannâme, Akkoyunlu Türkmen 

dönemi, Şiraz, 1476 [Tahran, Dekoratif Sanatlar Müzesi] 

Res.57- Hazret-i Ali’nin Şeytanları Yenmesi: Haverannâme, Akkoyunlu 

Türkmenler dönemi, Şiraz, 1476 [Tahran, Dekoratif Sanatlar Müzesi] 

Res.58- Husrev ve Behram Çubin’ın Savaşı: Hamse-i Nizami, Akkoyunlu dönemi, 

Tebriz, 1475- 76. 

Res.59- İki Savaşcı: Şehnâme, Akkoyunlu Türkmen dönemi, Şiraz, yaklaşık 1480 

[Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 2153 nolu albümünden, y. 97b, 32×94cm] 
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Res. 60- Rüstem’ın  Şağad’ı Öldürmesi : Şehnâme, Akkoyunlu Türkmen dönemi, 

[Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1508, y. 401b] 

Res.61-Menuçehr’in Selm ve Tur ile Savaşması: Firdevsî Şehnâmesi, Akkoyunlu 

dönemi, Şiraz, 1494. 

Res. 62- Kaleye Hücum: Zafernâme, Sultan Hüseyin Baykara dönemi, Herat, 1467. 

Res.63- Hücum: Zafernâme, Sultan Hüseyin Baykara dönemi, Herat ,1467. . 

Res.64 – Timur’un St. John Şovalyeleri Kalesi’ne Saldırması: Şerefeddin Ali 

Yezdi’nin resmettiği Zafernâme,  Hüseyin Baykara dönemi, Herat, 1480-85, 

[Baltimore, The Milton S. Eisenhower Library of Johns Hopkins University, John 

Work Garret Collection, y. 449b-450a] 

Res. 65- Rüstem Uyurken Rahş ile Aslanın Mücadelesi: Firdevsi Şehnâmesi, 

Safevî dönemi,  Tebriz, yaklaşık  1515- 1525 yıllar arası [ Londra British Museum, 

1948. 12. 11. 023, Sultan Muhammed’e atfedilir] 

Res.66- Timur’la Mısır Şahı’nın Savaşı: Zafername,  Safevî dönemi, Herat, 1528. 

Res. 67-Tahmuras’ın Devleri Yenmesi: Tahmasp Şehnâmesi,  Safevîler dönemi, 

Tebriz, Yaklaşık 1528. 

Res. 68 - Rüstem’in  Cadıyı Öldürmesi: Tahmasp Şehnâmesi, Safevî dönemi, 

Tebriz, Yaklaşık 1528. 

Res. 69 - Karan’ın Barman’ı Öldürmesi: Tahmasp Şehnâmesi, Safevî dönemi, 

Tebriz, Yaklaşık 1528 

Res. 70-Feriburz’un  Kalbed ile Karşılaşması: Safevî dönemi, Tahmasp 

Şehnâmesi, 1528. 

Res.71- İranlıların Kampına Saldırı: Şah Tahmasp Şehnâmesi, Safevî Dönemi, 

1528. 

Res.72- Rüstem’in , Dev Ekvan Tarafından Havaya Kaldırılması:[TSMK, H. 

1499, y. 182] 

Res.73- İsfendiyar’ın Simurg’u Öldürüşü: Tahmasp Şehnâmesi, Safevî dönemi, 

Tebriz, Yaklaşık 1528 [TSMK, H.1512, var.409] 

Res. 74- Güştasb’ın Rum Diyarında  Ejderhayı Öldürüşü: Tahmasp Şehnâmesi,  

Safevîler dönemi, Tebriz, Yaklaşık 1528 [Topkapı Sarayı Müzesi,  Hazine 1481, y. 

307] Res. 75- Behram Çubin ile Hüsrev Perviz’in Savaşı: Hamse-i  Nizamî 
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nüshasından çıkma bir sayfa, Safevî dönemi, Tebriz, 1540 [ Edinburg Royal Scottish 

Museum] 

Res.76- Uteybe ve Rayya’nın Öldürülmesi: Haft Evreng , Safevî dönemi,  Meşhed, 

1557-1565 yılları arası. 

Res. 77-Lorasp’ın Öldürülmesi: Firdevsi Şehnamsi, Safevî dönemi,1573 

Res.78- İran ve Turan Savaşı: Firdevsi Şehnâmesi, Safevî dönemi,  1573. 

Res.79- Gerşasp’ın Devlerle Savaşı: Gerşaspname, 1573. 

Res.80-İran Şahı Yezdgerd’in Değirmende Değirmenci tarafndan öldürülmesi, 

1574. 

Res.81-  Rüstem’in Beyaz Devi Öldürmesi: Belirsiz bir Şehnameden, muhtemelen 

II. Şah İsmail dönemi, Kazvin, Yaklaşık 1576. 

Res.82- İsfendiyar’ın Simurg’u Öldürüşü: Şehname, Safevî dönemi, 1576-77. 

Res.83- İsfendiyar’ın Aslan ile Karşılaşması: Şehname, Safevî dönemi,1576-77. 

Res.84-Rüstem’in Ejderi öldürmesi: Şah II.İsmail’in tamamlanmamış 

Şehnâmesinden, Safevî dönemi,  Kazvin, 1577. 

Res.85– Rüstem’in Efrasiyab’ın Sarayına Saldırması: Firdevsi Şehnâmesi,  Safevî 

dönemi, İsfahan, 1609. 

Res. 86-Domuz Saldırısı : Safevîler dönemi, Kazvin, 1569- 1624. 

Res.87-Tahmuras’un Devleri Öldürmesi: Şehname, Safevî dönemi, 1587-1597. 

Res.88- Kale Kuşatması: Selimnâme, Kanuni Sültan Süleyman dönemi, 1525, 

[TSMK, H. 1597- 1598, y.235a] 

Res.89- Türk Akıncısı ile Macar Şövalyesinin Karşılaşması: Süleymanname, 

Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1558, [TSMK, H 1517, y. 212a] 

Res.90- Kara Ahmet  Paşa’nın Atının Vuruluşu: Süleymanname, Kanunî Sultan 

Süleyman dönemi, 1558,[ TSMK, H. 1517, y.s.33a] 

Res.91- Kanunî Sultan Süleyman’ın Sefere Gidişi: Süleymanname, Kanunî Sultan 

Süleyman dönemi, 1558, [TSMK H.1517, y. 529a] 

Res.92- Kanunî Sultan Süleyman’ın Rodos’a Varışı: Süleymanname, Kanunî 

Sultan Süleyman dönemi, 1558, [TSMK, H.1517, y.143a] 

Res.93- I. Murad’ın Altınlı bir Çomak ile Kaplanı Öldürmesi:  Hünernâme C.I, 

Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584, [TSMK, H.1523, y.81a] 
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Res.94- Mohaç Savaşına Katılan Süvari Birlikleri: Hünernâme C. II, Kanunî Sultan 

Süleyman dönemi, 1588 [TSMK H.1524, y.256.b] 

Res.95-Fatih Sultan Mehmed’in Budin Kalesini Fethetmesi: Hünernâme C I , 

Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584, [TSMK H.1523, y.165a] 

Res.96- Sultan Süleyman’ın Rodos’a saldırısı: Süleymannâme, Kanunî Sultan 

Süleyman dönemi, 1558 [TSMK, H.1517, y.154b] 

Res.97- I. Murad’ın Sırp Fedaisi Miloş Tarafından Şehid Edilmesi: Hünernâme C. 

I , Kanunî  Sultan Süleyman dönemi, 1584, [TSMK, H.1523, y.143b] 

Res.98- Macar Kahramanın Çelik Miğferinin II. Murad Tarafından 

Parçalanması: Hünernâme C I , Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584. 

Res.99- Viyana Kuşatması: Hünernâme C.II, Kanunî Sultan Süleyman 

dönemi,1588,[TSMK H.1524, y. 257 b] 

Res.100- Macarların Nigbolu Kalesinin Muhasarası ve Yıldırım Beyazid’in 

Gelişi: Hünername C.I, Kanunî Sutan Süleman dönemi, , 1584, [TSMK, H.1523, 

y.108b] 

Res.101-Osmanlı Askerlerinin İran Develerini Ele Geçirmeleri: Şehinşehnâme 

C.II, III. Murad dönemi, 1592, [TSMK, B.200, y.119a] 

Res.102- Haçova Meydan Savaşı: Eğri Fetihnamesi, 1598, [TSMKH. 1609y.50b-

51a] 

Res.103- 1620’de, Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın Deniz Savaşında Düşman 

Kalyonlarını Esir Alması: Şehname-i Nadiri, 1622, [TSMK.H.1124, y.28b-29a] 

Res.104- Kesici Silahlardan Olan Kılıç Ayrıntıları ile 

Res.105- İran Kılıçları: Soldan İlk Kılıç, 13- 14 yüzyıllararası İran kılıcı; Sağda 

olan iki kılıç:15.yüzyıl İran kılıçları, Tebriz, yaklaşık 1336. 

Res.106 – İran Kalkanları: 1278. 

 Res.107- At üzerindeki Savaşçı: 15. yüzyıl [ Musèe L’Arème, Paris] 

Res.108- Solda, Demir Zincirle Örülen Zırh: 15.yüzyıl [Berlin, Zeughaus], Sağda 

Demir Zincirle Örülen Dügmeli Zırh, [İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi] 

Res.109- Fitili Tüfek: Safevî dönemi, 1593, [Tehran Military Acedemy, Army 

Museum] 

Res.110- Çakmaklı Tüfek: Safevî dönemi, 1593, [Tehran Military Acedemy, Army 

Museum] 
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Res.111- Oymalı ve Altın, Mine İşlemeli Türk Miğferi: 15. yüzyıl [Topkapı Sarayı 

Müzesi] 

Res.112- Konik Şekilli Sivri Uçlu İran Miğferi: 15. yüzyıl [Copenhagen,  National 

Museum] 

Res.113- Altın ve Mine İşlemeli Hafif Çelik Miğfer: 16. yüzyıl, [ Moscow, Armour 

Museum] 

Res.114- Hafif Çelik Miğferler: 16. yüzyıl [ İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi] 

Res.115- İran kılıçları: 17.yüzyıl, Wallace Collection, London. 

Res.116- İran Hançeri: 17.yüzyıl, [Hermitage Museum] 

Res.117- Delici silahlardan Olan Mızrağın 3 Görünüşü: Soldan sağa: a)Sade  

Mızrak - b) Kanatlı mızrak - c) perçemli mızrak. 

Res.118- 18. Yüzyıla Ait İran Ok ve Yay Silahı 

Res.119- Altın ve Mine İşlemeli  Kolçak: 1711. y. 

Res.120 - En üsste Polat Kalkan, Ortada İki Gürz, Altta Bir Mızrak Örnekleri. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

18 

 

               

            KISALTMALAR 

 

a.e                                                         Aynı eser 

a.g.e                                                      Adı geçen eser 

a.g.m.                                                    Adı geçen makale 

a.g.t.                                                      Adı geçen tez 

a.g.y.                                                     Adı geçen yapıt 

BKZ.                                                     Bakınız 

Çev.                                                      Çeviren 

H.                                                          Hazine Kitaplığı 

İ.Ü                                                         İstanbul Üniversitesi 

İÜK                                                       İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 

İSAM                                                    İslam Araştırma Merkezi 

İÜ EF                                                    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

KUK                                                      Kahire Ulusal Kütüphanesi 

LBL                                                       Londra British Library 

LBM                                                      Londra British Museum 

M.S                                                        Milattan sonra 

M. Ö                                                       Milattan önce 

NYPL                                                     New York Public Library 

OBL                                                       Oxford Bodleian Library 

Res                                                          Resim 

SK                                                          İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi 

S                                                             Sayfa 

TSM                                                       Topkapı Sarayı Müzesi 

TSMA                                                    Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi 

TSMK                                                    Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Terc.                                                       Tercüme eden 

v.b.                                                          Ve başkalar 
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y                                                             Yaklaşık ve Yaprak 

Y.Y.                                                        Yeni Yazmalar Kitaplığı 

y.                                                              Yıl 
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GİRİŞ 

A- Minyatürün Tanımı: 

Minyatür hakkında sanat tarihi araştırmacıları güzel ve kapsamlı fikirler ortaya 

koymuşlardır. Onları bir araya getirdiğimizde, hepsinin bir anlamı ifade etmeye 

çalıştığı ama ifade tarzları ve açıklamalarındaki seviyelerinde biraz farklılık olduğu 

göze çarpmaktadır. Cahide Keskiner minyatür terimini şöyle açıklamaktadır:  

“Minyatür deyimi sanat dünyasına aslı Latince Minus olan ve küçük ölçülerde 

anlamına gelen Minyon kelimesinden alınmıştır. Yine Latince’de Miniar kırmızı 

kurşundan elde edilmiş olan boya ile yapılan resim, Minyatari ise bu tarz resimleri 

meydana getiren sanatçı anlamına gelmektedir.”1 

Türk sanatının ünlü araştırmacılarından olan Nurhan Atasoy, minyatür hakkındaki 

düşüncesini şöyle ortaya koymaktadır:  

“Batı dillerinde bir nesnenin küçük boyutlardaki örneğini belirten “Minyatür” 

sözcüğü, zamanla kitap resmi için kullanılan bir terim halini almıştır. Eski Türk 

kaynakları kitap resmi için “Nakış”, “Tasvir”; minyatür ressamı için de “Nakkaş”, 

“Musavvir” gibi sözcüklere yer verirler. Kitap resmi sanatı için çok yaygın olarak 

“Minyatür” kullanılmakta olduğu için, biz de bu sözcüğe yer veriyoruz.”2 

Banu Mahir ise Osmanlı Minyatür Sanatı kitabında diğer araştırmacıların da 

düşüncelerini bir araya getirerek daha kapsamlı ve dolu bir açıklama vermektedir: 

“Genel bir tanımlamayla yazma eserlerde anlatılan olayları görselleştirmek üzere 

yapılan kitap resimlerine minyatür denilmektedir. Minyatür terimi, ortaçağ 
                                                
1 Cahide Keskiner – Reza Hemmatirad, İstanbul- Tahran Minyatür Buluşması, 2 Kültür 1 Sanat, 
16-31 Mart 2003, İstanbul, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği- İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 
2003, s.4. 
2 www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm(20-07-2006) 
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Avrupa’sında yazma kitapların bölüm başlarına yapılan tezhiplerde (Süslemelerde 

baş harfleri vurgulamak amacıyla kullanılan kırmızı boya minium’dan türetilmiştir 

ve söz konusu tezhipleri tanımlar. Daha sonraları Latince miniare kökünden 

türetilerek, İtalyancaya miniatura, Fransızca miniature biçiminde geçip zamanla 

yazma kitaplardaki resimleri ifade etmek için kullanılan terim, Türkçeye batı 

dillerinden girmiştir.”3 

Aslında bu açıklamaların hepsinde iki konu vurgulanmıştır. 1. Minyatürün küçük 

boyutlu resim olması, 2. kitapların metinlerinin anlaşılmasında yardımcı rol 

oynamasıdır. Genellikle Minyatür terimi, elyazması kitaplarda, metnin anlaşılmasını 

kolaylaştırmak ve konuyu zenginleştirmek amacıyla yapılan küçük boyutlu resimlere 

verilen isimdir.  

Eski çağda ilk minyatürler, Mısır’da ikinci binyılda, öğretmek amacıyla Ölüler 

Kitabı’na yapılan tasvirlerdi. Yunan ve Roma’daki minyatürler de aynı özelliği 

taşıyordu. Eskiden minyatür sadece kağıt üzerinde, parşömen, fildişi vb. üstüne 

yapılan küçük boyutlu yapılan resimlere deniliyordu.4 

B- Minyatürün İran’daki Yeri:  

Gerek Hıristiyan gerekse İslâm dünyasında çok sayıda minyatürlü yazma üretilmiştir. 

Ancak Hıristiyan sanatı, yaşanan kültürel ve düşünsel değişimlerle bağlantılı olarak 

doğanın gerçekçi tasvirine yönelmiş ve bu uğurda yağlı boya resmin sağladığı 

olanakları tercih etmiştir. Ayrıca, matbaanın keşfiyle birlikte elyazmalarının 

azalmaya başlaması da buna eklenince, 15. yüzyıldan itibaren batı dünyasında 

minyatür önemini yitirmiştir. 

Oysa İslam sanatçısı, İslâm felsefesine uygun olan şematik bir anlatımı tercih etmiş 

ve bunu minyatür sanatında yorumlamıştır. Üstelik İslam dünyası matbaaya daha 

                                                
3 Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005, s.15. 
4 www.turkish-media.com.htm (19-07-2006) 
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birkaç yüzyıl ilgisiz kalmıştır. Dolayısıyla elyazmalarının üretimi artarak devam 

etmiştir.  

Vil Dorant’a göre yeryüzünün doğusu beşeriyet tarihine damgasını vuran uygarlıklar 

ve kültürlerin doğduğu ve büyüdüğü bölgedir. İran, bu bölgenin tam ortasında, deyim 

yerinde ise kalbinde yer alarak, mücevher gibi parlamaktadır.5 

Bu ülke, tarih boyunca, 10 milyon seneyi aşkın geçmişi, daha eski olan eserleri ve 

olağanüstü jeopolitik konumu ile birçok kavim ve hükümdarın dikkatini çekmiş, 

İskender ve Moğollar gibi büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmıştır. Ama en 

önemli nokta, yerli ve yabancı olmak üzere, yönetimi ele geçiren hiçbir güç bu 

ülkenin sanatını ve kültürünü değiştirememiştir. İran kültürü öyle geniştir ki dışardan 

gelen her türlü kültürü kendi içine sığdırabilmiştir.6 

“İranlı ressamların olağanüstü becerisi, fırça teknikleri ve kalem zarafeti dışında 

renk kullanımında da ortaya çıkmıştır. Doğal renkleri farklı şekillerde kullanmaları, 

İranlı sanatçıları, o dönemde ve hatta günümüzdeki diğer ülkelerin sanatçılarından 

ayrı kılan özelliklerin başında gelmektedir.”7 

İran minyatürü lezzete lezzet katabilecek, güzellikleri ile ruhları açabilecek büyük ve 

kalıcı eserleri yaratabilmiştir. İran minyatürü sadece olayları betimlemekle 

yetinmemiş, ağaçlara, dağlara, çiçeklere ve nihayet insanlara yeniden can 

verebilmiştir. İran minyatürü geniş bir dünyayı kapsar, o dünyada aşıklar aşkı, 

bülbüller gülü, pehlivanlar rakiplerini, hükümdarlar mülklerini, ağaçlar güzel doğayı 

ve melekler arşı bulabilirler. Bu geniş dünyada istediğin konu bulunur, aşk, av, şölen, 

savaş vb. Bu arada savaş konusu İran minyatüründe çok önem verilen konulardan 

biridir ve bu yüzden, yeni bir çalışma sunabilmek umudu ile bu tezin konusunu 

oluşturmuştur.  

C- Minyatür ve Savaş  

                                                
5 Keskiner –Hemmatirad, a.g.e., s.6. 
6 a.g.e., s.6. 
7 a.g.e., s.6. 
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İnsanın yaşam ve hayatı hiçbir zaman mücadele ve savaşsız geçmemiş ve bu savaş 

onun yarattığı sanatına da yansımıştır. Dolayısıyla ilkel insanların mağaralarda 

yaptıkları ilkel duvar resimlerinden başlayarak, sonraki en gelişmiş resimlerine kadar 

savaş konusu büyük paya sahiptir. Özellikle İran minyatürlerinde savaş konusu en 

fazla işlenen konulardandır. Zira bu minyatürlerin çoğu İran’ın milli hamasi divanı 

Şehnâme’nin destanlarına dayanarak yapılmıştır. Savaşlarla dolu olan bu destanlarda 

Rüstem’in düşmanları dize çöktürmesi, İran ve Turan savaşı, Behram Gur ve 

İsfendiyar gibi kahramanların ejderha ve simurg gibi efsanevi yaratıklara galip 

gelmesi, Keyhüsrev gibi padişahların Efrasiyap gibilere savaş açması vb. olaylar 

çoğunlukla tasvir edilen konular olmuştur. Ayrıca Şehnâme benzeri Zafernâme, 

Haverânname gibi kitaplardaki savaş sahneleri de İran minyatürünün çok sayıda 

örneğini sergiler. İran minyatüründeki savaş sahneleri sadece bunlarla sınırlı değildir. 

Leyla ve Mecnun, Nizami Hamsesi, Haft Evreng vb. kitaplar da savaş konusuna özen 

göstermiş ve onlara layık minyatürler yapılarak İran resim hazinesini oldukça 

zenginleştirmiştir.  

Bu savaş sahneleri üzerine, özellikle savaş açısından bakılarak hiçbir zaman hiçbir 

yerde geniş kapsamlı özel bir çalışma yapılmamıştır. Halbuki İran minyatüründe en 

büyük paya sahip olabilecek konulardan biri savaş konusudur. İran tarihinde o kadar 

musavver şehnâmeler ve şehnâmeye benzer savaş sahnelerini içeren kitaplar 

yapılmıştır ki, o sahneler hakkında gerçekten özel bir çalışma gerekmektedir. Savaş 

sahneleri bazen tarihi ve bazen efsanevi olarak bir ülkenin kahramanlıklarını, milli 

gururlarını, zafer ve yenilgilerini yansıtmaktadır. Onlar sayesinde birçok tarihi 

olaylar açıklanmakta ve kullanılan savaş malzemeleri ve giysiler ve savaş tarzları 

sergilenmektedir. Sözün kısası onlarda özel çalışmaya değer özel atmosfer ve tarihi 

bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler sadece sanat ve güzellik açısından bakmakla elde 

edilmemektedir. Minyatürde savaşı savaş olarak görmek gerekir.  

“İran Minyatüründe Savaş Sahneleri” adını taşıyan bu tez çalışmasında değişik 

dönemlerdeki savaş konularının üzerinde durulmuştur. Bu savaş bazen iki ordunun 

toplu savaşıdır ve bazen iki pehlivanın yüz yüze mücadelesidir. Savaş sözü genel 

anlamlı bir sözdür. Güncel Türkçe Sözlük’te savaş sözü şöyle açıklanmıştır.  
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“Savaş: 1- Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, 

harp, cenk. 2- Uğraşma, kavga, mücadele. 3- Hayvanların birbirleriyle yaptığı 

mücadele: “Kartallarla leyleklerin savaşı”. 4- Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek 

amacıyla girişilen mücadele: “Veremle Savaş”8 gibi.  

Böylece savaş sözü, ister toplu savaş, ister iki kişilik mücadele, ister insanın insan ile 

savaşı, ister insanın hayvanlar ve efsanevi yaratıklar ile mücadelesi vb. bunların 

hepsini kendi içine almıştır ve bu çalışmada minyatürlerdeki savaş sahneleri değişik 

harp, cenk ve mücadeleler göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.  

D- Araştırmadaki Bazı Sıkıntılar ve Gelişmeler  

Bu çalışmanın başında önce İran resim sanatının tarihine ve başlangıcına dair bir 

bakış yer almıştır. Bu bölümde İran resim sanatının gelişimi temelinden başlayarak 

İlhanlılar dönemine kadar değerlendirilmiştir. İlhanlı döneminde İran sanatında 

gerçek anlamda yapılan minyatürler, Safevî dönemine kadar tarzdan tarza, ekoldan 

ekole, dönemden döneme birçok değişmeler, gelişmeler, yükselişlere uğrayarak 

sanatının zirvesine ulaşmıştır. Çok büyük ve kalıcı eserler yapılmış, büyük 

şaheserler, gözleri kamaştıran güzel minyatürler yaratılmıştır. Onlardan bazıları bir 

kaç yüz yıl geçmesine rağmen hâlâ resim sanatının en güzel örnekleri sayılmakta, 

resim dünyasındaki örneklerin başında gelmektedir. İran minyatürü İlhanlı 

döneminden başlayarak Safevî Şahı II. Abbas Safevî dönemine kadar (1642-1667) 

yeni derece ve aşamalardan geçerek hep doruğa doğru yürümüştür. Ondan sonra 

Avrupalılaşma dönemi başlayınca giderek eski ihtişam ve büyüklük geride kalmış ve 

İran minyatürü gerçek kimliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla bu çalışma İran’ın 

azametli ve parlak dönemini ele alarak, savaş sahnelerini Şah II.  Abbas dönemine 

kadar incelemeyi uygun görmüştür. Zira İran minyatürünün gerçek yüzünü ve özünü 

gösteren minyatürler bu zaman dilimi içerisinde yapılmıştır. 

Tezin değerlendirme bölümünde değişik dönemlerdeki savaş konulu minyatürler 

gözden geçirilerek bunlar hem sanatsal hem de savaş açılarından incelenmiştir. 

                                                
8 www.tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul.asp?kelime=sava%FE&submit1, 13 Ağustos 2006. 
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Değişik dönemler bir kere daha genel olarak değerlendirildikten sonra, savaş 

sahneleri sadece savaş açısından incelenmiştir. Bu bölümde minyatürlerdeki savaş 

mevkileri ve kompozisyonları ele alınarak karşılaştırılmıştır. Devamında savaş 

malzemeleri, savaşçıların elbiseleri vb. söz konusu olmuştur.  

Araştırmanın sonunda Türk ve İran Minyatürleri karşılaştırılarak, ortak ve ayrılan 

kurgular belirlenmeye çalışılmıştır.  

Son bölümde İran ve Türk minyatürünün benzerlikleri, etkinlikleri, farklı yönleri yer 

almaktadır. Bu bölümde İran ve Türk minyatürünün aynı kökten gelişmeleri 

bakımından aynı özelliklere sahip oldukları, bu benzer yönlerinin yanında 

kendilerine özgü yeni özellikler elde edebildikleri ispat edilmiştir.  

E- Savaş Konusuna Kaynaklarda Verilen Önem 

Sanat tarihi araştırmacıları ister batılı ister doğulu olsun bir çok araştırma 

kitaplarında İran minyatürünü inceleyerek değerlendirmişlerdir. Bu açıdan İran 

minyatürü hakkında kaynak azlığına rastlanılmayacağı bir gerçektir. Ancak bu 

kaynaklar arasında İran minyatüründe savaş sahnelerini değerlendiren bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. İster batılı, ister Türk ister İranlı olsun, araştırmacıların tamamı 

İran minyatürlerini, estetik, ekol ve çığır, dönemlerdeki sanatsal gelişmeler, 

sanatçıların değişik tarzları vb. açılarından değerlendirmişlerdir. Doğanın rolü ve 

değişimleri, renk karışımı ve fırça teknikleri, figürler, çizgi zarafetleri ve genel 

anlamda minyatürün sanatsal özellikleri asıl önemi taşımıştır. Yayımlanan 

minyatürler arasında çoğunlukla savaş sahneleri de bulunmaktadır. Ama bu savaş 

sahneleri de sadece sanatsal özellikleri ile değerlendirilmişlerdir. Kısaca, savaş 

açısından minyatürleri analiz eden, savaş kompozisyonları, savaş malzemeleri, askeri 

giysileri açıklayan özel bir araştırmanın İran, Turan ve batıda yapılmamış olduğunu 

söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu durumun tezin hazırlanmasına hem olumsuz 

hem de olumlu etkisi olmuştur. Olumsuz tarafı, çalışmada tecrübeli araştırmacıların 

bilgilerinden yeterince yararlanılmamıştır. Ama olumlu tarafı şudur ki bu çalışmada 

savaş sahneleri üzerine  yeni fikirler ve sözler ortaya atabilmek için gayret 
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gösterilmiştir. Bu konunun yeni ve ele alınmamış olduğunu İranlı ünlü sanat 

araştırmacısı, Prof. Dr. Câber Anasorî de ona yaptığım bir ziyaret sırasında 

onaylamıştır.  

İran minyatürünün savaş sahnelerine savaş açısından bakılmamıştır. Ancak bazen 

kısaca savaşa değinilen açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca savaş sahnelerinin sanatsal 

zarafetleri ve teknik özellikleri açıklanmıştır.. Savaş sahneleri, sadece fiziki savaş 

açısından değil tarz, fırça teknikleri, renk kombinasyonu ve diğer sanatsal özellikleri 

bakımından incelenmiştir. Bu açıdan doğu ve batıda yayımlanan kaynaklar bu 

araştırmanın ileriye götürülmesine büyük katkıda bulunmuştur.  

Konumuz İran Minyatüründe Savaş Sahneleri olduğu için, iki ülkede yani Türkiye ve 

İran’da var olan kaynaklara ulaşılmaya çaba harcanmıştır. Tez konusu onaylandıktan 

sonra, İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, 

İRCİCA ve İSAM vb. kütüphanelerinde yayın araştırması yapılmıştır.  

İran’da İran minyatürü hakkında yazılan eserler de değerlendirilmiştir. İran’da 

aşağıda ismi belirtilen dört kütüphanede araştırma yapılmıştır.  

-İran İslam Cumhuriyeti’nin Meclis Kütüphanesi,  

-Tehran Üniversitesi Kütüphanesi,  

-“Süre” Sanat Üniversitesi Kütüphanesi ,  

-İslami Tabligat Kurumu Sanat Merkezi Kütüphanesi. 

Bunlar arasında en fazla Meclis kütüphanesinden yararlanılmıştır. Bu kütüphanelerde 

İRAN MİNYATÜRÜ hakkında çok sayıda kitap incelenmiştir. Kitaplarda bulunan 

savaş sahnelerini gösteren minyatürler tezin amacı doğrultusunda değerlendirilmeye 

çalışılmıştır.  
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I. BÖLÜM 

BAŞLANGIÇTAN İLHANLI DÖNEMİNE KADAR İRAN RESİM SANATI 

A- İran Resim Sanatının İlkel Örnekleri  

İran resim sanatının kökenini milattan önceki dönemin duvar resimlerinde aramak 

gerekmektedir.  

Batı Asya tasvir geleneklerinin sentezi binlerce yıllık süreç sonunda Ahamenid 

döneminin örneklerinde ortaya çıkmıştır. Bu sentez, birkaç yüzyıl Yunan akınlarının 

etkisiyle belirsiz kalmışsa da Sasanîler döneminde, yeniden kendini göstererek, 

sosyal ve kültürel şartlar arasında, yeni özellikler elde etmiştir. Bu arada Persler, 

Doğu İran’ın daha eski geleneklerine yüzünü çevirerek birleştirici bir sanatla, kendi 

karakterlerini oluşturmuşlardır. Diğer taraftan, Orta Asya İran, Hint ve Çin adetlerini 

birleştirerek kendi resim sanatlarının temelini atabilmişlerdir. Sasanî ve Orta Asya 

mirası İslâmi döneme ulaşarak İran tasvir sanatında Selçuklu dönemine kadar kesin 

etkisini sürdürmüştür.9 

Aslında bu dönemlerden pek fazla resim kalmamıştır ama kalan birkaç eserle o 

dönemlerin özelliklerini, aralarındaki bağlantıları, aldıkları örnekleri ve etkilerini 

açıklamak mümkündür.  

Sanat araştırmacıları İran sanatı hakkında çeşitli fikirler ortaya atmaktadır, bazıları 

ilk İran sanatının bulunduğu yerin, eski Necet bölgesi olduğu görüşündedir. Necet 

şimdiki İran, Afganistan ve Pakistan’ın Belucistan eyaletini kapsamaktadır. İlk defa 

buraya İlâm kavmi yerleşmiştir. Bu kavimden birkaç taş kabartmalı resim örneği 

günümüze ulaşmıştır. Bazı araştırmacılar İran sanatını neolitik dönemine 

bağlamaktadır. (M.Ö.7000) ve hatta bazıları İran sanatının kökünü ondan bile önce 

bulabileceklerine inanmaktadır. İran’da bulunan en eski taş kazıma resimlerinden 

biri, bir av sahnesini göstermektedir. Loristan eyaletinin Kuhdaşt bölgesinde bulunan 

                                                
9 Ruin Pakbaz, Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz, Tehran, İntişarat-i Zerrin ve Simin, 2001, s.13. 
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bu resim (Res.1)10 insanlar ve hayvanlar arasındaki mücadeleyi göstermektedir. 

Hayvanlar arasında geyik, dağ keçisi ve köpek bulunmakta ve sol tarafta büyük 

ölçüde resmedilen atın üstünde bir avcı yayla ok atmaktadır. Bunun gibi çizimler, ilk 

insanların sanatının hayatla doğrudan doğruya bağdaştığını ve onların yaşamının 

duvar resimlerine yansıtıldığını göstermektedir. İnsanlar macera, tempo ve 

mücadeleye o dönemde de çok önem vermiştir. Duvar resimlerinde genelde siyah, 

kırmızı veya sarı renk kullanılmıştır.  

İran’ın eski dönem tasvirlerini Kaşan’ın Siyalk tepesi ile Damıgan’ın Hisar 

tepesinden çıkarılan çanak çömleklerde açıkça görmek mümkündür. O kapların sade 

ve basit çizgileri aslında süsleme için yapılmıştır. Giderek çizgiler zenginleşip, 

kapların üzerlerinde uygun şekilde çalışılmıştır. M.Ö 3500 yılın yani Bakır 

döneminde geçmişe göre kullanılan renk ve tasarımlarda gelişmeler bulunmakta ve 

özellikle Şuş’ta zarafetli ve mükemmel bir aşamaya varılmıştır.  

Bu çizgiler sadece çinilerde değil, insanların kullandığı ok kabı gibi silah 

malzemeleri ile çeşit çeşit eşyalarda bile kullanılmıştır. Loristan’da bulunan 

seramikler ve tunç eserlerin bezemelerinde dağ keçisi gibi boynuzlu hayvanlar, av 

sahneleri, masalımsı yaratıklar, dağ, su, dalgalar, güneş ve ay gibi motiflerin yanında 

dörtgen, daire gibi geometrik şekiller de yer almaktadır. Savaş konusu bile bu 

dönemin insanlarının merak olduğu konuya dönüşmüştür. Bu insana benzer 

yaratıkların aslanlarla savaşını görmek mümkündür. Bu çalışmalarda insanlar sakin 

bir durumdadır ve karşı taraftan çekinmektedir. Ancak hayvanların durumunda 

hareketlilik gözükmektedir. Ruyin Pakbaz’a göre:  

Değişik dönemlerdeki yaşamış sanatçıların eserlerini birbirine bağlayan husus, 

fikirlerini ifade edebilmek için kullandıkları benzer yöntemlerdir. Tarih öncesi 

ressamı, doğacı ressam olmaya çalışmamış eşya ve yaratıkların dış görünüşlerini 

olduğu gibi göstermeye çaba harcamıştır. O istediği kavramı verebilmek için, 

şematik bir ifade kullanmakla ve birkaç temel özelliği göstermekle yetinmiştir. 

Örnek olarak aslanın cismanî veya manevî gücünü, onun uzun vücudu, güçlü 

                                                
10 a.g.e., s.16. 
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pençeleri ve açık ağzını göstermekle anlatmıştır. Demek ki ressamın zihnine göre, 

çevredeki gerçek olaylar, gizemli unsurlara dönüşmüşlerdir. Bu olguya stilizasyon 

denir; ve bu şekilleri sadeleştirme, suretleri abartmak ve değiştirmekten ibarettir. Bu 

tarzın uygulanması ile belli kavramları ifade edebilecek bir sürü tasvir oluşturulmuş 

ve bunlar dönemden döneme ulaşabilmiştir.11 Eski dönemin sonlarında yeni motifler 

ve tasvir tarzları ortaya çıkmıştır:  

Yarı insan yarı hayvan olan iki ayak üstünde yürüyebilen yaratık, dört ayaklı ve 

kanatlı yaratık, kedi yüzlü hayvan gibi masalımsa, hayalî, efsanevî konular ve 

karakterler eskiye göre bu dönemde daha fazla önem taşımış ve giderek, masalımsı 

inançlar insanlar arasında yaygınlaşmıştır. İnsanlar her zaman kendilerini büyük ve 

olağanüstü güçlere bağlayarak, doğa tehlikeleri karşısında, bir sığınak ve güven 

bulmaya çalışmışlardır. Onların inançları sadece mezhep ve doğaüstü düşüncelerle 

sınırlanarak kalmamış bilhassa sanat içine sızmıştır. Örneğin başarı tanrıçası, biraz 

değiştikten sonra kahraman kral gibi resimlerde ortaya çıkmıştır.  

B- Ahamenid Döneminde İran Resmi  

M.Ö 6.yüzyıla kadar, İran medeniyeti değişik hükümetler ve siyasetlere tanık 

olmuştur. Ahamenidler İslamiyet’ten önce İran’da kurulan iki büyük devletten biri 

sayılır. Medler ve Persler devletlerinden sonra, Birinci Kiros M.Ö 539 da bu devletin 

temelini atmıştır.  

İran tarihi, Kiros hakimiyetinden önce birkaç karmaşık masal ile anlatılmıştır. Ama 

anlaşıldığı kadarı ile milattan önce 6. yüzyılda İran’ın batı bölgesinde iki Ariya soyu 

olan Midiler kuzeyde ve Partlar güneyde yerleşmiş bulunmaktaydılar. 

Kiros İran’ın kuzeyindeki halklarla savaşarak Midilere galip gelerek onların başkenti 

Ekbetan’ı ( Hamedan) kendi hâkimiyetine geçirmiş ve iki ülkeyi birleştirmiştir. 

Böylece M.Ö 550 de Kiyânîler adıyla tanınan devlet kurulmuştur.12 

                                                
11 a.g.e., s.15-16. 
12 Zekki Mohammad Mısrı, Tarih-i Nakkâşî Der İran, Terc. Abulkasım Sahab, Çap-i Daniş, Tehran 
1328. h., s. 2. 
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Ahamenid devleti Kambyzes ve daha çok I. Dara tarafından büyütülmüştür. Bu 

devlet iki yüz yıldan fazla yaşamış ve büyük İskender’in İran fethi ile sona ermiştir.13 

Bu devlet (M.S.331), İran adet ve geleneklerine ve kültürüne çok önem vermiş ve 

onları düzene sokmaya çalışmıştır. Ahamenid sanatı, sanatçıları saray himayesine 

almış, geçmişte kazanılan sanat ve kültürü, Babil, Asur, Mısır, Yunan sanatları ile 

kaynaştırmıştır. Bu sentez yeni katkılar ile geliştirilerek Ahamenidlere özgü tarz elde 

etmiştir. Ahamenidler İran’da ilk defa, insicamlı bir tarzı ortaya çıkarmışlardır. 

Ahamenid sanatı metal eşyalar, mühürler ve özellikle Taht-i Cemşit Gençhanesi’nin 

duvarlarında kendini göstermektedir.  

Duvar resimleri arasında aslan ve diğer hayvanlar ve mızraklı askerler 

bulunmaktadır. Ancak kabartma olarak işlenmiş mızraklı askerler profilden 

betimlenmiştir, omuzlarında yay, arkalarında ok kabı bulunmaktadır. Onlar aynı 

ölçüde, duruşları benzer duruşta, gözleri, sakalları, elleri ile mızrak tutuşları ve her 

şeyleri birbirine benzemektedir ve bunları yapan sanatçı sade çizgi ve şekillerden 

yararlanmıştır, ama aynı zamanda sanatçı bu mineli kerpiçlerin yüzeyine değişik 

mavi, sarı ve beyaz renkleri uygulamak ve giysilerde çeşit-çeşit motifleri 

kullanmakla bir farklılık yaratabilmeyi de düşünmüştür (Res.2).14 Resimde bir tür 

huzur ve ağırlık hakimdir, aslında bu özellik Ahamenid dönemi duvar 

kabartmalarının bir çoğunda bulunmaktadır ve bu dönemde hareketlilik ve şiddete 

çok az rastlanır.  

“Ahamenid sanatı eski gelenekler boyunca, sadeleştirme ve temsil etme tarzını devam 

ettirmiş ve hiçbir zaman Yunan’ın doğacı yöntemine merak sarmamıştır.”15 

İranlılar, o zaman da Yunan sanatını tanımalarına ve her iki ülke arasında ticari ve 

sanat ilişkileri olmakla beraber, İran sanatı Yunan sanatından az etkilenip, kendi 

özelliklerini taşımıştır.  

                                                
13 Mahmut Nahas,(Çevrimiçi) http://www.osmanli.org.tr/.htm, 19 Temmuz 2006. 
14 Ruin Pakbaz, a.g.e., s.18; Jean- Louis Hout, İran İ, Des Origines amx Achemenides, Archaeologia 
Hvndi, Geneve, 1965, ill. 128. 
15 Ruyin Pakbaz, a.g.e., s.20. 
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C – Yunan Sanatının İran Resmine Etkisi  

M.Ö. 330 yılında Yunan (Makedon) kralı İskender İran’a saldırarak Ahamenid 

devletini devirip, İran yönetimini ele geçirmiştir.  

İskender Ahamenid hükümdarı III. Dara’nın kızı ile evlenerek Pers krallarının 

geleneklerini kabul etmiş; aynı zamanda, İran’ı Hellenleştirmeye uğraşmıştır. İran ve 

doğu ülkeleri, 323’te İskender ölünce, onun kalıtımından olan, Selevkos’ın payına 

düşerek orada Selevkoslar sülalesinin temeli atılmıştır (M.Ö 305-64)16. 

Selevkos, Makedonların Asya’da  oturduğu yerleri kendi hakimiyetine geçirmiştir. 

Onun ve haleflerinin hükümet ettiği dönemde Yunan uygarlığı Orta Doğu ve Uzak 

Doğu’da yaygınlaşmıştır.17 

 Selevkoslar önce Yunan sanatını örnek aldıklarından, bazı Yunan tanrılarının 

simgeleri İran sanatına sızabilmiştir. Bir süre sonra Selevkoslar yeniden İran sanat 

geleneğine dönmeyi tercih etmişlerdir.  

Yunan sanatının etkisi sonraki dönemlerde, Eşkanîler ve Partlar dönemlerinde de 

sürdürülmüşse de hiçbir zaman Yunan sanatı İran sanatını tamamen kendi etkisi 

altına alamamıştır. Roman Girşmen’e göre o zamanda İran’da üç grup sanat var 

olmuştur. Yunan’a yönelik (Helenistik), İranlı- Yunanlı karışımı sanat ve İran’a özgü 

sanat.18 

D- Eşkanîler Döneminde İran Resmi  

Milattan önce ilk yüzyıla kadar bu üç sanatın üçünün de bir ölçüde takipçileri 

olmuştur. Ancak sonralar Yunan örnekleri yavaş-yavaş zayıflayarak, yerel İran’ın 

sanatı daha güçlenmiştir.  

                                                
16 Mahmut Nahas,(Çevrimiçi) http://www.osmanli.org.tr/ .htm, 19 Temmuz 2006. 
17 Zekki Mohammad Mısrı, a. g. e., s.5. 
 
18 R. Girşmen, Hüner-i İran der Dovran-i Parti ve Sasani, Terc. Behram Fereh Veşi, Tehran, 
Tercüme ve Neşr-i Kitab, 1350, s.18. 
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Alçı nakışçılığı ve duvar resimleri Eşkanî döneminde yaygın olan sanatlardandır. Bu 

dönemin duvar resimlerinde Yunan etkisini görmek mümkündür. Onlarda geometrik 

motiflerden başka, av sahneleri, çıplak veya örtülü kadınlar da görülmektedir. 

Aslında Eşkanîler döneminde İran’ın tek bir kültür ve medeniyeti olmamış, 

Suriye’den Orta Asya’ya kadar uzanan bu ülkede değişik medeniyet ve kültürler 

ortaya çıkmıştır, bu durum sanat için de geçerlidir. Partlar döneminde de sanat büyük 

gelişmelere tanık olmamış ve belli bir tarzı ortaya çıkarmamıştır. Dünyevî ve dini 

değişik resimleri duvar ve tavanlarda görmek mümkündür. Çehreyi dolu gösterme, 

kuru vücutların metinliği ve savunurluluğu, süslemeler, elbiseler ve mücevherleri 

ufak ayrıntılar ile gösterme, bu dönemin belli özelliklerindendir.  

Sistan eyaletinde bulunan Haje Dağındaki harabelerde, ilk milâdi yüzyıla ait olan ve 

Yunan resminin etkilerini taşıyan duvar resimleri bulunmuştur. Örneğin bu 

resimlerdeki figürler arasında, Yunan tanrıları da vardır. Aynı zamanda figürlerin 

elbiselerdeki ince işlemeler Part sanatının özelliklerini yansıtmaktadır.  

Eşkanîler dönemine ait ve batı bölgelerinde bulunan duvar resimlerinde, Part 

döneminin resim özellikleri daha çok göze çarpmaktadır. Suriye’nin eski Dura-

Europos şehrinin kazılarında birkaç duvar resmi bulunmuştur. Bu resimlerde Hâce 

dağındakilere göre doğu geleneklerinin izleri daha fazladır. Üstelik onların 

konularında Hâce dağındakilere göre bir tutarlılık vardır. Bunlarda av sahnelerine 

çok önem verilmiştir. Aslında av sahneleri insanların resimlerdeki ilk 

mücadeleleridir diyebiliriz. Zira insanlar bu sahnelerde sadece hayvanları 

betimlememiş, aksine kendi düşmanlarını hayvanlar şeklinde temsili bir ifade ile 

göstererek onlarla savaşmışlardır. “Mitra av alanında” adıyla tanılan bir duvar resmi 

bu resimlerden biridir (Res.3).19 

“Bu sahneler savaş ile avın eski örnekleridir ve dünyevî ve manevî düşmanların 

hayvanlar şeklinde resmedilerek, yenilmesini göstermektedir. Bu çizimlerin sembolik 

                                                
19 Ruin Pakbaz, a.g.e., s.25. 
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önemini sonraki dönemlerde, İslam resmini etkisi altına aldığında ve o dönemde 

sabit bir gelenek gibi kullanıldığında anlayabiliriz.”20  

Genelde İran’ın eski dönemi sanatı ile ilgili şöyle bir sonuç çıkartmak mümkündür:  

Ahamenidler İran’ın milli sanatının temelini atmışlardır. Ama İran’ın Yunanlılara 

yenilmesinden sonra bu ülkenin sanatı değişik tarzlara maruz kalmıştır. Bu şaşkınlık 

döneminde hem Yunan’dan etkilenen eserler hem de İran adetlerine bağlı kalanlar 

bulunmaktadır. Her surette de sanat büyük bir gelişmeye tanık olamamıştır. Partlar 

döneminde sanat Ahamenid dönemi gibi olmasa bile kendine ait özellikleri 

yaratabilmiştir ki bu özellikler sonraki dönemleri de etkisi altında bırakmıştır.  

E- Sasanîler Döneminde İran Resmi  

M.S.224’te Sasanî sülalesinden olan 1. Erdşîr Eşkanîlerin son padişahı Erduvan’ı 

yenerek Eşkanîler devletine son vermiştir. Sasanîlerin büyük bir kahin olarak tanınan 

Sasân’a bağlıdırlar ve Kiyaniler ( Ahemenidler) soyundan gelmişlerdir. 21 Erdşir 

bütün İran’da büyük bir merkezi güç oluşturabilmiştir. Bu güç Yunan ve Romalıların 

karşısında durabilecek bir güç olmuştur. Ayrıca Erdşîr, dini inançlara istinaden 

kendine verilen gücü tanrıdan gelen bir güç sayarak, Zerdüşt dinini İran’ın resmi dini 

ilân etmiş ve bütün halkın ona uymasına emretmiştir.  

Erdşîr, İran geleneklerini yeniden diriltmeye başlayarak, İran sanatına ait özelliklere 

önem vermeye başlamıştır. Bu dönemde İran sanatının, Ahamenid dönemindeki eski 

adetleri ve Orta Asya geleneklerine dayanan temeli atılmıştır. Part döneminin 

özelliklerinden de yararlanmıştır. Yunan ve Roma sanatından örnek alınmadan yeni 

bir ifade ve sanat dili ile Sasanî iktidarı ve padişahlarının azameti yansıtılmaya 

başlamıştır. Yapılan eserlerde padişahların yaşamı, avları, savaşları ve cülus 

törenlerine çok önem verilmiştir.  

                                                
20 Ruin Pakbaz, a.g.e., s.24. 
21 Zekki Mohammad Mısrı, a. g. e., s. 5. 
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Ahamenidler ile Sasanîler büyük uygarlıklar kurmuşlar ve çeşitli başkentlerinde 

(Persepolis, Suza, Ktesiphon vb. de), mimarlık, kabartma, heykel sanatlarında büyük 

aşamalara eriştiklerini gösteren büyük anıtlar bırakmışlardır. Fakat Taki Bustan ve 

Nakşi Rüstem’deki renkli dev kabartmaların dışında resim sanatı örnekleri azdır.  

İran Büyük uygarlığı içinde resmin çok gelişmiş ülkelerden Mısır’la (- 525 ten 

itibaren), Yunanlılarla, (- 521 I.Daradan beri), Yunanlılarla, Roma ve Bizans’la 

(641’e kadar) 11 yüzyıldan fazla bir süre zarfında temas halinde olmasına rağmen, 

mucizevî minyatür sanatı gelişmesini önceden haber verebilecek bir resim okuluna 

sahip olmamıştır.22 

1.Erdşîr’in yaptığı çabalara rağmen, onun halefleri Yunan-Roma sanatından uzakta 

durmayı düşünmemişlerdir. Onlar savaşlarda Yunanlılar ve Romalılara galip 

geldikleri zaman, yabancı sanatçıları getirip, birçok yer çalıştırmışlardır. O sırada 

Yunan ve Roma sanatı, İran sanatını etkilemiştir. Örneğin, tanrıların insan 

görünüşüne benzer yapıldığı batı sanatındaki gibi, İran’da yalnız tanrı olarak tanınan 

Ahuramezda, insan görüntüsünde resmedilmiştir.  

Sasanî sanatı batıdan etkilense de kendi ana yolundan çıkmamış ve eskiden gelen 

sadeleştirme ve sembolik ifade verme özelliğini kaybetmemiştir. İran resim sanatı 

batı resimleri ve motiflerini alarak, onları temsili bir ifade ile sunmayı tercih etmiştir.  

Sasanî dönemindeki resimlerin rivayet ve süsleme sanatına sahip olması, onların 

kitaplarda da kullanıldığı düşünceyi ortadan atmaktadır. Sasanî döneminde kitap 

resmini onaylayan tek kaynak bazı İslamî tarih yazarlarının yazılarıdır. Örnek olarak 

Abu’l-Hasan Ali Masudi 4.H./ 11. M yüzyılın başlarında İran şahlarının geleneklerini 

resimlendiren bir eski kitap’a işaret etmiştir.  

“Sasani dönemini bir anlamda, İran’ın güzellik tanıma dönemi, diye adlandırabiliriz. 

Bu dönemin elde eden şiveleri, batıdan Atlantik’e kadar ve doğudan Çin’e kadar 

dolaşmış ve Sasanilerden sonra da uzun yıllar hayatını sürmüştür. Sasani kriterler ve 

                                                
22 Mahmat Nahas, (Çevrimiçi) http.//www.Osmanli.Org.Tr/htm, 19 Temmuz 2006. 
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sünnetleri, bir sanat eserleri ile değil yoksa “Hüdayname” gibi eserlerle İslami 

döneme ulaşıp, İran’ın sonraki edebiyat ve sanat gelişimleri için zengin bir temel 

oluşturmuştur.”23 

F- Mâveraü’n-Nehr’de Resim Gelişmeleri  

Eski dönemde medeniyet ve sanatta büyük gelişmelere sahne olan bölgelerden biri 

Mâveraü’n-nehr’dir. Uluslararası ipek yolu bu bölgeden geçtiğinden, burada İran, 

Saka, Yunan-Roma, Hint ve Çin’den gelen değişik kültür ve sanatlar iz bırakmıştır. 

III. ve IV. Milâdi yüzyılda Yunan-Roma sanatlarının etkisi ağırlığını göstermiş ama 

zaman geçtikçe doğu unsurları yoğunlaşarak, batı etkisinin yerini almıştır. Yunan-

Roma sanatlarının etkisi en fazla Hârezmîler döneminde ve özellikle Toprak Kale 

Sarayının duvar resimlerinde izlenmektedir. Bu resimlerde masalımsı karakterlere 

daha çok yer verilmiştir. Giderek yerel konular masalımsı konuların yerini almıştır. 

V. Yüzyılda Özbekistan’ın güneyinde Balalık Tepe Sarayı’nda yapılmış olan duvar 

resimleri bu gerçeği göstermektedir. Balalık tepe sarayı resimlerinde betimlenen 

günlük hayat, törenler ve yan yana oturan erkek ve kadınlar doğu tarzını yansıtırlar.  

İslâmiyet’ten önce Buhara ve Semerkand civarları, Soğud (Soğdiyana) adı ile 

tanınmıştır. Bu bölge İpek yolu üzerinde olduğu için, değişik ülkelerin tüccarlarının 

konup geçtiği yere dönüşmüş ve tüccarlarla birlikte kültür ve sanat alışverişi de 

olmuştur.  

O dönemde mabetler, saraylar ve zenginlerin evlerinde, duvar resimleri 

yaygınlaşmıştır. Soğdi resim sanatı büyük gelişmeler kaydederek hamasi, tarihi, 

mezhebi ve gündelik gibi değişik konularda örnekler vermiştir. Bunların en güçlü 

örnekleri Pencikent (Semerkand yakınında) mabetlerinin duvar resimlerinde 

görülmektedir. Soğdi resim sanatı, geçmiş dönemlerinin tecrübeleri yani Partlar, 

Kuşanlılar ve Hârezmîlerden yararlanmıştır. İran ve Beyne’n-nehreyn 

(Mezopotamya) sanatının etkisi altında bazı eski tanrıçaları (Nana Tanrıçası gibi) 

resmetmiştir. Nana tanrıçası bu dönemde Hint sanatı etkisi altında 4 kollu 

                                                
23 Ruin Pakbaz, a.g.e., s.32. 
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resmedilmiştir. Bu dönemin başlarında figürlerin vücut oranına, doğal görüntüsüne, 

kabartmalar ve elbiselerin çizgilerine çok önem verilmiştir. Bunlar batı sanatının 

geçmişte yaptığı etkilerin sonucudur. Ama giderek iki boyutlu resimler, yeni orantı 

ve güzellik kriterleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemin en iyi örnekleri Pencikent’te 

bulunmaktadır.  

1) Soğdi Resim Örnekleri  

Soğdi duvar resimlerinde kahramanlık ve tarihi konular öncelikle önem taşımış ve o 

dönemde kahramanlık hikayeleri ve pehlivanlık destanları halk arasında çok 

yayılmıştır. Ruyin Pakbaz’a göre bu destanların halk içinde yayılmasında şiir ve 

şarkı söyleyen “Gusan”lar önemli rol oynamışlardır.  

Bazı destanlar da yazılı olarak çoğaltılarak, elden ele geçerek yayılmıştır. Gusanlar 

hakkında Mehirdad Bahar şöyle demektedir:  

“Gusanların gelenekleri özellikle ağız söylentilerine dayanıyordu ve her bir büyük 

Gusan o rivayetlerin üzerine yeni şeyler katabiliyordu. Veya kendisi şiir kalıbında 

yeni söylentiler yaratarak, saz ile şarkı söyleyebiliyordu.”24  

Ruyin Pakbaz ve Mehirdad Bahar’ın Gusanlar hakkında söyledikleri, kesinlikle 

Türklerin tarihinde geçen ozanları anımsatmaktadır. Zira ozanlar Türk tarihinde aynı 

görevi yapmıştır ve kökleri de tam o bölgelere bağlanmaktadır. Ozanların geleneği 

bugün Azerbaycan Aşıkları ve Türkmenistan Bahşıları ile devam etmektedir. Aşıklar 

ve Bahşılar, Gusanlar gibi Köroğlu’nun hamasî destanını şarkı ile söyleyerek 

kuşaktan kuşağa geçirmişlerdir.  

Giti Azerpey, “Sogdian Painting” adlı kitabında Soğdi resminin hamasi destanlardan 

aldığı etkiyi şöyle açıklamaktadır:  

                                                
24 Mehirdad Bahar, Cüftari çend der farhang-i İran (Mecmue-i Makalat), Tehran, Fikri Ruz, 1373, 
s.112. 
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“Soğdi epik ressamı Kahramanlar döneminin şarkıcıları gibi, açık beyan ve tempolu 

hareketleri göstermeye çok önem veriyordu. Ressam şair gibi birkaç kompozisyon 

şivesi ile, belli bir duruşlar yaratarak bu amacı gerçekleştirebiliyordu. Onun için asıl 

önem taşıyan konu, amelleri göstermedi. Dolayısıyla dramı güçlendirmek ve mesajı 

tam verebilmek için hareketler, işaretler ve orantılardan yararlanarak tutarlı bir 

ifade yapıyordu.”25 

Böylece kahramanlık ve savaş konuları Soğdiler arasında önem taşıyan konulardan 

biri olmuştur. Savaş resimleri ile başka konuların işlenişinde de büyük farklılık 

gözükmektedir. Dini konulu duvar resimlerinin kompozisyonları kapalı ve 

simetriktir. Oysa kahramanca ve hamasi destanlar genellikle ince uzun kalıplarda 

resmedilmiştir. Kahramanlık sahneleri öyle yan yana yapılmıştır ki, seyirci savaş ve 

mücadele sahnelerini hikâye gibi yatay bir çizgi üzerinde takip edebilecektir. 

(Res.4)26 Bu duvar resimlerinin birinde doru atın üzere binip, yürümekte olan bir 

pehlivan ve onun peşinden gelen birkaç atlı tasvir edilmiştir. Öbür tarafta aynı 

pehlivan ve onun peşinden gelen birkaç atlı tasvir edilmiştir.  Öbür tarafta aynı 

pehlivan düşmana doğru kement atmaktadır. Onun geniş omuzları, ince beli, zarif 

elleri vardır ve kaplan postu giyinmiştir. Konturlu siyah çizgilerden oluşan figürler 

ve lacivert zeminin yüzeyindeki kum rengi, göze çarpmaktadır. (Res.5)27 Bu pehlivan 

ve onun atının özellikleri, Rüstem ve onun Rahş adlı atının özellikleri ile 

uyuşmaktadır.28 

Rüstem İranlıların büyük efsanevi kahramanı ve aynı zamanda Firdevsî’nin 

Gazneliler döneminde şiir kalıbında yazdığı büyük şaheserinin, yani Şehnâme’nin, 

baş kahramanıdır. Bu kahraman aslında Pencikent duvar resminde görüldüğü gibi 

Sasanî dönemine aittir. İran tarihinde çok sayıda şehnameler yazılmıştır ama bunlar 

arasında en güçlü ve kalıcı eser Firdevsi Şehnâmesi olmuştur. Firdevsî İran’ın milli 

hiyakelerini yeni bir işlemle bir araya getirmiştir. Sasanî dönemine ait hikayelerden 

                                                
25 Guitty Azarpay, Sogdian Painting, With Contributions by A.M. Belinistikii, B.İ. Marshak, and 
Mark J.Dersen, Los Angeles, London, 1981, s.182. 
26 a.g.e., s.42. 
27 a.g.e., s.33. 
28 a.g.e., s.43; Bu resimlerin değerlendirilmesi için bkz. Boris Marshak, Legends, Tales, and Fables in 
the Art of Sogdiyana, With an Appendix by Vladimir A.Livshits, New York, 2002, s.34/Fig.13-14. 
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biri Dehhak hikayesidir. Pencikent duvarlarında bu konuya da rastlamak mümkündür 

ama bu sahne o kadar sağlam kalmamıştır. Birkaç duvar resmi de zaman aşımıyla 

silinmiştir. (Res.6)29 Bir savaşçıyı ayrıntıları ile tasvir eden resimde savaşçının 

kafasını nur çemberi (hale) sarmıştır. Bu dönemde savaşçılar ve büyük şahsiyetler 

hale veya yanındaki ateş ile gösterilerek azametleri vurgulanmıştır. Pencikent’te 

bulunan bu duvar resminin bazı yerleri silinse de genel hatları sağlam kalmıştır. Bu 

duvar resimlerinden belli olduğu kadar o dönemin resim sanatı bazen Moğol ve 

Bazen Türk sanatının etkisi altına girmiştir. Savaşçının ince beli, yüz ve göz şekli 

Moğol tarzının etkisini ve silah ve elbisenin ayrıntılarıyla çizilmesi, Türk etkisini 

ortaya koymaktadır.  

       “Bu özellikler 7. yüzyılda yani Türkler ve Çinlilerin Soğd’ın siyasi 

yönetimini ele geçirdikleri senelerde ortaya çıkmıştır. Böyle de olsa Soğdi 

ressamlar kendi özgün yöntemlerini, Arapların İran hükümetini ele 

geçirene kadar sürdürmüşlerdir. Sonralar Müslüman Türkler, Soğdilerin 

kültür örneklerini cezp ederek, onların sanatsal buluntularının batı 

bölgelerine aktarılmasına vasıta olmuşlar.”30 

2) Değişik Kültürlerin Orta Asya’ya Etkisi  

Orta Asya değişik kültür ve medeniyetlere şahit olmuştur. Çin’den gelen Buda 

mezhebi de orada kendisine yer bulabilmiş ve bu bölgeden çıkan Mani mezhebi de 

çok insanın katıldığı bir inanca dönmüştür. Bu mezhepler kültür ve sanat üzerinde de 

etkili olmuştur. Özellikle Mani’nin Erjenk adlı tasvirli kitabı İslamî resim sanatını 

derinden etkilemiştir. Manilerin kitap resmetme adeti Orta Asya’da uzun yıllar 

devam etmiş ve Selçuklular dönemine kadar ulaşarak onların vasıtası ile bütün İran’a 

yayılmıştır.  

Sasanîlerin, Kuşanlılara galip gelmesinden önce, Buda sanatının Orta Asya sanatını 

çok etkilediği belirlenmiştir. Aslında o döneme kadar Orta Asya’da Buda-Yunan 

                                                
29 a.g.e., s.42. 
30 a.g.e., s.43. 
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sanatının karışımı, yaygın bir sanat üslubu olmuştur. Ancak Sasanîlerin hakimiyeti 

ele geçirmelerinden sonra Buda-İran tarzı olarak tanınan yeni bir üslup ortaya 

çıkmıştır. Afganistan’ın Bamyan bölgesinde bulunan duvar resimleri bu üslubu göz 

önüne sermektedir (Res.7).31 

“4. yüzyılın ikİncû yarında, İran sanatı bu bölgeyi etkilemiştir. Saçların ve 

elbiselerin bakımlılığı, dalgalanan navarlar kesinlikle Sasani sanatı 

örneklerinden alınmıştır.”32 

G- İslâmiyet’ten Sonra İran Resmi  

Arapların İran istilâsından sonra ülke yönetimi, siyaseti ve dini değişse de sanat ve 

kültürde hiçbir değişiklik olmamıştır. Aksine İran sanatı eski gelenek ve adetlerini 

devam ettirerek İslam dininin manevi gücü ile yeni bir gelişme başlatmıştır.  

        “İslam kültüründe anıtsal resim sanatı yalnızca Emeviler döneminde, VII ve 

VIII. Yüzyıllar arasında var olabilmiştir. Bu dönemde fethedilen yeni 

topraklardaki kadim kültürlerin yüzyıllar boyunca kökleşmiş resim 

gelenekleriyle temasa geçilmiş, bunun sonucunda da Kubbetü’s-Sahra 

(691), Şam Emeviye camii (705-721), Kusayr-ı Amrâ (711-715) ve Kas’ul 

Hayri’l Garbi (728) gibi dini ve sivil yapıların duvarlarına Geç Helenistik 

ve Sasanî sanat geleneklerinin etkisini yansıtan natüralist tarzda resimler 

ve mozaikler yapılmıştır.”33 

Emevilerden sonra hüküm süren Abbasiler döneminde, İranlı sanatçıların katkısı ve 

İran sanatının etkisi daha da artmıştır. Bu dönemin resim örnekleri Samarra’da 

bulunan Cevsaku’l Hakani sarayında görülmektedir. Abbasiler döneminde hükümet 

merkezi Bağdat olduğu için sanat o şehirde iyi gelişmiş, ama Arap olmayan 

Samaniler döneminde Semerkand ve Buhara sanat merkezine çevrilmiştir. Bir 

ihtimale göre bu dönemde kitap resmi yaygınlaşmıştır. Hatta Samani emirlerinden 

                                                
31 a.g.e., s.34. 
32 R.Girşmen, a.g.e., s.317. 
33 Banu Mahir, Osmanlı  Minyatür Sanatı, İstanbul 2005, s.16. 
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biri Çinli (Mani de olabilir) ressamlardan birini Kelile ve Dimne’nin manzum 

metnine tasvir yapma ile görevlendirmiştir. Nişabur çevrelerinde bulunan duvar 

resimleri ve Nişabur’un motifli çinileri de bu döneme aittir. Bu eserlerde Orta Asya 

ve Sasanilerin sanat geleneklerinin izleri bulunmakta ve bu konu Samani 

hükümdarlarının yerli ve Milli sanatın dirilmesine ne kadar önem verdiklerini 

göstermektedir. Nişabur örneklerindeki yuvarlak yüzlü, çekik gözlü ve küçük ağızlı 

figürler (Moğol tarzına ait tanılan özelliklerle) bu dönemde yayılan resim 

üslubudur.34 

“Müslüman âleminin minyatür dışında tasvire karşı ilgi duymayışı, resim 

zevkinin de yazı sanatında tecellisine vesile olmuş ve hüsnühat, âdeta mücerret 

bir resim anlayışı kazanmıştır.”35 

Gazneli devleti İran’da hakimiyet kurmuş olan ilk Türk devletidir. Gazneli 

Türklerinin İran’daki yönetim devresinde ülkenin milli resim geleneğinde büyük bir 

değişiklik olmamıştır, Aksine İran uygarlığı Türk sanatı geleneklerini 

İranlılaştırmıştır.36 

 Gazneli Sultan Mahmud (998-1030), İran’ın milli eseri olan Şehnâme’nin Firdevsî 

tarafından yeniden yazılarak manzum olmasına, kendi sarayında imkan sağlamıştır. 

Firdevsî onun maddi desteği ile tarihin en büyük şehnâmesini kaleme almıştır. Bu 

şehname tarih boyunca İran’ın birçok ressamına konu olmuştur. Sultan Mahmud 

resim sanatına çok olduğundan Orta Asyalı sanatçıları sarayında işe almıştır. Sultan 

Mahmud Firdevsî’nin çalıştığı odanın duvarında milli hikayelerdeki savaş sahneleri 

ile ilgili resimler yaptırmıştı ve büyük ihtimalle onun sarayında milli kaynaklar 

esasında, resim çalışmaları yapılıyor ve milli kahramanlar ve hamasi olaylar tasvir 

                                                
34 Ruin Pakbaz, a.g.e., s.51. 
35 M.Uğur Derman, “Hat Sanatında Türklerin Yeri”; İslâm Sanatında Türkler, İstanbul, Yapı Kredi 
Bankası yay., Mayıs 1976, s.53. 
36 Zekki Mohammad Mısrı, a. g. e., s. 11. 
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ediliyordu. Büyük bir ihtimale göre şehname esasında ilk resimleri burada 

yapılmıştır.37 

H- İran Minyatürüne Öncülük Eden Selçuklu Dönemi 

İran minyatürüne öncülük eden ilk örnekler, Selçuklu dönemine aittir. Bu döneme ait 

olan, örnek verilebilecek minyatürlü nüsha, Ayyuki’nin aşıkâne eseri “Varka ve 

Gülşah”dır. Bu nüshadaki 71 tane küçük minyatür o destanın değişik sahnelerini özel 

bir tertiple tasvir etmektedir. Eserde bir tür sembol dili, tasvir edilen olayları sanki 

bir film şeridi gibi gözler önüne serer.38 

Bu nüshanın ressamı (ve belki de hattatı) Momin Mohammed Hoyi adındaki bir 

sanatkârdır. Bu sanatkârın hattat Argun zamanında İran’dan Anadolu’ya gelerek 

Konya’ya yerleşmiş hattat Muhammed el-khoyi’nin oğlu olduğu düşünülmektedir.  

“Bu bakımdan yazmanın Anadolu’da belki de Konya gibi bir merkezde yapılmış 

olması olasılığı vardır. Minyatürlerin önemli tarafı, bunların o devirde İran ve 

Anadolu minai keramikleri, Mezopotamya maden işleri gibi, Selçuklu egemenliği 

altındaki bölgelerde meydana getirilen sanat eserleriyle bir üslup birliği 

göstermeleri ve Selçuklu sanat dilinin bir parçasını oluşturmalarıdır.”39 

“Melikian Chirvâni” ilk defa “Varka ve Gülşah” nüshasını yapı, tasvir tanıma 

açısından araştırmış ve onlarla metin ve resimler arasında bir iç bağıntı bulmuştur.40 

Adı geçen araştırmacı “Varka ve Gülşah” ressamına esin kaynağı olan örnekleri, 

Sasâni dönemindeki Mâni ve Buda kurallarına bağlamıştır. Ay gibi yüzler, başların 

üzerindeki nurlu hâle, altın kolluk (Buda kolluklarını hatırlatan), Türk silâh ve savaş 

                                                
37 Laurence Binyon, J.V.S. Wilkinson-Basil Gray, Persian Miniature Painting, New York, 1971, 
s.18. 
38 Zeren Tanındı,  Siyer-i Nebî, İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı, Hürriyet Vakfı 
Yay, 1984, s.9.  
39 G. İnal, Türk Minyatür Sanatı, Ankara, 1995, s.52. 
40 A.S. Melikian- Chirvani, De roman de varqe et Golshah, Ars Asitatigues, tome XII, Paris, 1970; 
Ruin Pakbaz, Nakkaşi-î İranî az Dirbaz Ta Emrüz, s. 56; M. K.Özergin, “Selçuklu Sanatçısı 
Abdülmümin el-Hoyi Hakkında”, Belleten, XXXIV, 1970, s.219-230. 
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aletleri, kalkanların atlı savaşçıların omuzlarından daha yukarıda durması, geçmişteki 

tarzın halen devam ettiğini göstermektedir.  

Ayrıca, eserin minyatürlerinde görülen tavşan, tilki, kedi, köpek, horoz, tavuk, 

çekirge, şahin, ördek gibi, hayvan figürlerinin sembolik anlamlarının tasvirlerin 

konularına uygun olarak, seçildikleri üzerine yapılmış bir araştırma da Abbas 

Daneshvari’ye aittir.41 

Eserin minyatürleri arasında bulunan savaş konulu bir sahnede Varka’nın Rabii Bin 

Adnan adlı savaşçı ile karşılaşması canlandırılmıştır (Res.8).  

Varka ve Gülşah destanına göre İslâm Peygamberi zamanında (570-632) Araplar 

arasında, birinin adı Halil diğerinin Hümam olan iki kardeş yaşıyordu. Hümam’ın 

Varka adında bir oğlu, Halil’in ise Gülşah adında güzel kızı vardı. Varka ve Gülşah 

küçüklükten biri birini seviyorlardı. Varka büyüdüğünde ünlü bir pehlivan olmuştu. 

Gülşah da öyle güzel bir kız olmuştu ki Beni Şeybe kabilesinde her gencin gözü ve 

gönlü onda kalıyordu. Beni Zebe kabilesinden olan bir emir, birkaç kere Gülşah’ı 

babasından istemiş ama reddedilmişti.  

Rebî Bin Adnân bu emir, Varka ve Gülşah’ın tam düğün gecesi saldırarak kızı 

kaçırıp, onu sarayına götürür. Gülşah kurnazlıkla Rebî’yi ikna ederek, kendisine 

dokunmasına engel olarak onu evlenme sözü ile bekletir. Varka savaşçıları ile 

Gülşah’ın peşinden gider. Birkaç gün sonra Rebî ve Varka’nın savaşçıları 

karşılaşırlar. Varka’nın babası Hümam, Rebî bin Adnan ile yaptığı savaşta öldürülür. 

Ondan sonra Varka Rebî ile savaşmak için ortaya çıkar. Onlar mücadeleyi 

başlattıklarında önce kılıç isterler. Kılıçla yaptıkları mücadelede kılıçları kırılır. 

Sonra gürzü kullanmak isterler. Ama gürzü kullansalar bile yine hiç biri başarı 

kazanamaz ve savaş devam ederek sıra tekrar kılıca ve sonra mızrağa gelir. Bu 

esnada Rebî bin Adnan mızrağı Varka’nın buduna sokmayı başarır. Mızrak onun 

budundan geçerek, atın vücudunu da deler. At yere düşünce Varka mızrakla 

                                                
41 Abbas Daneshvari, Animal Symbolism in Warqe wa Gülshah, Oxford Sutdies in İslamic Art II, 
Oxford, 1986. 
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saldırarak Rabî bin Adnan’ın kolunu deler. İki pehlivan kana bulaşmış bir şekilde 

savaşa devam ederler. Yarası ağır olan Varka nihayet güçten düşer. Rebî bin Adnan 

tam onun kafasını keseceği an, olaydan haberdar olan Gülşah savaş meydanına gelir. 

O kurnazlıkla Rebî bin Adnan’ı oyalayarak birdenbire mızrağı onun kalbine sokar ve 

emiri öldürüp ( Res. 9 ) 42, Varka’nın canını kurtarır.43 

Varka’nın Rabii Bin Adnan ile karşılaşması sahnesinde (Res.8), Varka sağ taraftan 

saldırmakta ve üstteki Farsça şiirin açıklamasına göre, Varka’nın mızrağı düşmanın 

kolunu delip vücuduna saplanmaktadır. Bu eser muhtemelen Hicrî 7. (Milâdî 13.) 

yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da Konya’da hazırlanmıştır. Savaşçılar, atlar, bitki ve 

çiçekler basit çizgilerle resmedilmiş ve büyüklükleri gerçekçi olmayıp kullanılan 

renkler yeşil, mavi, kırmızı resim süsleme tarzına dayanarak tabiatın bir özetini 

yansıtmaktadır. “Varka ve Gülşah”ın minyatürleri Selçuklu döneminin en değerli 

eserlerinden sayılmaktadır. Eserin yegâne nüshası İstanbul’da Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphânesinde bulunmaktadır (H.841). Bu nüshanın minyatürleri, Selçuklu 

dönemine ait nadir örneklerdir ve Selçukluların ulusal tarzını yansıtırlar. Bu tarz 

Arap ülkelerinde bile kullanılmıştır. 44 

İran’daki Selçuklu dönemi savaş sahnelerinin en güzellerinden biri, bir kâsenin 

yüzeyinde betimlenmiştir.45 Bu resim minyatür tarifine girmese de yani kitap için 

yapılmamış olsa bile, boyut açısından onun küçüklüğü tam bir minyatürü 

ansımaktadır. Karmakarışık bir savaşı gösteren bu sahnede (Res.10)46 süvari ve yaya 

birliklerinin bir kalenin önünde karşılaşmaları görülmektedir. Sol üst tarafta bir fil 

figürü bile yer almaktadır. Bu eserin ressamı İran resim sanatının eski geleneğine 

göre, önemli şahısları başkalarına göre daha büyük hem de onları sahnenin ortasında 

betimlemiştir. Diğer kişiler komutanlardan uzaklaştıkları kadar küçülmektedir.  

                                                
42 Eleanor Sims, Peerless Images, Persian Painting And Its Sources, Yale University Press, New 
Haven And London, 1993, s. 4. 
43 Bkz. Varka ve Gülşah-i Ayyuki, Hazırlayan: Zahibullah Safa, İntişarat-i Danişgah-i Tahran, 1343, 
s.4-37. 
44 Eleanor Sims, a. g. e., , Res. 4. 
45 Esin Atıl, Minyatür seramiklerdeki öyküler, P Kültür Sanat Antika, Sayı: 1, Bahar’96, İstanbul, 
s.10-23. 
46 Kurkıyan, Anmarı, Bagha-i Hayal: 7 Kern Minyatür-i İran, Tahran, Terc. Parviz Marzban, 
İntişarat-i Fürüzanfer, 1998, s.57, Res.12. 
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Kâsenin kenarlarındaki figürler ortadakilere göre daha küçük resmedilmiştir. Bu 

resim savaşın şiddet ve temposunu canlandırmaktadır. Kalenin içindeki yaşamı 

yansıtan kadınlar, çocuklar ve bitki figürleri gerçek bir yaşamı tasvir etmeye 

çalışmaktadır. Bu gerçek yaşam, sonraki İran minyatürlerinde daha az yansıtılmıştır. 
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II. BÖLÜM 

İRAN MİNYATÜRÜNÜN GELİŞTİĞİ DÖNEM (1251-1400) 

A- Moğolların İran Resim Sanatına Etkisi  

13.yüzyıldaki Moğol saldırısı İran yaşam ve hayatını temelden değiştirmiştir. Bu 

hanedan Tebriz’e yerleşerek birçok siyasi ve kültürel değişimlere, özellikle sanat 

âleminde yeni bir dünyanın açılmasına neden olmuştur. Gazan Han’ın bilgili ve 

mantıklı veziri Hace Reşideddin birçok yenilik, değişim ve gelişimlere yol açmıştır. 

Gazan Han’ın zamanında sağlanan güvenli ortam Hace Reşideddin’in de katkılarıyla 

sanat ve edebiyatın gelişmesine neden olmuştur. Hace Reşideddin 13. yüzyıl 

sonralarında Tebriz’de Rab‘-i Reşîdî adında bir kültür merkezi kurmuştur. Bu 

merkezdeki sanat atölyelerinde çok sayıda hat sanatı eserleriyle resimli tarîhî, edebî 

ve ilmî kitapların resimleri hazırlanmıştır.  

Bu dönemde, İlhanlı ya da Moğol devri İran minyatürleri ortaya çıkmıştır. İlhanlı 

Devleti 1251’den, Timur’un başkenti olarak Semerkand’ı seçerek devletini kurduğu 

15.yüzyıla kadar devam etmişler. Timur’dan sonra oğlu Şahruh (1405-1447) 

yönetime geçip, Herat’ı başkent olarak seçmiş ve burayı edebiyat ve sanatın önemli 

bir merkezi yapmıştır. Moğollar İran’ın birçok alanda baskı altında tutulmasına 

neden olsalar da, sanat alanında her zaman sanatçıların destekçisi olmuşlardır. 

Şahruh’un Halefleri Sultan Ebu Said (1448-1468) ve Sultan Hüseyin Baykara (1470-

1507) Herat’ta ünlü resim okulunu geliştirip orada dönemin en usta ressamlarını 

toplayarak resim sanatının zirveye çıkmasını sağlamışlardır.  

Aslında Moğolların İran’da hüküm sürmesi 13. yüzyıldan başlasa bile onun İran 

resim sanatına olan gerçek etkisi 14. yüzyılda başlamıştır. Ondan sonra sanatkârlar 
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İlhanlıların sanat merkezlerinde çalışmaya başlamış ve Menâfi-el-hayvan gibi 

eserleri hazırlamışlardır.47 

Üstelik büyük şehirlerde saray dışındaki insanların maddi yardımı ile küçük resimli 

kitaplar yapılmıştır. Bunlar arasında üç tasvirli Şehnâme’yi örnek olarak vermek 

mümkündür. Bu eserler Şiraz, İsfahan, Hindistan’ın batısında veya Irak’ta 

hazırlanmış olup 1299-1340 yılları arasına tarihlendirmektedir. Bunlardan biri 1330-

35 yıllarına tarihlendirilen Şehnâme (Freer Gallery of Art, 29.42), diğeri 1341’de 

tamamlanmış bir Şehnâme (British Museum, 1933, 9- 29.02) ile 14.yüzyıl başına ait 

bir diğer küçük boyutlu Şehnâme’dir (Dublin Chester Beatty Library, Ms. 104).48 

B) Şehnâme Minyatürleri  

Şehnâme, İran’ın milli kahramanlık ve savaşlarını anlatan bir kitap olarak 

bilinmektedir. Tasvirli nüshalarındaki minyatürler de o maceraları ve savaş 

sahnelerini canlandırmak amacı ile yapılmıştır. Dolayısıyla Şehnâmelerde savaş 

sahneleri, kahramanlıklar, düşmanların yenilmesi ve İran pehlivanlarının güç 

gösterisi ön plana çıkmaktadır. “İsfendiyar’ın Gürkser’i attan düşürmesi” (Res.11)49 

adıyla tanınan minyatür, İlhanlı dönemine ait bir Şehnâme’de yer almaktadır.  

Şehnâmeye göre İsfendiyar (İran Şehzadesi) silah işlemez bir güce sahip olabilmek 

için savaşçıları ile birlikte Ruin Kalesine doğru yola çıkar. Onun kaleye ulaşabilmesi 

için yedi tehlikeli menzilden geçmesi ve bu yolda kurt ve ejder gibi hayvanları 

ortadan kaldırması gerekmektedir. İsfendiyar ve savaşçıları yanlarında Gürkser adlı 

bir Turanlı’yı rehber alırlar. Gürkser, İran’ın büyümesiyle Turan aleyhine 

kullanacağını anlayarak ona hep yanlış bilgi verir. İsfendiyar yedi menzilden zorlukla 

geçtikten sonra kalenin nerede olduğunu öğrenmek için Gürkser’e dönüp sorar, eğer 

doğru söylerse onu kalenin sahibi yapacağını ve hiçbir zarar vermeyeceğini açıklar. 

Gürkser ilk önce istekli davranır, ama İsfendiyar’ın Turan aleyhinde konuştuğunu 

                                                
47 Sheila R.Canby, Persian Painting, New York, Thames and Hudson, 1993, s.27. 
48 Laurence Binyon, J.V.S. Wilkinson-Basil Gray, a.g.e., Plate XIV A 19 (abc).  
49 Sheila R. Canby, a.g.e., s.29. 
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duyduktan sonra tepki gösterir ve orada İsfendiyar’a sert yanıt verir. İkisi 

mücadeleye girerler.  

İsfendiyar, Gürkser’in attığı bir ok ile yaralanmasına rağmen, ona galip gelir. 

Kementle onu bağlayarak attan düşürür ve sonra bir esir gibi Gürkser’i atına 

bağlayarak peşinden sürükler. Bu tasvir bu sahneyi canlandırmaktadır.50 

“Moğol tarzının belli özelliklerinden biri savaşın sınırlı alanında, basit surette savaş 

ve at koşmalarını gösterir ki bu resimde uygulanmıştır. Aynı zamanda altın renkli 

gök, süsleme tarzında kullanılan yapraklar, çerçeveden çıkan bayraklar ve at 

ayakları, Moğol tarzının küçük Şehnâmelerde uygulanmış olan diğer 

özelliklerindendir.”51 

C- Câmiu’t-Tevârih Minyatürleri  

İlhanlılar döneminde (1258-1335) hazırlanan en önemli eserlerden biri Câmiu’t-

Tevârih’tir. Hemedanlı bilim adamı vezir Hace Reşideddin’in İranlı, Moğol, Çinli 

yazarlarla Budist ve Hıristiyan rahiplerinden oluşan bir komiteye hazırlattığı bu 

değerli tarihî kitap, güzel minyatürleri ile tarihi savaş sahnelerini de kapsamaktadır. 

Uzak doğu etkisinin en yoğun olduğu İlhanlı döneminde Câmiu’t-Tevârih’teki 

resimler, Çin ve Orta Asya resim geleneğinin İslamileşmesini, yakın doğulaşmasını 

gösteren en belirgin örneklerdir.52  

1) Sultan Mahmud’un Hint Padişahı’na Saldırışı  

Câmiu’t-Tevârih minyatürlerinden biri (Res.12)53 Gazneli Sultan Mahmud’un 

ordusunun Hint padişahının savaşçılarına saldırışını betimlemektedir. Sultan 

Mahmud’un savaşçıları soldan sağa doğru Hint savaşçılarına saldırırken, sağ 

                                                
50 Bkz. Firdevsi, Abulkasim, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt IV, Tahran, Şireket-i Sehami-i Kitapha-i Cibi, 
1353H, s.261-264 
51 Sheila R. Canbay, a.g.e., s.29. 
52 Güner İnal, “Uzak Doğuda ve İslam’da Minyatür”, Sanat Tarihi Yıllığı, 1978/8, İstanbul, s.119. 
53 Anmarı Kurkıyan, Bagha-i Hayal: 7 Kern Minyatür-i İran, Tahran, Terc. Parviz Marzban, İntişarat-
i Fürüzanfer, 1998, s.21. 
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taraftaki beyaz at düşmek üzeredir. Bu minyatürde de diğer İlhanlı dönemindeki 

resimler gibi savaş, sınırlı bir alanda ve sahnenin ön planında yapılmakta ve 

bayraklar minyatürleri çevreleyen cedvelden taşımaktadır. Eserde simetrik bir 

düzenleme ile savaşçılar dörder-dörder karşı karşıya tasvir edilmiştir. Sahnede 

dekoratif bir unsura yer verilmiştir.  

“Küçük atlar Çinli Yu-an çağında görülen atlarla benzerlik göstermektedir. Ama 

uzun elbiseler ve onların kıvrımları Yunan tarzını yansıtır.54” 

Atlı savaşçılar sahneye çerçeve oluşturarak, diyagonal hat üzerine yerleştirilişleriyle 

derinlik izlenimi de yaratırlar.  

2) Rüstem’in Ölmek Üzereyken Şağad’ı Öldürmesi  

Câmiu’t-Tevarih’in en önemli minyatürlerinden birisi (Res.13)55 “Rüstem’in ölmek 

üzereyken Şağad’ı öldürmesi”ni tasvir etmektedir. Şağad sinsi bir kurnazlıkla 

Şehnâme’nin başkahramanı Rüstem’i mızrak dolu kuyu içine çeker. Kendisi de bir 

ağacın arkasında saklanarak onu seyreder. Ama Rüstem yaralı halde ağacın 

arkasından gülerek bakan Şağad’a ok atıyor. Ok, resimde görüldüğü gibi ağacı delip 

geçerek Şağad’ı ağaca çiviler.  

Aynı konuyu betimleyen bir minyatür, Özbek dönemine ait bir Şehnâmede de 

belirlenerek şöyle açıklanmıştır:  

“İkonografya bakımından en ilgi çekici sahne Şaghad’ın Rüstem tarafından 

öldürülmesi sahnesi dir.(405v, Resim: 14). Bu sahne, Şehnâme’nin baş kahramanı 

Rüstem’in ölümünü temsil etmesi bakımından, destanın en çok tasvir edilen 

hikâyelerinden biri olmuştur. Hikayeye göre Şaghad Rüstem’in üvey kardeşiydi ve 

kabul kralının da damadıydı. O zamanlar Kabul Rüstem’e vergi veriyordu. Kral ve 

                                                
54 Akbar Tecvidi, Negahi be Hüner-i Nakkaşi-i İran Az Agaz Ta Gern-i Dahüm-i Hicri, Tahran, 
Vizaret-i Farhang ve Hüner, 1996, s.21. 
55 Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki, el-Müessesetü’l-Arabiyye Lid-dirâseti ve’n-Naşriyye, 
Beyrut 1983, s.43, Resim 22.  
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şaghad bu vergiden kurtulmak için bir plan hazırladılar. Şaghad Kabul kralının 

kendisini tahkir ettiği yolunda Rüstem’e bir şikayet getirdi. Rüstem de yanına yüz 

şövalye alarak kraldan intikam almaya gitti. Kabul kralı Rüstem’den özür dileyerek 

onu ava davet etti. Av sahası önceden keskin kılıç ve mızraklarla çevrili gizli 

çukurlarla doldurularak Rüstem’e tuzak hazırlandı. Rüstem, atı Rahş ve yüz şövalye 

bu çukurlara düştüler. Şaghad’ın tuzağını anlayan Rüstem, ondan sonra bir dilekte 

bulunarak ok ve yayını istedi. Şaghad bu dileği yerine getirir getirmez, Rüstem yayını 

gerdi ve Şhagad’a nişan aldı. Şhagad korkudan bir ağacın arkasında saklanmıştı 

fakat Rüstem okuyla Şaghadı ağaca mıhlayarak ölmeden önce son düşmanını da 

hakladı.56” 

Câmiu’t-Tevarih kendi üslubu ile bu olayı anlatır. Ama daha sonra aynı sahne 

Demotte Şahnâmesi’nde yeniden canlandırılmıştır (Res.15)57. Câmiu’t-Tevarih’teki 

minyatürde çizgi büyük rol oynarken rengin rolü azdır. Ancak Demotte 

Şahnâmesindeki tasvir daha gerçekçidir. Bu iki tasvirin kompozisyon ve olay 

sahneleri benzer olsa bile, olayın yorumlanma tarzı farklıdır.  

“Câmiu’t-Tevarih’teki minyatürde heyecan ve dramatik ruh yüksektir. Ama 

şahnâmedeki minyatürde şairâne zenginlik hakimdir. Bu zengin işlem sonraları İran 

minyatürünün görkemli özelliklerinden biri olarak sürdürülüyor.” 58 

Bu resimde özellikle renkler zenginleşmiş ve eski keder renklerinin yerine yeni altın 

ve mavi renkleri kullanılmıştır. Yapraklar süsleme tarzından çıkıp, tabiata uygun 

olarak işlenmiştir. Sahneyi gerçeğe uygun bir tarzda ve duygusal ifade ile göstermek 

için çaba harcanmıştır.  

D- Demotte Şehnâmesi  

                                                
56 Güner İnal, “Topkapı Sarayı Koleksiyonundaki Sultani Bir Özbek Şahnâmesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 
1974-75-6, İstanbul, s.316. 
57 Sheila R. Canby, a.g.e., s.33. 
58 Servet Okaşe, a.g.e., s.43. 
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Sahibinin adı “Demotte” ile tanınmakta olan “Demotte Şehnâmesi” büyük ölçülere 

sahip bir kitap olup, her bir minyatürü  40x29 cm boyutundadır. Bu eser Çin ve İran 

sanatının sentezinin göstergesidir ve İran minyatürünün önceleri hem sentezci hem 

de yapıcı olduğunu göstermektedir.  

Bugün dağılmış durumda olan yaklaşık altmış minyatürü belirlenmiş olan bu nüsha, 

1330-1336 yılları arasında yani İlhanlı dönemi sona ermeden önce Tebriz’de 

yapılmıştır.” 59 

“Bu nüshanın tasvirlerinden anlaşıldığına göre, kitaptaki 100’e yakın farklı tasviri 

meydana getirmek için çok sayıda sanatkar iş birliği yapmıştır. Her sanatkar bu 

nüshanın birkaç minyatürünü yapmış olmalıdır.60 

Demotte Şahnâmesi, durum ifade etmesi, ustaca işlemi ve seçtiği konular ile 

dünyadaki ünlü eserlerden biri olarak tanınmaktadır. Üzerinde yapıldığı tarihi, 

ressamı, koruyucusu ve destekçisi belirsiz olduğu için birçok tartışmalara neden 

olmuştur. Bu nedenle yapım tarihinin 1317-1335 yılları arasında olduğu 

varsayılmaktadır.61 Bu eserin koruyucu ve destekçisinin Sultan Ebu-Said’in ilim 

sahibi veziri olduğu düşünülmektedir. Vezir Reşideddin aslında 1298’den sonra 

birçok ilmî-medenî çalışmaların koruyucusu ve destekçisi olmuştur.  

Demotte Şahnâmesi İlhanlı dönemi resim sanatının zirvesi olarak kabul edilmektedir. 

Bu gelişmede Uzak Doğu sanatının rolünü inkar etmek mümkün değildir. Elbette 

zaman zaman minyatürlerde hareketsiz çehrelere rastlamak mümkünse de geçmişteki 

abartılmış hareketlerin devam edildiği görülmektedir. Eserin minyatüründe izlenen 

bu güçlü Uzak Doğu etkisi özellikle kompozisyon, figürler ve bazı motiflerde 

hissedilen önceki İlhanlı dönemi etkisiyle birleşmiştir. Bu bakımdan Güner İnal da 

eserin Câmiu’t-Tevarih’lerden çok geç bir tarihte yapılmamış olduğunu düşünmüş ve 

eserde farklı sanatçıların çalışmış olduğunu belirtmiştir.62 

                                                
59 Basil Gray, Persian Painting, Geneva, 1961, s.30. 
60 Akbar Tecvidi, a.g.e., s.73. 
61 Eserin tarihlendirilmesiyle sanat tarihçilerinin görüşleri için bkz. G. İnal, a.g.e., s.88-89. 
62 G. İnal, a.g.e., s.89. 
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Minyatürlerdeki çok kuvvetli ifade taşıyan çehreli figürlere yer verilişi de bu 

sahnelere “Patetik Sahneler” denilmesine yol açmıştır.63 

1) Rüstem’in Ölmek Üzereyken Şağad’ı Öldürmesi 

“Rüstem’in Şağadı Öldürmesi” (Res.13) konulu tasvir, İran minyatüründeki gelişimin 

Câmiu’t-Tevarih’ten 1330 yıllarına değin geçirdiği gelişimi gözler önüne 

sermektedir. Bu işte renk iyi rol almış ve sahnenin tümünde sanatkar boyadan 

yeterince yararlanmıştır. Sağ tarafta olan ağaç, Çin tarzından esinlenerek keman gibi 

ortaya doğru eğrilmekte ve Rüstem’in üstünü kapatmaktadır. Sol tarafta Rüstem’in 

atı Rahş vücudunu delmiş olan mızraklarla örtülmüş, yıpranmış çember gibi 

yatmaktadır. Sağdaki eğrilen ağaç ve soldaki yıpranan atın hareketi birlikte 

sahnedeki acı olayı yansıtmaya çalışmaktadırlar.  

Ressam sahnedeki matemi (hüznü) güçlendirmek için kül renginden çok 

yararlanmıştır. Yine de belirtmek gerekir ki şehnâme minyatürlerinin çoğunluğunda 

değişik kırmızı, mavi, yeşil ve altın renkler kullanılmış olup, Câmiu’t-Tevarih ve 

Şahnâme’nin bazı eski resimlerinin tersine bu eserde çoğunlukla figürler güçlü ve 

şişkin kaslı gösterilmiştir. Çin resim üslubunun etkisi burada özellikle ağaçlar ve 

dağların resmedilişinde açıkça görülmektedir. Demotte Şehnâmesi İran’ın siyasi 

açıdan karmakarışık olduğu bir dönemde üretilmiştir. Ancak buna rağmen bu eser 

İran minyatürünün 8.yüzyıldan 10.yüzyıla kadar geçen süre içerisinde ulaştığı 

gelişmeyle, yeni kompozisyonlar, parlak renkler, hatlarda inceleme, hareket ve 

bakışla içsel dünyayı ifade edebilme gibi özelliklere kavuşarak, sonraki dönemler 

için temel oluşturmuştur.  

2) Behram Gur’un Ejderha ile Savaşması  

Demotte Şahnâmesi’nin ressamları, kahramanlık konuları ifade etmede başarılı 

olmuşlardır. Firdevsî Şehnâmesinde var olan kahramanlar genelde gerçeküstü 

                                                
63 E. de Torey, L’Ecale de Tebriz; L’Islam aux prises avec la Chine, Revue des Arts Asiatique, IX, 
1935, s.27-39. 
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yaratıklarla savaşıp onlara üstün gelmeleri minyatürlerde canlandırılmıştır. 

Bunlardan en önemlisi “Behram Gur’un Ejderha ile Savaşması” (Res.16)64 dır. 

Şehnâmenin metnine göre İran şahı Behram Gur tahta geçtikten sonra adaletli bir 

yönetim sağlayabilmek için çok çaba harcar. Tüm halkını memnun ve mutlu etmeyi 

başarır. Ama o dönemde Hindistan’ın Şengöl adında adaletsiz ve zalim bir padişahı 

vardır. Hindistan’daki zulüm altında inleyen insanların şikâyetleri yayılır. Behram’ın 

veziri orada adâleti kurmak için Behram’ın Hindistan’a gitmesini ister. Behram 

vezire kendi tarafından Şengöl’e öğüt veren bir mektup yazdırır. O mektubu, Behram 

bizzat elçi gibi görünerek, kendisi götürmeye karar verir. Behram güvendiği ve yakın 

adamları ile birlikte Hindistan’a gider. Şah Şengöl onun Behram tarafından geldiğini 

duyarak iyi karşılar. Ama o mektubu okuduktan sonra çok öfkelenerek ve kimsenin 

ona böyle hakaret edemeyeceğini söyleyerek sert yanıt verir. Behram, İranlıların 

Hindistan’da gözü olmadığını ama o ülkenin pehlivanlar ve savaşçılar ülkesi 

olduğunu savunur. Şengöl, Behram’ı Hindistanlı şövalyelerle güreşe çağırır. Behram 

onların hepsine galip gelir. Şengöl onun kahramanlıklar ve maharetini görerek bir an 

bunları Behram’ın kendisinden başkasının yapamayacağını düşünerek ona 

şüphelenir. Ama Behram kendisinin sade bir pehlivan olduğunu vurgulayarak asla 

itiraf etmez. Behram adamları ile İran’a dönmeye karar verir. Şah Şengöl onun 

yenilmeden ülkeden ayrılmasını bir türlü içine sığdıramaz. Dolayısıyla kurnazlık ile 

bazı isteklerde bulunur. Oraya yakın bir ormanda çok tehlikeli ve yırtıcı bir kurt 

vardır. Onu bularak öldürmesini ister. Behram bu işten başarılı çıkar. Şengöl onun 

başarısına bir sevinip bir üzülür. Adamlarına “İran’ın küçükleri böyle güçlüyse o 

zaman büyükleri nasıl olabilir” der. Böyle bir İran bizi kolayca mahvedebilir diye 

düşünür. Ondan sonra Behram’ı ejder savaşına gönderir. Bu defa “O canlı dönemez, 

ama gerçekten yine başarılı olursa o zaman benim ona diyecek bir sözüm kalmaz”, 

diye düşünür. Şengöl Behram’a iltifatlar edip; “Bizim ülkede bir ejder var ki buraları 

belaya sokmuştur. Denizde de gezer karada da yaşar. İstediğin her silahı ve her şeyi 

biz sana verelim, sen her ne yaparsan yap, ama o ejderden bizim insanları kurtar” 

diye ricada bulunur. Behram, “Tanrı kısmet ederse onu da yenebileceğini” söyler. 
                                                
64 Grube, Ernest J, “La pittura dell’Islam, Miniature Persiane dal XII al XVI sec.”, Casa Editrice  
Capitol, Bologna 1980, Res. 6. 
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Ejderin nerede bulunduğunu göstermelerini ister. Otuz atlı Behram’la birlikte yola 

çıkarak ejderin bulunduğu yeri ona gösterirler. Behram karanlıkta deniz kenarında 

ejderi görür. Ejderin gözünden ateş çıkmakta ve korkunç bir şekilde kıvranarak 

bağırmaktadır. İranlı pehlivanlar onu gördüklerinde Behram’a yalvararak: “Ey 

padişahımız sen buna önceki kurt gibi bakma, sakın İran’ı padişahsız koyma” derler. 

Behram ölüm kalım Tanrı’nın elindedir dedikten sonra oku yayına koyarak ejderi ok 

yağmuruna tutmaya başlar. Oklarla ejderin ağzını diker. Ejderin bitmez tükenmez 

zehirleri dökülerek her yeri kaplar. Sonra ejderin başına vurarak onun kanını dökerek 

zehrine karıştırır. Devamında Behram kılıcıyla ejderin yüreğini dışına çıkarır. 

Boynuna kılıç ve balta vurarak ejderi yere serer, kafasını keserek padişahın yanına 

getirir. Hindistan halkı buna çok sevinir. Ama padişah sevinse bile Hindistanlı 

pehlivanların yapamadığını bir İranlı pehlivanın yapmasını içine sığdıramaz. “İranlı 

pehlivan ülkesine dönerek bu olayları orada anlatırsa yabancılar bize ne 

diyeceklerdir, Hindistan çok küçük düşecektir” diye düşünerek Behram’ı öldürtmeyi 

kafasından geçirir. Ama veziri ülkeler arasındaki örf ve adetleri hem de Behram’ın 

yaptığı iyilikleri hatırlatarak, Şengol’ü o kararından vaz geçirir. Sonunda padişah 

Behram’a kızı ile evlenmeyi teklif eder...65 

Ejder İlhanlı dönemi Tebriz sanatının sevilen unsurlarından biridir. 14. yüzyılın 

ortalarına ait olan bu büyük İlhanlı Şehnâmesindeki ejder sahnesi de bu unsura 

eskiden beri özen gösterildiğini kesinleştirmektedir. Bu minyatürde (Res.16) ön 

kısmında yaşanan arbedeyi gösteren düzensiz çizgiler ve şaşkın hareketler 

seçilmektedir. Pehlivan Behram Gur arkasını bize doğru çevirerek resimdeki 

şaşkınlığı daha da arttırmıştır. O kılıcını sürekli oynatıp, hışımla ejdere 

saldırmaktadır.  

Olayın, tam ön planda gerçekleşmesi dikkati çekmektedir. Pehlivan arkasını bize 

doğru tutup, bütün güç ve hışmı ile ejdere saldırmakta ve kılıcıyla, bütün gücüyle 

onun vücuduna vurmaktadır. Ejder sayfanın arkasından başlayarak, dalgalı çizgi gibi 

sahnenin ön kesimine ilerlemekte ve Çin tarzındaki süslü ağaçların gövdesine 

                                                
65 Bkz. Firdevsi, Abulkasim, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt VI, Tahran, Şireket-i Sehami-i Kitapha-i Cibi, 
1353 h, s.11-23. 
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çember gibi sarılmaktadır. Can havliyle, altındaki her şeyi buruşturup darmadağın 

etmektedir. Yenik düştüğü halde pençelerini kedi gibi havaya atmaktadır. Behram 

Gur’un atı, bağırsakları dışarıya dökülen ejderi seyretmektedir. Ölmemek için sağa, 

sola çarpan ejderin gövdesi sivri taşları kırmaktadır ve onun dehşetli homurtusu sayfa 

yüzüne yansıtılıyor gibidir.66 

Aslında ejderha Çin’de, tabiatta bulunan olağanüstü güce sahip bir varlık olarak 

tanınmakta ve olumlu bir rol oynamaktadır. Ama İranlı ressam onu Çin resminden 

alsa bile rolünü değiştirmiş, olumludan olumsuz hale getirmiş ve kahramanları 

onunla savaştırıp, ona üstün kılmıştır.  

Bu konu hakkında Ernst Kühnel şöyle düşünmektedir:  

“Boston müzesinde bulunan bazı minyatürler, savaş sahneleriyle “Genre” 

sahnelerinin, önceleri o zamanki Çin üstatlarından taklit edildiğini, sonra yavaş- 

yavaş İranlılaşarak yerel zihniyete uyduğunu gösterir.67” 

3) İskender’in Gergedanla Savaşması  

Demotte Şahnâmesi’nin en güzel ve değerli tasvirlerinden biri İskender’in efsanevi 

gergedanla savaşmasını konu alır (Res.17)68. Bu tempolu ve hareketli güzel 

minyatürde, İskender beyaz bir at üstünde tam ortada, kılıcını kaldırıp gergedana 

saldırırken görülmektedir. Gergedan, kanat ve uzun boynuzu ile gerçeküstü bir 

yaratığı şekillendirerek İskender’e doğru saldırmaktadır. İskender’in başındaki altın 

taç, onu başkalarının, değişik renkli ama taca benzer şapkalarından ayırmaktadır. 

Minyatürün üst kısmında çerçeve içinde Farsça “Rezm-i İskender Ba Gergedan” yani 

“İskender’in Gergedan’la Savaşı” yazılmıştır. Minyatürün alt sağ ve sol tarafında bu 

olayı anlatan Farsça şiir yer almaktadır. İskender’in yanında yay ve sadağında yedi 

ok görülmektedir. Oysa ki diğerlerinin ok sayısı yediyi bulmaz. Yedi rakamı İran ve 

                                                
66 A Kings Books of Kings, The Shah-nameh of Shah Tahmasp, by Stuart Cary Welch, New York, The 
Metropolitan Museum of Art, 1972, p.40., s.39. 
67 Ernst Kühnel, Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür, (Çev. S.K. Yetkin, Melâhat, Özgü), Ankara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 1952, s.27. 
68 Servet Okaşe, Et-Tasvir’el-Farisi vel-Turki, s.45. 
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Türk inancına göre, kırk rakamı gibi uğurlu rakamlardandır. Yedi yıldız, yedi gün 

(bir hafta), yedi iklim vesaire gibi bu yedi ok İskender’in sadağının uygun olduğunu 

göstermektedir. İskender’in arkasında duran orduda fazla bir hareket ve heyecan 

yoktur. Aslında onlar seyirci rolünü oynamaktadır. Aynı zamanda sanatçı onları sağ 

tarafta yerleştirmekle, eserin renkleri ve ağırlığında sağ ve sol bölümler arasında bir 

denge sağlamıştır. Sağdaki açık ve parlak renkler minyatürün kombinasyonuna 

verdiği dengeden başka, manevî açıdan olumlu bir sahneyi oluşturmakta, soldaki 

siyah renklerse manevî bir ifade ile gergedanın siyah kanadından çıkarak doğaya 

sızmaktadır. Tabiatı ve ağaçları bile siyahlaştıran bu renk, siyahın içine dağıtılan 

altın rengiyle bir kontrast oluşturarak, manevî anlamında karanlık ve aydınlık 

arasında olan bir savaşı sergilemektedir. Bu savaş Zerdüşt zamanından gelen 

İranlıların eski inancı “Karanlık ve Aydınlık” karşılaşmasıdır. Eserin sol tarafına 

güçlü cümbüş, hareket ve tempo hâkimdir. Minyatürün asıl konusu burada 

gerçekleşmekte ve İskender’in bizzat kendisi, atı ve basit uzun kılıcı ile gergedanı 

yok etmek üzeredir.  

Ressam çizgisini atlamalı hareket unsuruna dayandırmıştır, yani sağ üst taraftaki 

boşluktan başlayarak, süvarilerin yürüyüşü ile İskender ve atını, sonunda saldırmakta 

olan gergedanı bulan çapraz bir çizgi üzerinde resmetmiştir. Tasvirdeki önemli 

nokta, atın çapraz şekilde iki arka ayak üzerinde resmedilmesidir ki bu durum 

istikrarın olmadığı hareket unsurunu göstermektedir. Ressam renklerini büyük bir 

cömertlikle altın renkli göğün arkasında olan süvariler arasında dağıtmıştır. Sanatçı 

doğal manzaranın inceliğini Çin resminden alıp onun işlemi, cilvesi ve uygulamasını 

iyi yapmış olup, İskender ve süvariler ile uygun bir şekle getirmiştir. Ancak tasvirde 

adamların şekil ve durumlarında Çin resminin etkileri bulunmamaktadır.69 

4) Hidaspis Savaşı’nda Mancınıkla Saldırı  

Demotte Şehnâmesi’nin görkemli resimlerinden biri “Hidaspis Savaşı’nda 

Mancınıkla Saldırı” (Res.18)70 adıyla tanınmaktadır. Bu eserde üç mancınığın 

                                                
69 a.g.e., s.44. 
70 a.g.e., s.47. 
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arkasındaki dört süvari sol tarafta kaçmakta olan Hintli askerlere saldırmaktadır. Bu 

saldırıda güçlü bir hareketlilik bulunmaktadır. Bu hareket yalnızca askerlerin 

ilerlemesinde değil, mızraklar, mancınıklar ve ileriye sürüklenen altın renkli ateşte 

bile izlenmektedir. Beyaz bulutlar, mavi gök ve savaş alanı altın renkli ve kırmızı 

ışıklarla bastırılmıştır.71 

Bu tasvirde çok çeşitli renk kullanılmıştır. Sanatçı, süvariler, mızraklar, 

mancınıkların tekerlekleri ve ateşin renk yapısında altın rengi, ayrıca yavaş yavaş 

siyah renge çevrilen gümüş rengini cömertlikle kullanmıştır.  

Ayrıca bu minyatür   “ Konunun sayfa kenarlarında devam ediyormuş  izleniminin 

yaratıldığı  en iyi örneklerden biridir. Böylece korku ile arkalarına bakan Hintli 

askerler, tasvirin çerçevesinden dışarıya kaçmakta gibi gözükmektedir.72” 

 

Önceki dönemin minyatürlerinde olaylar sınırlı bir alanda tasvir edilmekteyken şimdi 

alan genişleşmiştir. Askerler savaş alanı içinde ve hatta dışına bile dağılmışlardır, 

savaş alanı çerçeveden dışarıya taşarak, sahnede sonsuzluk gösterilmeye 

çalışmaktadır.  

Yukarıdan aşağıya dört sıra halinde düzelen savaşçılar dikine bir kompozisyon 

gösterir. Mızrakların ucundan çıkan alevler sahneye dinamizm katmaktadır.73 

E- İncûlar Dönemi  

Moğolların devamı olan İncûlar 1303-1375 yılları arasında Fars ülkesinde hüküm 

sürmüşlerdir. Merkezleri Şiraz olan İncûlar kitap sanatını desteklemişlerdir.  

İncû döneminin günümüze ulaşan resimli elyazmaları arasında en erken tarihlisi 

Şirâz’da 1330 Kasım ayında kopya edilmiş bir Şehnâme nüshasıdır (TSMK, H, 

1479).  

                                                
71 B. Gray, a.g.e., s.33-34. 
72 Servet Okaşe, a.g.e., s.48. 
73 G. İnal, a.g.e., s.90. 
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Bu dönemin tasvirlerinde ortak bir üslubun var olduğu belirlenmiştir. Genellikle 

metin arasına yerleştirilmiş olan minyatürlerin kompozisyonları enine gelişmektedir 

ve zeminler kırmızıya veya sarıya boyanmaktadır. Figürler tasvirlerin boyutuna göre 

ince tutulmuştur. Basit manzara ve mimari ayrıntılarıyla zenginleştirilmiş olan bu 

dönemin minyatürlerinde figürlerin giysilerindeki bezemeler Moğol geleneğini 

sürdürmektedir.74 

Bu dönemde üzerinde çalışılan diğer kitaplardan biri “Kelile ve Dimme”, diğeri ise 

1341 yılında İncû hükümdarlarından birinin veziri olan Kavamud-devle’nin emri ile 

üzerine yazılan Şehnâmedir.(BM, 1933, 9- 29, 02)  

Çoğunlukla savaş sahneleri içeren minyatürlere sahip olan bu Şehnâme’de altın 

renginin fazlaca kullanılmasıyla Demotte Şehnâmesi’ni hatırlatmaktadır. 

Tasvirlerinden biri Rüstem ile Aşkbus arasındaki savaşı göstermektedir (Res.20).75 

Sol tarafta kalkanı ve kılıcıyla Aşkbus durmaktadır. Onun gözleri ve bakışı korku 

saçmaktadır. Çapraz çizgilerle resmedilen vücudu ve sanki bedeninden fırlayan 

ayakları onun şaşkınlığını ve korkusunu başarılı bir surette göstermektedir. 

Karşısında, minyatürün ortasında duran Rüstem bütün heybeti ve güveni ile bakarak 

elindeki yayla ok atmaktadır. Rüstem’in kafası başkalarına göre daha büyük 

resmedilmiştir. Sahne tamamen Rüstem’in galibiyetini sergilemektedir. Arkasındaki 

savaşçıları at üzerinde resmedilmiştir. Ressam Rüstem’in kafasını daha büyük 

resmederek onun gücünü ve galibiyetini vurgulamıştır. Ama sanatçı sadece savaşı 

göstermekle yetinmemiş, aynı zamanda arka plan ve manzaraya da önem vermiştir. 

Arkada ağaçlar gözükmekte, onların yanında Rüstem’in her zaman yanında olan 

beyaz atı, Rahş yerde sırt üst kumlar üzerinde debelenmektedir. Aslında bu 

manzarada, at Rüstem ve savaşçılarının yüzünde bir huzur gözükmektedir, sadece 

karşısındaki düşmanı şaşkın bir ifadeyle durmaktadır.  

Bu Şehnâme nüshasına çok benzeyen bir diğer eser 1333 tarihlidir (St. Petersburg 

Asya İlimler Akademisi, Dorn 329)  

                                                
74 F. Çağman-Z. Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri, İstanbul, 1979, s.15. 
75 Sheila R. Canby, a.g.e., s.37. 



 

 

58 
 

 

Bu yazmada yer alan savaş konulu minyatürler arasında bulunan Akhast’ın Zengene 

ile savaşı konulu sahnede (Res.19) iki savaşçı at üzerinde karşı karşıya tasvir 

edilmiştir. 

F- Celâyirîler Dönemi  

1335 yılında İlhanlı hükümdarı Ebu Said’in ölümünden sonra o, kendisinden sonra 

bir hükümdar tayin etmediği için, İlhanlılar arasında hâkimiyeti elde edebilmek için 

savaşlar çıkmış ve karmakarışık bir süreç başlamıştır. Sonuçta İlhanlıların bir kolu 

olan Anadolu’da hüküm süren Celâyirîler gücü ele geçirmiştir. 1339 yılında 

Celâyirîlerin baş lideri olan Büyük Şeyh Hasan Sabbah Bağdat’ı fethettikten sonra 

Tebriz’i de ele geçirmeye çaba harcamış, ancak başarılı olamamıştır. Ancak onun 

vefatından sonra 1356’da oğlu Üveys tahta geçtiğinden sonra 1360’ta Tebriz’i almış 

orada hükümranlığını sürdürmüştür.  

“Celâyirîlerin ikinci hükümdarı Şeyh Üveys (1356-1374) döneminde büyük bir resim 

faaliyeti dikkatleri çeker. Tarihi kaynaklar Ahmed Musa’nın öğrencisi olan 

Şemseddin’in Şeyh Üveys’in sarayında çalıştığını ve Firdevsi Şehnâmesini 

resmettiğini kaydederler. Saray albümlerinden birinde yer alan büyük boydaki 

Şehnâme resimlerinin bu döneme ait olduğu ve Şemseddin tarafından yapıldığı 

sanılmaktadır.”76 

Bu dönemde de resimlenen eserler arasında Firdevsi’nin Şehnâmesinin önem taşıdığı 

günümüze ulaşan Saray albümlerindeki yedi büyük minyatürün varlığıyla 

anlaşılmaktadır. Büyük ihtimalle bu resimler en geç 1370 yılında Tebriz’de Ahmed 

Musa’nın öğrencisi Şemseddin tarafından yapılmıştır. Bu minyatürlerdeki savaş 

sahnelerini şunlardır: 

 Kavus’un Mazenderan padişahı ile yaptığı savaşta, “Rüstem’in Mazenderan 

Ordusu’nun en güçlü pehlivanı Cuya ile çarpışması”, “İranlılarla Turanlılar 

savaşında Minuçehrin Tur’un sırtına mızrak saplayarak onu öldürmesi”, 

                                                
76 Filiz Çağman – Zeren Tanında, a.g.e., İstanbul 1979, s.16. 
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“İsfendiyar’ın yedi menzilli yolda Turan’a giderken, üçüncü menzilde ejderi 

öldürmesi” (Res.21) 77. Güştasp’ın oğlu olan İsfendiyar, Şehnâmenin belli 

kahramanlarındandır. Bu resim, onun Ruyin kalesi’ne ulaşmasını ve oradaki 

ölümsüzlük ırmağında yıkanıp vücudunu silah işlemez hale getirdiğini tasvir 

etmektedir. Ama o hedefe ulaşabilmek için yedi menzilden geçmek zorundadır.  

İsfendiyar üçüncü menzilde bir ejder ile savaşıp geçmek zorundadır. İsfendiyar 

ejderle karşı karşıya gelir. Ejder dağ gibi büyük, ağzı siyah mağara gibi, gözleri iki 

kanlı çeşme gibi, içinden sadece dışarıya od çıkar. At korkarak şaha kalkar ve 

üzerinden İsfendiyar’ı düşürür. Ejder atı yutar. Ama onun arkasındaki sandık ve 

silahlar ejderin gırtlağına takılıp kalır. O anda İsfendiyar kılıcını ejderin başına vurur. 

Ejderin zehri patlar, zehirin dumanı pehlivanı bayıltır. İsfendiyar kendine geldiğinde 

ejderin öldüğünü görerek neşelenir. 78 

Bu minyatür o savaşı gözler önüne sermektedir. Ön planda ortada ejder, solda ise 

İsfendiyar yer almaktadır. Arka planda İsfendiyar’ın savaşabilmek için yaptırdığı 

özel araba gözükmektedir. Sahne karmakarışık ve hareketli bir savaşı 

canlandırmaktadır. Kırmızı koyu boya savaş temposunu daha da hareketlendirmiştir.  

Bu Şehnâmedeki minyatürlerin İlhanlılar dönemindeki Demote Şehnâmesiyle çok 

benzerliği vardır. Ama bunlardaki iç mekanın ayarlanışı ve mekan ile endam 

arasındaki uyum daha başarılıdır. Renkler daha canlı, dıştaki satıhlar ve süslemeler 

ile bağlar daha güçlüdür. Bu minyatürlerde Demotte Şehnâmesindeki gibi duygusal 

ifadeler olmasa bile, bunun yerine doğanın rolü daha da aktif hale getirilerek, 

mükemmel surette resmedilmiştir. 79 

G- Muzafferîler Dönemi  

                                                
77 Mazhar Ş. İpşiroğlu, Chefs-d’oeuvre du Topkapı peintures et miniatures, Traduction Française: 
Marianne Burracand, Paris, Bibliotheque, 1980, Resim 18; M.Ş. İpşiroğlu, İslam’da Resim Yasağı ve 
Sonuçları, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay-137, Sanat Dizisi: 14, 1973, Resim.45. 
78 Bkz. Firdevsi Şehnâme III, Çeviren: Necati Lugal, İstanbul, Milli eğitim Basımevi, 1949, s.250. 
79 Sheila R.Canby, a.g.e., s.41.  
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Muzafferîler İncûlardan sonra 1353’te İran’da hakimiyet kurmuşlardır. 

“Mübarizeddin” Tebriz’de Muzafferiler devletini kurduktan sonra, İlhanlılar 

dönemindeki ressamları bir araya getirmiştir. Bu dönemde Muzafferiler’in resim 

tarzı daha çok Celâyirîlerin resim tarzının etkisi altına girmiştir. Maalesef, 

Muzafferiler döneminden kalan en eski eserler 1370 senesine ait olup, daha öteye 

gidememektedir. 1350 ve 1360 yıllarına ait olan minyatürler zorlukla 

bulunmaktadır.80 

Bu döneme ait olan eserlerden biri Şiraz’da 1371’de hazırlanan resimli bir 

Şehnâme’dir.  

Onun görkemli minyatürlerinden biri “Ejderhanın Behram Gur’la Savaşması” 

konusunu işler. Bu tasvirde (Res.23)81 ejderhanın alt ve Behram’ın üst bölümde 

durması, ejderhanın şaşkınlığı, Behram’ın yüzündeki huzur, onun zaferini 

kesinleştirmektedir. Resimde mavi, yeşil, kırmızı gibi renkler çok kullanılmış olup, 

bu renkler İran resminin ana renklerindendir. Tabiat birkaç motifle basit surette, 

Behram ve Ejderha ise büyük ölçüde resmedilmiştir. Bu yenilikler, insan ve 

hayvanların genel anlamda eserde rol taşıyan karakterlerin büyük önem arz ettiğini 

göstermektedir. Görüldüğü gibi karakterlere uygun yer verilmiş, onlar hâlâ sahnenin 

ön kısmında olsalar bile, Behram’ın çehre çizgisinde eskilere göre bir yenilik 

görülmektedir. Öyle ki eski resimlerde, insan yüzünün yarısını yan taraftan 

görebiliyorsak da, bu eserde onun vücudu ve yüzü, özellikle Behram’ın ağzı karşıdan 

tam şekilde resmedilmektedir. Bu eserde Demotte Şehnâmesi’nde olduğu gibi güçlü 

bir hareketlilik olmasa bile, ressam Behram’ın abartılmış figürü ile hamasi (epik) bir 

ifadeyi elde edebilmiştir.82 

                                                
80 a.g.e., s.38. 
81 Servet Okaşe, a.g.e.,s.45. 
82 B. Gray, a.g.e., s.63-64. 
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Genellikle Muzafferliler minyatürünün özellikleri şunlardan ibarettir: Yuvarlak 

tepeler, büyük ufuk, otlarla dolu yerler, ince gövdeli büyük kafalı, üç yüzlü çehreler 

ve sakallı heykeller, zarif ve bazen onarılmadık çiziler. 83 

Bu özelliklerin çoğu “Ejderhanın Behram Gur’la Savaşması” konulu minyatürde 

(Res.24) görülmektedir. Örneğin Behram’ın gövdesi ince ve kafası büyüktür. Arka 

plandaki dağlar yuvarlak şekilde resmedilmiştir vb. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Ruin Pakbaz, Nakkaşi-î İranî az Dirbaz ta Emrüz, İntişarat-i Zerrin Ve simin, Tehran 2001, s.69. 
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III. BÖLÜM 

İRAN MİNYATÜRÜ’NÜN PARLAK DÖNEMİ (15.YÜZYIL) 

A- Timurlu Dönemindeki Sanat Faaliyetleri  

14.Yüzyılın sonlarında Timur, İran’ın kuzey doğu tarafından saldırıya geçerek Tebriz 

ve Bağdat’ı ele geçirdikten sonra Celâyirilerin Saray sanatçılarını Semerkant’a 

götürmüştür.  

Timur sarayında anlaşıldığı kadarıyla hat ve resim sanatı birlikte çalışılmıştır. Ama o 

dönemin resminden belli bir örnek kalmamıştır. Ama Timur sarayı resimlerinin Orta 

Asya adetlerinden etkilendiği sezilmektedir.84 

Timur’un ölümünden (1404) birkaç sene sonra onun oğlu ve halefi Şaruh Herat’ı 

kendi başkenti olarak belirleyip, orada 42 sene hüküm sürmüştür. Şahruh bir atölye 

yaptırarak tarihi metinleri resimlemek için birçok ressamı sarayında toplamıştır. 

Onun döneminde yapılmış olan minyatürler İlhanlı dönemi minyatürleri ile 

benzeşmektedir. Bunun sebebi Reşideddin’in Reşidettin’in Hazırlattığı Câmiu’t 

tevârih kitabındaki tasvirlerin örnek alınmasıdır.  

Hâfiz Ebru’nun Külliyyat-i Tarihi ( Tarih Antolojisi), 1415- 16 arlarında hazırlanarak 

Şahruh’a sunulmuş ve metni güçlü minyatürlerle süslenmiştir.  Bu resimler metne 

çok bağlı kalmayarak anlatılanların özetini vermekle yetinmişlerdir. Daha çok tarihi 

konulu resimler önem taşımış ve bunlar dönemin  sanat geleneklerini ön plana 

çıkarmışlardır.85  

                                                
84 Ruin Pakbaz, a.g.e., s.71. 
85 Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry, Tımur and the Princely Vision, Persian Art and Culture in 
the Fifteenth Century,  Los Angeles County Museum Of Art Arthur M. Sackler Gallery, Washington, 
1989, s. 135. 
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Şahruh döneminde resmedilen kitaplardan bir diğeri de Uygurca yazılmış (1436) 

“Miracnâme”dir.86  

Şahruh’un üç oğlu Baysungur, İbrahim Sultan ve Uluğ Beg kendi atölyelerini Herat, 

Şiraz ve Samerkand’ta oluşturmuşlardır. Ama onlardan önce Timur’un İskender 

Sultan adındaki başka bir torunu, o dönemin en yetenekli sanatçılarını Şiraz’da bir 

araya getirerek, onların gayretiyle Timur dönemindeki kitap sanatına yenilikler 

katmıştır.87 

İskender Sultan ile Şahruh arasında çıkan çatışmalar sonucunda İskender Sultan 

yenik düşmüş ve onun sarayındaki sanatçılar Şiraz’a götürülmüştür. Daha sonra 

Şahruh oğlu İbrahim’i Fars bölgesinin valiliğine tayin etmiştir.  

Timurlu dönemi minyatür sanatı özellikle Herat’ta daha da geliştirilmiştir. 

Baysungur Mirza, Şahruh’un emri ile Herat hâkimi olduktan sonra, burada kitabhane 

denilen saray atölyesini oluşturmuştur. Zevkli, yetenekli ve sanatsever olan bu 

Şehzade o dönemin en büyük ve ünlü sanatçılarını bir araya getirmiştir. Bu sanatçılar 

arasında Cafer Tebrizi, Kvameddin, Pir Ahmad Bagşmali, Mir Halil ve Hace 

Gıyaseddin gibi isimlere rastlamak mümkündür.88 Baysungur’un yüksek zevki ve 

toplanan üstatların özel mahareti, 14. yüzyılın ilk yarısında telif edilen kitaplarında 

kullanılmıştır. İskender Sultan döneminden sonra Baysungur dönemindeki minyatür 

sanatı, resmi ve düzenli bir tarza sahip olabilmiştir. Meşhur Baysungur 

Şehnâmesinde bu tarzın örneklerini görmek mümkündür (1429).89 

Baysungur’un ölümü ile (1431) bazı sanatçılar, Ulug Beg’in Semerkand’taki 

atölyesine gitmelerine rağmen, onun atölyesi çalışmalarını devam ettirmiştir. O 

atölyede yapılan son eserlerden görkemli bir çalışma olan, Timur’un evlatlarından 

                                                
86 Marie- Rose Seguy, Muhammeds Wunderbare Reise durch die Himmel und Hölle, München, 1977.  
87 a.g.e., s.71. 
88 a.g.e., s.73; Bu sanatçıların isimlerini veren bir belge mevcuttur. Bkz. M. K. Özergin, “Timûrlu 
Sanatına Ait Eski Bir Belge: Tebrizli Cafer’in Bir Arzı”, Sanat Tarihi Yıllığı, VI, 1976, s.417-518. 
89 G. İnal, a.g.e., s.124-126. 



 

 

64 
 

 

Muhammed Cuki adına hazırlanan (yaklaşık 1440 yılı) küçük bir Şehâme’dir. Bu 

Şenâme’nin hazırlanmasında birkaç sanatçının birlikte çalıştığı anlaşılmıştır.90  

B- Kahire Şehnâme’si 

Mısır’da Kahire Milli Kitaplıkta bulunan ve 1393 da Şiraz’da hazırlanan bir 

Şehnâme nüshasının 77 minyatüründen üçü diğerlerine göre daha güçlü 

resmedilmiştir. Bu minyatürlerden ikisi masal kahramanları Rubin ve Bijen’in 

savaşını tasvir eder.91 Bijen ve Rubin savaşı Efrasiyap ve Keyhüsrev döneminde İran 

ve Turan ordusunun karşılaştığı sıralarda gerçekleşir. Bu karşılaşmada iki taraftan 

pehlivanlar sıra ile mücadeleye çıkarlar. Altıncı sırada Turanlılar tarafından Rubin ve 

İranlılar ordusundan Bijen ortaya çıkar. İki pehlivan önce yaylarına ok koyarak 

birbirlerini oka tutarlar. Ama hiçbiri galip gelemez. Sonra gürz ile birbirlerine 

saldırırlar. Bu defa Bijen gürzünü Rubin’in başına vurarak, onu attan düşürür ve 

öldürür. Sonra İranlı savaşçı öldürdüğü rakibinin başını keserek Keyhüsrev’e 

götürür. Bu mücadeleyi tasvir eden minyatürde (Res.25)92 o mücadeleyi anlatır. 

Rubin, Bijen’e saldırarak onun boynuna öldürücü bir darbe vurmaktadır.  

İkinci resim ise Şah Luhrasb’ın oğlu Güştasb’ı göstermektedir. Luhrasp attan inmek 

üzere elindeki kalıcı ile vücudunda oklarla vurulmuş ve güçten düşen aslanı 

öldürmeye niyetlenmektedir (Res.26).93 

En son minyatür İran Şahı Keyhüsrev’i tasvir eder (Res.27).94 Keyhüsrev’in oğlu 

Siyavuş, Turanlılar tarafından öldürüldükten sonra Keyhüsrev, pehlivanları ile 

Ceyhun’u geçerek Turan ülkesine girer. Özellikle İranlı pehlivan Giv’in 

kahramanlıkları ile Turan ordusunu darmadağın eder.95 Bu minyatürde Keyhüsrev 

kendisi için yapılan gemide, ona sağlanan taht üzerine, elindeki asasıyla 

oturmaktadır. Maiyetinde 3 kişi bulunmakta v geminin önünde ve arkasında iki yerli 

                                                
90 G. İnal, a.g.e.e, s.136-137. 
91 a.g.e., s.87. 
92 Server Okaşe, a.g.e.e, s.87, Resim 51  
93 a.g.e., s.88, Resim 52. 
94 a.g.e., s.88, Resim 53. 
95 Bkz. Firdevsi Şehnâme III, Çeviren: Lugal, Necati, İstanbul, Milli eğitim Basımevi, 1949, s.225. 
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kürek çekerek oturmakta ve geminin üstünde iki bayrak dalgalanmaktadır. Geminin 

ortasında bir direk ve bu direğin üzerinde çevreyi gözetleyen bir yerli gemici 

seçilmektedir. Bu minyatürlerin basit bir kurgusu vardır ve onlardaki değişik bitkiler, 

küçük ağaçlar ve çember gibi, ufuk hayali bir feza şeklinde tasvir edilmiştir.  

C- İskender Sultan Antolojisi  

Şiraz’da İskender sultan’ın valiliği döneminde (1403-1414) hazırlanmış antolojilerde 

de savaş sahnelerini tasvir eden minyatürlere rastlamak mümkündür.  

1) İskender’in Darab’ı Yakaması  

1410’da hazırlanan bu antolojide, İskender’in Darab’ı yakaladığı sahne 

resmedilmiştir. Şehnâme metnine göre Rum şahı İskender, İran’ı kendi yönetimine 

geçirebilmek için üç defa İran şahı Darab ile savaşır. Sonunda İran ordusu yenik 

düşer ve Dara Kirman’a kaçar ve oradan barış isteği ile İskender’e mektup gönderir, 

ancak İskender bu barışı kabul etmez ve sonunda Darab’ı yakalar. İskender Darab’ı 

öldürmeden önce onun konuşmasına izin verir. Darab İskender’e nasihat eder ve bu 

dünyanın kimseye vefa etmeyeceğini hatırlatır. Onun malı, mülkü ve tahtı 

karşılığında, öldürmeden vazgeçmesini ister ama onun sözleri İskender’in kararını 

hiç değiştirmez. İskender Dara’yı öldürerek kendisini İran’ın yeni padişahı ilan 

eder.96 

İskender’in Darab’ı Yakalaması adıyla tanınmakta olan bu minyatürde(Res.29)97, 

yakalanan Darab yarı çıplak halde ortada gösterilmektedir. Solda İskender at 

üstünden Darab’a bakmaktadır. Onun hareketine galibiyetin huzuru hâkimdir. 

Üzerine tutulan kırmızı gölgelik bu hissi güçlendirmektedir. Sahnenin ön kesiminde 

İskender’in askerleri İranlı askerlere saldırmaktadır. Ortadaki bir askerin arkadan 

vurulup attan düşmesi bu yenilgiyi kesinleştirmektedir. Arka planda olan askerler, 

                                                
96 Bkz. Firdevsi, Abulkasim, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt III, Tahran, Şireket-i Sehami-i Kitapha-i Cibi, 
1353 h, s.120. 
97 Servet Okaşe, a.g.e., s.96, Resim 58; B. Gray, a.g.e., s.74. 
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ortadaki sahne ve ön kesimdeki askerler birlikte resme hareket ve aynı zamanda 

denge kazandırmaktadır. Ressam savaş meydanını göstermek için hafif ve güzel 

maviyi, resme hareket vermek içinse kırmızı rengi kullanmıştır. Minyatürde dikkati 

çeken zarif figürler, canlı renkler ve dekoratif manzara elemanları Celâyiri resim 

zevkini devam ettirmektedir.  

Bu resimde atların ayak hareketinde bir yenilik görülmektedir. 18. yüzyıla kadar 

koşmakta olan atların ayakları çok basit resmedilirdi. Öyle ki Cebriko bile yarış 

meydanı betimlediği zaman hata yapıyordu. Ressamlar o hatayı kamera çıktıktan 

sonra bulabildiler. Ancak 15. yüzyıl İran minyatüründe 19. yüzyıl kamera 

filmlerindeki hareketlere sahip at ayaklarının resmedilmiş olduğu görülmektedir.98 

İskender Sultan’ın 1414’de ölümünden sonra, Baysungur’un kardeşi İbrahim Sultan 

Şiraz valiliğine atanmıştır. İbrahim Sultan döneminde (1415-1435) Şiraz’da 

hazırlanan resimli el yazmalarında önceki yıllara göre daha sade ve daha az itinalı bir 

resim üslubu ortaya çıkmıştır. Bu husus, İskender Sultan’ın ölümünden sonra, en usta 

sanatçıların Herat’taki Baysungur himayesindeki atölyeye götürülmüş olmalarıyla 

açıklanmaktadır. Ancak bu dönemin Şiraz minyatürleri bütün sadeliklerine rağmen, 

daha önceki Muzafferî Şiraz üslubunun daha büyük kompozisyonlarını devam 

ettirmiş ve sonraki Türkmen Karakoyunlu ve Akkoyunlu üslubunu etkilemişlerdir.99 

D- Şiraz Şehnâmesi  

Timurlu döneminde Şiraz’da İbrahim Sultan’ın ölümünden sonra hazırlanan sayfaları 

dağılmış bir Şehnâme, 1436’da hazırlanmıştır. Bu eserin minyatürlerinin üslubunun 

Celâyiri üslubundan çok Muzafferî üslubuna yakın olduğu belirlenmiştir. “Rüstem ve 

Pilsan mücadele sahnesi konulu minyatürde (Res.30)100 ressam savaşçıların bir 

bölümünü haşiyede gösterse bile, elips şekilli yüzler, uçlu bıyıklar Muzafferi 
                                                
98 a.g.e., s.84-85. 
99 Timurî devri Şiraz minyatür üslupları için bkz. I. Stchoukine, Les peintures des manuscrits 
Timurides, Paris, 1954, s.40-47; B.W. Robinson, A Descriptive Catalogue of Persian Paintings in the 
Bodleian Library, Oxford, 1958, s.9-25; G. İnal, a.g.e., s.132. 
100 a.g.e., s.55, Res.31. 
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üslubunun özelliklerini yansıtır. Aynı zamana ait İsfendiyar’ın ejderi öldürmesi 

konulu minyatürde ise ejder ve savaş malzemelerinin tasvirlenmesinde spiral çizgiler 

uygulanmıştır.  

“Bu eserlerdeki savaşçıların vücutları, İbrahim Sultan tarafından ısmarlanan şiir 

antolojilerindeki tasvirlerde yer alan figürlere göre daha sert resmedilmiştir. Belki 

de savaş sahnesi olduğu için böyledir.”101 

E- Mecmâ u’t-tevârîh 

Şahruh döneminde hazırlanan Mecmâ u’t- tevârîh kitabı Moğollar tarihini anlatan 

Câmi u’t- tevârih kitabının devamı sayılır. Bu kitabın birkaç nüshası kitabı yazan 

Hafız Ebru’nun hayatta olduğu zaman tasvir edilmiştir. O nüshalardan biri bugün 

Paris Milli Kitaplığında (Bibliothèque Nationale) bulunmaktadır (Suppl. Pers, 1113). 

1) Bağdad’ın Hülagu Tarafından Kuşatılması  

Bu kitapta yer alan çift sayfaya yayılan bir kompozisyona sahip minyatürde 

(Res.31)102  Bağdad’ın Hülagu tarafından kuşatılmasını tasvir edilmiştir. Hülagu 

Han, Cengiz Han’ın torunu ve Tuli’nin oğludur.  

1258 yılında Hülagu bir temsilcisini, Abbasi halifesine yollayarak kendisi veya 

vezirini istemiştir. Ancak halife bu isteği reddedince, Hülagu han Bağdad’ı 

kuşatmıştır. Birkaç gün içinde Moğollar şehre girerek, adım-adım şehri yıkıp birçok 

insanı öldürdükten sonra, nihayet şehir Moğolların eline geçmiş ve halife de teslim 

olmuştur.103 

Bu minyatürde Bağdat şehrinin dış kalesi görülmektedir. Kale kapıları saldırganlara 

kapanmış durumdadır. Kale dışındaki çadır kuran yaya ve atlı askerler saldırıya 

hazırlanan Moğol askerleridir. Kalenin arkasında korkuya kapılan şaşkın insanlar, 

                                                
101 a.g.e., s.58. 
102 Servet Okaşe, Mevsuata e’t-Tasvir el-İslami, Maktabata Lubnan Maşirun, Beyrut, 1999.  
 
103 Bkz. http://nadeshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php, 09 Eylül 2005. 
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özellikle kadınlar saklanıp pencerelerden gizlice bakmaktadır. Ressam bu eserde 

gerçek bir olayı anlatmaya çalışmıştır. İran’ın efsanevi minyatürlerinin yanında bu 

tür gerçek olaylar bu ülkenin resimlerinin sadece hayali konularla uğraşmadığı, aynı 

zamanda gerçek tarihi olayları da kapsadığını göstermektedir. Resimden şaşkınlık ve 

korku yağmaktadır. Sarı ve kahverengi renkler bu hissi daha da güçlendirmektedir. 

Kuşların uçuşunda bile korku hali sezilmektedir. Şehir kuşatma altındadır, 

devamında saldırı gerçekleşerek, birçok insan ölecek, Halife teslim olacak ve birçok 

insan esir düşecektir.  

2) Esirlerin Sürgüne Götürülmesi  

Aynı eserden bir başka minyatür (Res.32)104 esirlerin sürgün halini göstermektedir. 

Atlılar Hülagu’nun süvarileridir. Esirlerin elleri bağlı, başları açıktır, süvarilerse 

acımasızlıkla esirlere bakmaktadır. Arkadaki süvari, esirleri kırbaçlamaktadır. 

Ortadaki süvariyse ipi çekip onları belirsiz kaderlerine doğru sürüklemektedir. Bu 

minyatürde insanların yürüyüşü ve atların ayak hareketi ustalıkla tasvir edilmiştir.  

Şahruh’un oğlu Baysungur (1397-1433) Kuzey Horasan (1414) ve Güney 

Azerbaycan valiliklerinde bulunduktan sonra Herat’a dönmüş ve babasının yanında 

yaşamaya başlamıştır. Bu dönemde Şehzade Baysungur, Bağ-i Sefid Sarayında bir 

sanat atölyesi (Kitabhâne) kurmuş ve devrinin en yetenekli sanatçılarını bu atölyede 

toplamıştır.  

F- Baysungur Şehnâmesi  

Baysungur Şehnâmesi Şahruh’un oğlu Baysungur Mirza’nın Herat’ta oluşturduğu 

kittabhânede hazırlanmıştır. Baysungur’un emri ile yaklaşık 1430’da çalışılan bu 

eser, Timur dönemi minyatürünün zirvesi olarak tanınmakta ve önceki minyatürlere 

göre daha güçlü sayılmaktadır.  

Baysungur Şehnâmesi aslında Firdevsi Şehnâmesi’dir ve güçlü minyatürleri içeren 

bir kitaptır. Umumen İran edebiyatı ve sanatında Şehnâme’den söz edildiği zaman 

Firdevsi Şehnâmesi göz önüne alınmaktadır. Çünkü Firdevsi en güçlü Şehnâme’yi 

yazmış ve değişik dönemlerdeki sultanlar bu en güçlü Şehnâme’nin benzer 

minyatürlü nüshalarını yaptırmayı uygun görmüşlerdir. Bu yüzden minyatür ve hat 

çalışmaları yaptıran sultanlar, hazırlanan Şehnâmeleri kendi adlarıyla 
                                                
104 Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki, Resim 69. 
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adlandırmaktadırlar. Örnek olarak Baysungur Şehnâmesi, Baysungur döneminde 

hazırlandığı için bu Timurlu Şehzadesine nispet edilmektedir. Ama onun metni ve 

esatiri hikâyeleri Firdevsî’ye aittir. Baysungur Şehnâmesi’nin minyatürlerinde 

genelde uzun boylu ve sakallı şahıslar, göze çarpan büyük ölçüdeki bitkiler, bazen 

çıplak ve bazen yeşil yapraklı ağaçlar görülmektedir. Bu eserin kompozisyonlarında 

tenasüp, renk ve çiziler gibi unsurlar arasındaki dengeye titizlik ve zarafetle önem 

verilmiştir. Yatay ve çapraz satıhlar arasında güçlü bağlantılar kurulmuştur. Savaş ve 

mücadele sahnelerinde güçlü hareketlilik başka sahnelerde ise sakinlik ve huzur 

bulunmaktadır. Sanatçılar her unsuru yerli yerinde kullanmıştır.  

“Tahran’daki Gülistan Müzesinde bulunan Cafer Baysunguri’nin elinden çıkma 

(1429-1430) Şehnâme Timuroğlu devrinin bir şaheseridir. Yirimi iki minyatürü 

Herat resim çığırının yüksekliğini gösterir. Bu minyatürler parlak renkleri ve zengin 

ayrıntıları ile kendilerini belli ederler.”105 

22 minyatürü olan bu Şehnâme, Tahran’ın Gülistan Sarayı Kütüphanesinde 

muhafaza edilmektedir. Bu nüshayı resimlendiren nakkaşlar tam olarak belli değildir. 

1427 civarında yazılmış hattat Cafer'in  arz-daştında  kitaphanede hazırlanan eserler 

arasında Mevlâna Ali'nin tezhiplerini yaptığı, Cafer'in yazısını yazdığı Mevlâna 

kıvameddin'in cildini yaptığı bir Şehnâme nüshası zikredilmiştir.106 Belgede yer alan 

iki Şehnâme nüshasından biri olan bu nüshanın Baysungur Şehnâme'si olma ihtimali 

vardır.107    

1) Feridun’un Dahhak’ı Mağaraya Çivilemesi 

Baysungur Şehnâmesindeki bir minyatür (Res.34)108 “Feridun’un Dehhak’ı 

Mağaraya Çivilemesi” adı ile tanınmaktadır. Bu tasvir Şehnâme’nin bir hikâyesini 

canlandırmaktadır ve cedvelin dışına taşımıştır. Metinle tasvir iç içe geçmiş bir 

görünümü sergilemektedir. Bu durum, önceki dönemlerden farklı olarak dikkat 

çekmektedir.  

                                                
105 Suut Kemal Yetkin, İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul, Cem Yay, 1984, s.197. 
106 M. Özergin, a. g. M, s. 486. 
107 G. İnal, a. g. e., s. 122. 
108 Servet Okaşe, a.g.e., s.119, Resim 74. 
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Sağda yeşil elbise ile siyah at üstünde oturan Feridun’dur. Onun üstüne bir gölgelik 

(sayebân) tutulmuştur. Bu gölgelik Timur dönemindeki resimlerde yaygın olan 

unsurlardan biridir. Sol tarafta siyah zemin üzerinde beyaz renkle çizilen Dehhak yer 

almaktadır ve siyah içinde beyazın kullanılması, her şeyden önce dikkat çekmek 

içindir. Onun yanındaki yeşil ve kerpiç renkli adamlar, Feridun’un Dehhak’ı 

öldürmekle görevlendirildiği askerleridir. Dehhak Arap kökenli bir sultandır. 

İranlıların Cemşit Şah’ın elinden usandıkları bir dönemde, İran halkının yanlış bir 

isteği üzerine, Cemşid’i savaşta yendikten sonra, bu ülkede hüküm sürer. Şeytanın 

hilesi ile iki omuzunda çıkan iki yılan ondan insan eti isterler. Dehhak onların 

istediğini yapar ve her gün birkaç kişiyi öldürüp onlara yem olarak verir. Nihayet, 

Tahmuros Divbend neslinden, babası Dehhak tarafından kurban edilen Feridun adlı 

bir genç onun karşısına çıkıp savaşır ve Dehhak'a galip gelip onu yakaladıktan sonra 

Demavand  dağına götürür. Orada  Dehhak’ın el-ayaklarını çivi ile kayalara 

çivlettirir. 109 

 Sol taraftaki yeşil elbiseli asker elindeki çekici kaldırarak Dehhak’ın eline çivi 

vurmak üzeredir. Sağ taraftaki kerpiç renkli elbiseli askerse onun paçasını katlayarak 

ayaklarını çivilemeye hazırlanmaktadır. Ressam uyumlu yeşil rengi çok kullanmış, 

aynı zamanda kırmızı ve kahverengi ile sahneye kontrast uygulanmıştır. 

2) Siyavuş’un Öldürülmesi 

Aynı eserde bulunan bir diğer minyatür (Res.35)110 Siyavuş’un öldürülmesini 

tasvir etmektedir. Tasvirdeki ilk cellat Siyavuş’un arkasında oturup, onun boynunu 

kesmektedir. Onların önündeki kişiyse altın leğeni Siyavuş’un kanı altına 

tutmaktadır.  

Siyavuş, İran Şahı Keykavus’un oğludur. O İranlılar ve Turanlılar arasındaki 

düşmanlığı yok etmek düşüncesi ile, Turan şahı Efrasıyab'ın kızı ile evlenir. Bu işi 

Keykavus onaylamaz. Dolayısıyla Siyavuş'u kendisinden sonraki Şahlık hakkından 

mahrum eder ve köşeye sıkıştırır. Efrasiyab bu olaydan haberdar olduktan sonra 

                                                
109 Bkz. Abulkasim Firdevsi,  Şehnâme-i Firdevsi, Cilt I, Tahran, Şireket-i Sehami-i Kitapha-i Cibi, 
1353 h, s.35- 54. 
110 a.g.e.,s. 123., Resim 76. 
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Siyavuş’u kendi yanına çağırır ve Turan'da  Siyavuş Gerd adı verilen güzel şehirde 

yaşamayı önerir. Siyavuş bu öneriyi kabul eder ve Turan'da yaşamaya başlar. 

Efrasiyab’ın Siyavuş'a fazla özen göstermesi , onun kardeşi Gersivez’in  kıskanma  

duygusunu uyandırır. Özellikle İranlıların Çevgan ve ok atma yarışlarında Türklere 

galip geldiklerinde, Gersivez'in Siyavuş’a olan nefret duygusu daha da  güçlenir. 

Gersivez Siyavuş’u savaşa çağırır. Siyavuş ilk önce kabul etse bile sonra 

Efrasiyab’ın kardeşi ile savaşmayı mantıklı görmez ve vazgeçer. Gersivez  iki dostu 

ile savaşmayı  Siyavuş’a teklif eder. Siyavuş savaşta onlara galip gelir. Gersivez 

hışımla Efrasiyab’ın yanına gelip, Siyavuş’u öldürmeye karar verir. Siyavuş  tekrar 

İranlıların arasına döner. 

İran ve Turan arasında savaş çıkar. Bu savaşta Siyavuş birkaç yerinden yaralanır. 

Attan inip yaya olarak savaşa devam eder. Sonunda esir düşer ve onu Gersivez’in 

yanına getirirler. Gersivez onun kafasının kesilip öldürülmesini emreder.111 

 

Minyatürde (Res.35), Siyavuş’un acımasızca öldürülmesi tasvir edilmiştir. Arka 

plandaki iki asker başka yöne bakmaktadır. Öyle ki, bu olay onlar için önemsiz gibi 

görülmektedir. Minyatürde ağaçlar, kuşlar, otlar yer alsa bile, bu acı olayı 

yansıtmada rol oynamazlar ve onların süsleme yönü ağırlıklı görünür. Askerlerin 

kırmızı ve mat elbiseleri hüznü güçlendirmeye yardım etse bile açık renkli zemin 

acımasızlık hissini vermekten aciz kalır.  Aslında ressam bu tasvirde bir olayı yerinde 

anlatmak istemektedir. Onun çevresindeki doğayı, kuşları ve yeni açılan çiçekleri asıl 

konunun hizmetinde değil, yalnızca süsleme amaçlı kullanmaktadır. Kuşlar hiçbir 

korku veya şaşkınlığı göstermeden uçmaktadır.112 

 

Bulutlarla dolan kederli mavi gök ilk defa 1380 yılında Celâyîrîler  döneminde 

resmedilmiştir. Ressam minyatürün sol tarafındaki gövdesi kalın ağacın düğümlerini 

iyi süslemiştir. Bu Baysungur döneminin özelliklerinden biridir. Hem savaşçılar hem 

de Siyavuş'un parlak zırhları ve Çin tarzında süslemeli ok kutuları vardır.113 

                                                
111 Bkz. Abulkasim Firdevsi, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt II, Tahran, Şireket-i Sehami-i Kitapha-i Cibi, 
1353 h, s.135- 204. 
112 Bkz: Basil Gray, Persian Miniatures From Ancient Manuacripts Fontana Unesco Art Books , Italy, 1962, 
S.5. 
113: Servet Okaşe, a.g.e., s124. 
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3) İranlılar ile Turanlılar Savaşı 

Siyavuş’un ölümü İranlılar ve Turanlılar arsında birçok savaşa neden olur114. 

Eserdeki bir tasvir (Res.36)115 o savaşlardan birini göstermektedir. Sağ tarafta mor 

zırhlı süvariler Turan ordusunu, sağ tarafta saldırmakta olan süvarilerse İran 

ordusunu oluşturmaktadır. Ortada attan düşen ve İranlı savaşçılar mızrak ve kılıcına 

hedef olan Turanlı savaşçılar, onların yenilgiye uğradığını açıkça göstermektedir. 

Ressam bu eserde birçok çehreyi küçük bir sahne içinde çizebilmeyi başarmıştır. Bu 

savaşta Turanlıların ünlü pehlivanı Piran'ın, İranlı Pehlivan Guderz’in eli ile attan 

düşürülüp öldürülmesi resmin merkezinde tasvir edilmiştir. Turanlı askerler bir 

üçgen oluşturup, içe kapanıp savunma durumda, İranlı savaşçılar ise daha yaygın ve 

galip pozisyona sahiptir. Üst tarafa yerleştirilen kalkanlı dört süvari, birden bire dağ 

arkasından çıkmış gibi Turanlıları öte yandan bastırmaya çalışmaktadır. Sağ taraf, 

göğe doğru yükselen bayrak, Çin motifleri, ejder ve topla oynamakta olan aslan 

resimleri ile süslenmiştir. Bu motifler bu dönemde çok kullanılmıştır.116 

 

4) Rüstem’in kendi Torunu Burzu’yu Öldürmesi 

Baysungur Şehnâmesi’nden bir diğer minyatür (Res.31)117 İran’ın tanınmış 

kahramanı Rüstem’in tanımadan kendi torunu Borzu ile savaşını tasvir eder. Burzu-

nâme, esasında Rüstem ile oğlu Suhrab’ın trajik eserine çok benzemektedir. Soldan 

sağa saldırmakta olan eli gürzlü kaplan kürklü giysili  savaşçı Rüstem ve sağdaki 

mavi renkli giysili savaşçı Burzu'dur. Basil Gray’e göre:  

“ Burzu-nâme yaklaşık 1100 de belirsiz biri tarafından yazılmıştır.  Burzu’nun 

öldürülmesi ile trajik bir sonu olan bu mücadele, İranlıların büyük düşmanı Efrasiyab 

tarafından planlanmıştır. Rüstem genelde minyatürlerde kaplan postu giyimi ile 

tanınmaktadır ki bu sahnede zırh üzerine kaplan postu giyinmiştir.”118 

 

 

                                                
114 Bkz. Abulkasim Firdevsi, a. g. e., s. 291. 
115 Basil Gray, a.g.e., Resim 6. 
116 a.g.e., s.12. 
117 a.g.e., Resim 4. 
118 a.g.e., s.9. 
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5) Rüstem’in Beyaz Devi Öldürmesi 

Şehnâme’nin bir efsanesine göre İran Şahı Keykavus bir gün Mazenderan seferine 

çıkar. Orada şeytanların saklandığı yere varır. Askerlerine gördükleri her kişiyi 

öldürmesini emreder. Şah şehri temizledikten sonra orada kalmaya ve yaşamını 

burada sürdürmeye karar verir. Mazenderan Şahı bu haberi duyunca, onun yanında 

yaşayan zeki cini, cinlerin Şahı olan "Beyaz Dev" in yanına gönderip ondan yardım 

isteğinde bulunur. Beyaz Dev bu isteği kabul eder ve İranlıların üstüne kara bulutları 

getirir.  Derin bir karanlık her yeri kaplar. Öyle bir karanlık olur ki göz gözü görmez. 

O karanlık içinde cinler Keykavus'un adamları ve askerlerini yakalayıp ve 

hazinelerini ele geçirirler. "Beyaz Dev" onları esir alır ve cezalandırmak için hapis 

eder ve işkence yapar. 

Bu hadiseyi Şehnâme’nin belli kahramanı olan Rüstem'in babası Zal duyar. Zal 

oğlu Rüstem'i Keykavus'un arkasından gönderir. Rüstem yola çıkar. Bu yolda onu 

yabani hayvanlar, zehirli, tehlikeli yılanlar ve şeytanlar beklemektedir. Onun 

Keykavus'a  ulaşabilmesi için " Haft Han"(Yedi menzil) dan geçmesi gerekmektedir. 

Haft Han, yedi aşama anlamındadır. Rüstem engellerin hepsini kahramanca ortadan 

kaldırır. Yedinci aşamada, Evlat, Şahı yakalar. Keykavus'un nerede olduğunu ona 

sorar. Evlat, kendisini öldürmeyeceği sözünü Rüstem'den aldıktan sonra, onun 

nerede hapsedildiğini ve Beyaz Dev’in nerede olduğunu söyler. Rüstem ilk önce 

Keykavus'u kurtarır. Ama Keykavus göz nurunu ve görme gücünü kaybetmiştir. 

Hekim Keykavus'un iyileşmesi için gereken ilacı söyler. Rüstem'in Beyaz Dev’i 

öldürüp onun karaciğerinin kanını Keykavus'un gözüne sürmesi gerekmektedir. 

Rüstem, Beyaz Devi  aramaya gider. Beyaz Dev’in kaldığı yer bir mağaradır. Rüstem 

orada Beyaz Devi öldürür119. Eserden bir minyatür (Res.39)120 bu sahneyi tasvir 

etmektedir. Mağaranın zemini siyah renkle resmedilmiştir. Sahnede  Rüstem Beyaz 

Dev’i yıkıp, hançerle karnını delmektedir. Zirâ onun karaciğerini çıkartmak ister. 

Ama Rüstem önce Beyaz Dev’in  bir ayağını  kesmiş ve Dev sol eli ile kesilen 

ayağını tutmuştur. 

 Minyatürün alt ve üst kısmında Şehnâme metni yer almaktadır. Ama resmin sağ 

tarafı geniş bir dünyaya açımaktadır ve bu unsur bu tasvirin özelliğidir. Çerçevenin 

                                                
119 Bkz. Abulkasim Firdevsi, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt I, s. 269. 
120 Servet Okaşe, a.g.e., s.126, Resim 77. 
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dışında sağ tarafta büyük bir çınar ağacı vardır. Rüstem'in yakaladığı Evlat Şah ona 

bağlı durmaktadır. Efsaneye göre Beyaz Dev’in yerini gösteren O’dur.  Rüstem’in 

verdiği söze göre, Beyaz Dev’i öldürdükten sonra onu serbest bırakır. Rüstem'in 

sadağı büyük çınar ağacının sol tarafında duran kısa bir ağacın gövdesinde asılı 

durmaktadır. Onun ön alt kısmında Rüstem'in atı Rahş, Evlat Şah’a bakarak 

beklemektedir. Evlat ata ve at Evlada bakmaktadır. Galiba at Rüstem dönene kadar 

ona gözcülük etmektedir. Mağaranın üstünde dağ resmedilmiştir. Dağı mercan renkli 

ve sünger şekilli taşlar oluşturmaktadır.  

 

Ressam o dağı şekillendirirken Timurlu dönemine ait olan iki özellikten 

yararlanıyor. Dağın bir tabakası sünger ve mercan gibi taşlardan oluşmakta öbür 

tabakasıysa kırık -kırık gözüküyor ve kerpiç kalıbına benzer taşlardan oluşuyor. 

Aslında bu Loristan dağlarını hatırlatıyor. 121 

 

 Bu minyatürde ressam bir olayı resimlemekten öte, güzel ve hayali bir alemi de 

betimlemekte başarı kazanmıştır. Genelde İran minyatürlerinin savaş sahnelerinde 

savaş sahnesi önem taşımamakta yalnızca savaşçıların çevresi ve doğa büyük rol 

oynamaktadır. Yani İran ressamı doğa güzelliği ve süsleme tarzına büyük önem 

vermektedir. 

 

6) İsfendiyar’ın Ercasp Kalesi’ne Girmesi: 

Şehnâme'nin bir diğer hikâyesine göre, İranlı Pehlivan İsfendiyar, kaçırılan kız 

kardeşlerini kurtarmak için Turan Şahı Ercasb’ın kalesine girmeyi amaçlar. O 

kendisini tüccar kılığına sokarak Kendisine yakın birkaç adamını da develerin 

üzerindeki çuvallarda saklar. Gitmeden önce adamlarına ateş yakılınca savaşın 

başladığının anlaşılacağını söyler. Böylece, İsfendiyar tüccar kılığında adamları ile 

kaleye girer. Kalenin temeli su içindedir ve surlar çok yüksektir. İsfendiyar kaleye 

girdikten sonra Ercasp'a bir ziyafet vermek için izin alır. Ercasp kabul ettikten sonra, 

İsfendiyar kazan altında ot yakar. Böylelikle savaş açılacağını adamlarına ilan eder. 

                                                
121: Basil Gray, A.g.e, s.125. 
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Ercasp'ın askerleri neyin ne olduğunu anlayana kadar pehlivan Şahın odasına girip 

onu öldürür.122  

Eserden bir minyatür (Res.40)123  bu sahneyi canlandırmaktadır. Ressam sahneyi 

üstten göstermeye çaba harcamıştır. Üst sağ kesimde İsfendiyar şahı tahtından 

düşürüp öldürmek üzeredir. İsfendiyar'ın üç adamı da onun arkasından bakıp 

durmaktadır. Bu resimde İsfendiyar'ın adamları koyu kırmızı elbiselerle, açık mavi 

renkli düşmanlardan ayrılmaktadır. Ercasb’ın kendisi de açık mavi renkli elbise 

giymiştir. Sol taraftaki mavi zırhlı savaşçıların saldırıdan habersiz kaldıkları bellidir. 

Orta kısımda oturan iki kadın bu saldırıyla kurtarılacak olan İsfendiyar'ın kız 

kardeşleridir. Ressam bu eserde mimariye çok önem vermiş avlu ,duvarlar ve onların 

inceliklerini motifler ve hatlardan yararlanıp, ustalıkla resmetmiştir. Tezyini hatlar ve 

mihrap şekilli kapılar dönemin mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır. Duvarlarda 

tuğla ve güzel çiniler kullanılmıştır. Açık renkli kale ve duvarlar arsından koyu-

kırmızı renkli İsfendiyar ve savaşçıları hemen göze, çarpmaktadır. Ressam birkaç 

sahneyi aynı düzlemde resmetmiştir. Alt sağ kısımda İsfendiyar ve adamları kale 

kapısından girerken, üst kesimde İsfendiyar Ercasb'ı öldürürken ve ortada kız 

kardeşlerini kurtarırken gösterilmiştir. Böylelikle minyatür üç parçaya bölünmüştür. 

 

G - Tarih-i Cahangüşa-i Ata melek Cüveyni: 

İbrahim Sultan’ın ölümünden sonra hazırlanan eserlerden biri “Tarih-i Cahangüşa-i 

Ata melek Cüveyni” adını taşır. Hocand Kalesi’nin kuşatılması (Res.46)124 bu kitapta 

bulunan resimlerden biridir. Sol taraftaki duvar arkasında düşman askerleri 

(saldıranlar), kaleyi savunan askerlerse kale içinde orta sağda gözükmektedir. Resim 

sade ve basit çizgilerle yapılmıştır. 1436’da resmedilen bu minyatürde, ressam 

insanlar ve kalenin boyutları arasında bir denge sağlamayı başaramamıştır, Çizgiler 

de sade ve basit olup, tasvirde incelik ve zarafet görülmemektedir; ancak savaş 

                                                
122 Bkz. Abulkasim Firdevsi, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt IV, Tahran, Şireket-i Sehami-i Kitapha-i Cibi, 
1353 h, s.264 - 271. 
123 Servet Okaşe, a.g.e., Resim 77. 
124 Sheila R.Canby, a.g.e., s.54, Resim 30. 
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açısından ressam şematik ifade ile kaleyi ele geçirmenin özetini vermeye çalışmış ve 

bu yolda başarı kazanmıştır.125 

H- Cûki Şehnâmesi: 

 

Baysungur’un ölümünden sonra onun kitabhanesindeki (atölyesindeki) büyük 

sanatçılar Şiraz, Tebriz ve Hindistan’a gitmişlerdir. Bazıları da  Herat’ta kalıp 

çalışmalarına devam edenler de olmuştur. Kalan sanatçılar, Baysungur’dan sonra 

gelen hükümdarların yardımı ile yeni eserler ortaya koymuşlardır. Bu dönemin 

önemli eserlerinden biri Mohammad Cuki’nin          (1440) yaptırdığı Şehnâmedir 

(Londra, Royal Asiatic Society, Hss, 239). Cûki Şehnâmesi adıyla tanınan bu 

Şehnâmedeki minyatürlerin kendine özgü özellikleri ve zarafeti vardır. Bu 

Şehnâme'nin boyutu Baysungur Şehnâmesinden daha küçüktür. Ancak 

minyatürlerindeki ustalıkta çapraz satıhların uygulanışında ve renk 

kombinasyonunda Baysungur Şehnâmesinin etkisini bulmak mümkündür. Furud'un 

Zarasp'ı öldürmesini tasvir eden minyatürde bu etkiler çok bârizdir ( Res.48)126.  

Bu  kitaptaki bazı minyatürler çok ustaca  çalışılmıştır. Eserin tamamında üç 

değişik tasvir tarzı gözükmektedir. Minyatürlerin bazıları İbrahim Sultan 

dönemindeki Şiraz üslubunu yansıtır, bazıları ise Baysungur Şehnâmesi'nin etkisi 

altındadır. Bazılarında yeni bir tarz izlenmektedir. Bunlarda doğaya daha fazla önem 

verilmiştir. Eserdeki bir minyatürde  (Res.49) 127 İran ve Turan pehlivanları Rüstem 

ve Aşkbus'un savaşı olsa da, kompozisyonda doğanın rolü ve tuttuğu yer 

savaşçılardan az değildir. Eskiden arka planda bulunan tepeler, burada sahnenin 

ortasına taşınmıştır. 

Cûki Şehnâmesi'ndeki bazı resimler, Baysungur atölyesindeki tarzı göstermekte, 

bazıları ise İskender Sultan dönemindeki Şiraz üslubunun etkisini yansıtır. Üçüncü 

tarzda yapılan minyatürlerin genç bir ressama ait olduğu kabul edilmektedir.  O 

                                                
125 a.g.e., s.55. 
126 Servet Okaşe , Mevsuata e’t-Tasvir el-İslami, Res.87. 
127 a.g.e., Res. 86; B. W. Robinson, Drawings of the Masters, Persian Drawings From the 14th 
through the 19th Century, New York, 1965, plate 20 v, s. 132.  
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ressam doğaya verdiği önemle sonraki dönemde Kemalettin Bihzad tarzının ortaya 

çıkmasına yol açmıştır.128 

 

I - Karakoyunlu Dönemindeki Minyatür Faaliyetleri: 

 

Karakoyunlu Türkmenleri hakimiyetinin başlangıcı, Timurlular döneminin 

sonlarına rastlamaktadır.  

1447'de Şahruh'un ve 1443'de Uluğ Bey'in ölümünden sonra, çok sayıda Timurî 

emirinin arasında anlaşmazlık çıkmıştır. Bu dönemde Karakoyunlu Türkmenleri 

İran'ın birçok bölgesinin yanı sıra Tebriz’i de ele geçirmişlerdir. Oldukça karışık 

dönem olan bu yıllarda Timurîler sadece Herat'ta hâkimiyetlerini devam 

ettirmişlerdir.129 

 

Karakoyunlu Türkmenleri ilk olarak 14.yüzyılın ikinci yarısında Van Gölü 

civarında bir Türk topluluğu olarak tanınmışlardır. Zaman geçtikçe beylik haline 

gelerek sonraları Horasan dışında bütün İran’ı ele geçirerek, Karakoyunlu Türkmen 

devletinin (1350-1467) temelini atmışlardır. Karakoyunluların en ünlü şahları olan 

Cihan Şah döneminde (1439-1476) Bağdat  alınmış ve Fars bölgesi ele geçirilmiştir. 

Cihan Şah, 1454'ten itibaren Fars bölgesinin yönetimini oğlu Pir Budak’a 

bırakmıştır.130 

 

1450-1460 yılları arasında sanatçıların çalışmaları için Türkmen hükümdarlarının 

sarayları daha uygun olmuştur. Timurlu sarayları ise dengesiz ve güvensiz mekanlar 

olarak addedilmiştir. 

 

Türkmen yöneticilerinden Pir Budak sanatsever bir vali olduğu için Şiraz 

ressamlarını himaye ederek minyatür sanatının bu şehirde gelişmesine neden 

olmuştur. Ancak bir süre sonra Cihanşah ve Pir Budak arasında bazı anlaşmasızlıklar 

ortaya çıkmıştır. 

                                                
128 Pakbaz  Ruin, a.g.e., s.75. 
129 G. İnal, a. g. e., s. 131. 
130 Filiz Çağman – Zeren Tanındı, a. g. e., s. 150. 



 

 

78 
 

 

 

 “ Bunun üzerine Pir Budak 1462 yılı ortalarında Şiraz’daki şair ve güzel 

sanatlarla uğraşanların çoğunu yanına alarak Bağdat’a çekilmiştir.”131 

 

  Böylece minyatür sanatı Karakoyunlu döneminde ilkin Şiraz’da sonra da 

Bağdat’ta gelişmiştir. Bu gelişmelerin asıl nedeni Pir Budak’ın himayesi ile 

bağlantılıdır. Hamse-i Nizami, Hamse-i Hüsrav Dehlevî, Şehnâme-i Firdevsi gibi 

edebi konulu eserler bu dönemde hazırlanan kitaplardandır. 

Bu dönem  minyatürlerinde  bazı figürler hafifçe kalın kısa bıyıklı, bazıları sakallı 

hem de bıyıklı olmakla birlikte yüzler biraz daha uzun ve ovaldır. Savaşçı figürleri  

sivil figürlere oranla daha kısa ve miğferleri yüzünden boyun kısımları daha basık 

görünür. Bu figurler bıyık ve sakal, oval yüz hatları, ince çekik gözleri ile Moğol 

tiplerine benzemektedirler. 132 

 

1) İreç’in Öldürülmesi: 

Savaş sahnesini gösteren bu döneme ait minyatürlerin biri İreç’in Öldürülmesi adıyla 

tanınmaktadır (Res.53 ) 133. Firdevsî  Şehnâmesi’ne göre Feridun Dehhâk’ı 

öldürdükten sonra bütün dünya padişahı olur. Feridun’dan üç oğul dünyaya gelir. 

Adları Selm, Tur, İreç’dir. Oğullarını Yemen padişahının kızları ile evlendirir. Sonra 

dünya hâkimliğini üç oğlu arasında böler. Uzak doğu Selm’e, Turan Tur’a, İran 

İreç’e ait olur. İki kardeş bu paylaşımdan rahatsız olarak  İran’ı  İreç’in elinden 

çıkarmak isterler. Padişah’a hitâbe yazarlar ama padişah kabul etmez. Sonuçta onlar 

İreç’in ölümüne karar vererek onu dinlendiği çadırda öldürürler134.  

  

Pek çok yazmada resmedilmiş olan bu sahne, merkezi kompozisyon düzenine göre 

yapılmıştır. Tam ortada, olayın cereyan ettiği çadır ve solda arka arkaya iki çadır 

                                                
131 A. g. e.,  s. 23. 
132 Sevay  Atılgan, 15. Yüzyıl Karakoyunlu Türkmen Minyatürleri, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Cilt 1, İstanbul, 2000, s. 
285. 
133 Sevay  Atılgan, 15. Yüzyıl Karakoyunlu Türkmen Minyatürleri, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Cilt II, İstanbul, 2000, 
Res. 88. 
134 Bkz. Abulkasim Firdevsi, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt I, s.58 - 79. 
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daha yer almaktadır. Olayı yaratan karakterler, ortadaki çadırın önünde yer alırlar. 

Miğfer ve dirseklikleriyle verilmiş Tur, yatağında yakaladığı İrec’e hançerini 

saplayarak bir yandan da boğazını sıkmaktadır. Sırtüstü vaziyette, kardeşine karşı 

koymaya çalışan İrec’in yüzünde kederli bir ifade bulunmaktadır. Mücadele içinde, 

tacı ve yanı başındaki vazo yere düşmüştür. Tur’un gerisinde, sağda kılıcını kınından 

sıyıran bir savaşçı görülmektedir. Şalvarlı ve miğferli, gözlerini dikerek olayı 

izlemekte olan bu figür herhalde Salam olabilir. Çadırın etrafında diğer savaşçılar yer 

almaktadır. Onlar da olaya bakışları ile ortadaki elim olayı izlemektedirler.  

Olay İreç’in çadırında gerçekleşir. Tek direkli ve konik formlu, ve iplerle yere 

tutturulmuş olan bu çadır dışı kırmızı, içi ise gece mavisi renktedir. Çadırın alt kenar 

şeritleri mavi ve beyaz çizgilidir Gökyüzü altın yıldız boyalıdır, sağ üst köşede, 

mavi, gri ve beyaz renklerin karıştırıldığı küçük bir bulut yer almaktadır. Sahneye 

fon oluşturan tepe açık yeşil tonda verilmiş olup mavi renk ile gölgelendirilmiştir.135  

 

2) Kabileler Arası Savaşı İzleyen Mecnun: 

Kabilelerin Savaşı konulu bir tasvir1461 yılında Pir Bûdak için kopya edildiği, 

dördüncü mesnevisinin sonunda kayıtlı olan bir Nizami Hamsesi’nde (TSMK, 

H.761) bulunmaktadır. Bu eser tamamlanamadan Akkoyunlu Türkmenlerinin eline 

geçmiş ve 1462’de Sultan Halil’in emriyle tamamlanmıştır. 

1446 yılında Abarkuh’ta hazırlanan bir Nizamî Hamsesi’nin (Princeton University 

Library, Hitti 7)  Leyla ve Mecnun mesnevisinde yer alan kabileler arasındaki savaşı 

izleyen Mecnûn konulu tasvir( Res.54 )136., eseri resimlendiren ressamın üslubu için 

tipik bir örnektir. Bu tasvirde tasarım Timurî  Şiraz üslubu geleneğinden 

kaynaklanmışsa da form ve kalıbın ustaca kullanımı ile bu üsluptan ayrılmaktadır. 

Parlak renkleri,  sade anlatımı ve figür tipleriyle Türkmen üslubunda 

şekillenmiştir.137 

                                                
135 a. g. e., Cilt.2, s. 625. 
136 Sevay  Atılgan, a.g.e.,, Cilt II, Res.120. 
137 Bkz. Sevay Atılgan, a.g.e., s. 299. 
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Eserin Leyla ve Mecnûn mesnevisindeki bu minyatürde Timûrlu Herat üslubunun 

etkileri belirlenmiştir. Pir Budağın 1458’de Herat’ı işgalinden sonra, onunla birlikte 

Heratlı çok sayıda sanatçının Şiraz’a getirildiği kaydedilir.138 

Bu minyatürde üstte, ufuk hattında iki tepenin arası ve sahnenin tam merkezinde 

çıplak bedenli Mecnûn görülmektedir. Saçı sakalı uzanmış olan Mecnûn, havaya 

kaldırdığı sağ elindeki taşı sağdaki orduya atmak üzeredir. Gökyüzü altın yaldız 

boyalı, uçuk mavi renkteki tepenin konturları eflatun tonda gölgelendirilmiştir. 

Mecnûn’un sağ ve solunda ise iki beyaz bulutçuk  yer almıştır.139 

 
J- Akkoyunlu Dönemindeki Minyatür Faaliyetleri: 

 

Akkoyunlu Türkmenleri döneminde (1467- 1500) İran minyatür sanatı en güzel ve 

parlak dönemlerden birini yaşamıştır. Aslında Türkmen minyatür üslubu önceki 

Timurî üslubunun üzerine kurularak geliştirilmiş ve sonraki Safevî dönemine 

aktarılmıştır. 

1466 da Akkoyunlu Uzun Hasan,  Karakoyunlu Türkmen hükümdarı Cihan Şah’ı 

öldürüp devletini ele geçirmiştir. 1467’de Uzun Hasan Tebriz'i  kendi  başkenti ilan 

ederek Akkoyunlu Türkmenleri İmparatorluğunu kurmuş ve orada sanatkarların 

çalışmalarına imkan sağlayan Heşt Behişt  Sarayı'nı yaptırmıştır.140 

Akkoyunlu  sultanları arasında Sultan Halil ve Sultan Yakub minyatüre en fazla 

önem veren iki Sultan olmuştur.141 O dönemden kalan tasvir ve nüshalar Uzun Hasan 

ve oğullarının hat  ve  resimde  yaygın olan adet ve tarzları kullandıklarını belgeler. 

Resimlerin çoğu şimdi İstanbul Topkapı Sarayı Müzesinde, murakkalar içerisinde 

yer almaktadır. 

Akkoyunlu emirleri,16. yüzyılın başlarına kadar, Horasan hariç İran'ın tüm 

bölgelerini ellerinde bulunduruyorlardı. Türkmenler Timurluları örnek alarak, 

Tebriz, Bağdat, ve Şiraz'da oluşturdukları atölyelerdeki, yerli ve yabancı sanatçıları 

                                                
138 Çağman- Tanındı, a.g.e., s. 24. 
139 a. g. e., Cilt. 2, s. 473. 
140 a.g.e.,, s. 26. 
57 a.g.e.,, s. 26. 
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çalıştırmışlardır. Bu sanat atölyeleri Herat okulunun etkisi altında, değişik özellikleri 

olan eserleri ortaya çıkarabilmiştir. Bu eserlerdeki minyatürlerin belli özelliği, küçük 

ağız ve burunlu, keman kaşlı dairevi çehreli, şişkin figürler olarak tanımlanır.142 

Türkmen tarzı, Pir Budak’ın yönlendirmesi ile Herat ekolüne yönelmiş ve 

böylece, yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. Uzun Hasan, Tebriz'de yaptırdığı Heşt 

Bihişt Sarayı'nın duvarlarını resimlerle süsletmişse de kitap resim sanatına fazla 

önem vermemiştir. O dönemden kalan tek tasvirli kitap, oğlu Halil vasıtasıyla 

yaptırılarak, Uzun Hasan’a sunulmuştur. 

Uzun Hasan döneminde Akkoyunlu Sarayı'nın dışındaki sanat hamilerinin tasvirli 

elyazmaları hazırlattıkları belirlenmiştir. Katip Şeref  el-din Hüseyn’in Şirvan'da 

hazırladığı Divan-i Aşar  bunlardan biridir. Bu divanın Türkmenlerin hâkimiyetini 

resmen tanıyan Şirvan hakimi Faruk Yasur'ın yaptırttığı düşünülür. Hazar denizi 

yakınında önemli bir ticaret merkezi olan Şirvan şehri, bu dönemde Türkmen 

sanatçıların toplanabileceği  bir yere dönüşmüştür. 

Uzun Hasan'ın oğullarından Şiraz valisi Halil babasının ölümünden sonra tahta 

geçmişse de ( 1478) Uzun süre saltanat sürmemiş, aynı yıl kardeşi Diyarbakır valisi 

Yakub tarafından öldürülmüştür. 

Ancak Halil'in Şiraz valiliği döneminde onun himayesiyle Şiraz'da minyatür 

sanatının kaydettiği belirlenmiştir. Onun döneminde Şiraz'ın eyalet karakteri 

gösteren üslubu geliştirerek Timurî  Herat etkisinin de hissedildiği orijinal bir tasvir 

üslubu doğmuştur. Bu üslub Sultan Halil'ın ölümünden sonra da Şiraz'da hazırlanan 

çok sayıda minyatürlü eserin tasvirlerinde devam etmiştir.  

Akkoyunlu döneminde hazırlanan eserlerden birkaçı şunlardan ibarettir: 

Hamse-i Nizami, Divan-i Cami, Hamse-i Nizami ve Hamse-i Husrev Dehlevi, 

Mihr ve Müşteri, Album Resimleri vb.143 

 

1) Haverân Name: 

                                                
142. R. Sheila Canby, , a.g.e., s. 70. 
143 Bkz. Filiz Çağman, – Zeren Tanındı, a.g.e., s. 26-28; Norah. M, Titley, Persian Miniature Painting 
and its Influnece on the Art of  Turkey and India, the British Library Board, London, 1983, s. 66. 
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Akkoyunlu Türkmenleri döneminde hazırlanmış olan ve savaş sahneleri içeren 

eserlerden biri sayfaları çeşitli koleksiyonlara dağılmış durumdaki Haverân 

Name'dir(1476)144. Eserin minyatürleri Ferhad adındaki bir ressama mal 

edilmektedir. Haveran Nâme, ibn-i Hisam-i Yusefi’nin Fidevsi Şehnâme'sine benzer 

şiir vezni ile yazdığı Hz. Ali'nin  maceralarını  konu alan kitabıdır (1427). Bu eserden 

145 tasvir günümüze ulaşmıştır. Bunlardan 130 adedi İran’da (Tahran Dekoratif 

Sanatlar Müzesi) ve 45 adedi batı ülkelerinde bulunmaktadır. Eserde anlatılan 

maceralar Hazret-i Ali, Malik-i Aştar ve diğer arkadaşlarının seferleri ve düşmanları 

ile yaptığı savaşlarla ilgilidir. Maceralarda Şehnâme’de olduğu gibi, gerçek ve hayal 

birbiriyle iç içedir. Tüm maceralar Hâverân adındaki efsanevi bir ülkede 

gerçekleşmektedir. Minyatürlerinden birinde Hazret-i Ali Rüstem gibi ejderle 

mücadele ederken tasvir edilmiştir (Res.56) 145 . Bir başka minyatürlerde ise şeytanı 

(Res.57) 146 esir almaktadır. 

Bu resimlerin sanatçısı Ferhad, yeni kompozisyonlar yapabilmiş olmasına rağmen 

aynı zamanda, Türkmen döneminin ticari üslubunun etkisi altındadır. Ressam açık ve 

parlak renkleri iyi kullanmıştır. Onun iri kafalı figürlere sahip üslubu 15. yüzyıl 

sonlarına doğru hazırlanan bazı eserlerde benimsenmiştir. 

 

K-  Şeyhî ve Derviş Muhammed’in Minyatür Çalışmaları: 

Akkoyunlu Türkmen döneminin sanat hamilerinden bir diğer önemli kişi Sultan 

Halil'in kardeşi Sultan Yakub (1478-90)  olmuştur. 

Türkmen hâkimiyetinin sonlarında Sultan Yakup Bey’in hüküm sürdüğü yıllarda 

minyatür sanatının iki ünlü isim görülmektedir. Şeyhî ve Derviş Muhammed adıyla 

tanınan bu iki sanatçının minyatürleri özellikle 1481'de Tebriz'de hazırlanan Hamse-i 

Nizami’de bulunmaktadır ( TSMK, H. 762).  

 

1) Hüsrev ve Behram Çubin'in Savaşı: 

                                                
144 B. Gray, a. g. e., s. 104- 107; B. W. Robinson, Fifteenth- Century Persian Painting, Problems and 
Issues, New York- London, 1991, s. 38-39. 
145 Afif Elbehnisi, a.g.e., Resim 85. 
146 A.g.e., Resim 85. 
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Hüsrev ve Behram Çubin'in Savaşı konulu tasvir (Res.58)147, (TSMK, H. 762, y. 

51b) Tebriz'de hazırlanan Hamse-i Nizami’nin en kalabalık figürlü sahnelerinden 

biridir. Muhtemelen Derviş Muhammed tarafından yapılmış olan bu minyatürde 

savaşın pek çok anı bir arada canlandırılmıştır.148  

 

2) İki Savaşçı: 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan Yakub Bey Albümleri olarak 

tanınan albümlerden birinde (H. 2153) yer alan ve iki savaşçıyı karışıklı tasvir eden 

minyatür de (Res.59) 149 Derviş Muhammed’in imzasını taşır. Tasvirde birbirine 

giren iki savaşçı resim yüzeyini kaplamıştır. Atları çok süslüdür, arka planı yapraklar 

ve ağaçlar sarmıştır, ressam basit bir ifade ile özellikle bir mücadele sahnesini 

yakından göstermeye çalışmıştır. İki savaşçının mücadelesi İran minyatüründe 

değişik dönemlerde sevilerek ele alınan konulardandır. Bu konu, Pencikent duvar 

resimlerinden başlayarak, Selçuklular döneminde, Varka ve Gülşah minyatürlerinde 

ve İncular döneminde hazırlanan Firdevsî Şehnâmelerinde devam etmiştir. Derviş 

Muhammed’in bu minyatürü İncu döneminin Şiraz Şehnâmesi’ni hatırlatır. Bu 

sahnede, Zengene ve Ahvaşt savaşı gibi güçlü bir hareketlilik ve süsleme olmasa da 

iki savaşçının büyük ölçüde yakından tasvir edilişi, savaş sahnesine hacim ve geniş 

bakış açışı katmaktadır. 

 

L- Rüstem’in Şağad’ı Öldürmesi Türkmen dönemi Şehnamesi’nde: 

 

Akkoyunlu Türkmenleri döneminde hazırlanan Şehnâmelerde genelde daha 

önceki dönemlerde işlenen konuların yeniden, ama Türkmenlere özgü özellikler ile 

işlendiği dikkati çeker. Bu minyatürler arasında savaş konulu bir çalışma “ 

Rüstem’in Şağad’ı öldürmesi” adıyla tanınan sahnedir. Bu sahne Türkmen 

Şehnâmelerinde yeni bir kalıp ile canlandırılmıştır. 

 

                                                
147  Filiz Çağman- Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı- Museum Manuskripte, herausgegeben und erweitert 
von  J. M. Rogers, Herrsching am Ammersee, 1986, Res. 71. 
148 B. W. Robinson, “ The Turkman School to 1503", The Arts of the Book in Central Asia, general 
editor: Basil Gray, London, 1979, s. 230, Res. 134. 
149 Filiz  Çağman – Zeren Tanındı , a.g.e., Res. 23.    
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“ Bu popüler hikaye Şehnâmelerde çeşitli şekilde tasvir edilmiştir. Ancak 

hikayenin en çok kullanılan kalıbı Türkmen Şehnâmelerinde hemen aynen kullanılan 

ve Rüstem’i  çukurun içine mızraklara saplanmış olduğu halde gerideki ağacın 

arkasına gizlenen Şağad’ı öldürmesini tasvir eden kalıptır. Bunun klasik bir örneği 

TSMK., H.1508 no.lu Şehnâmenin 401v deki minyatüründe görülür ( Res. 60 )”. 150  

 

 

M- Büyük Kafalı Şehnâme: 

 

Akkoyunlu Türkmen Sultanı Yakub'un 1490'da ölümünden sonraki döneme ait 

Türkmen geleneğindeki Firdevsî Şehnâmesi nüshalarından biri Gilan hâkimi Sultan 

Ali Mirza için hazırlanmıştır. 1494 tarihli olan bu nüsha iki cilttir ( TIEM 1978 ve  

İÜK, F. 1406).151 Bu Şehnâme Farsça, talik hatla, cetvelli sayfalarla, iki sütun, 23 

satır ve 282 sayfadır. Bu Şehnâme’nin birinci cildi Türk ve İslâm Eserleri Müzesi” 

koleksiyonunda, ikincisi ise İstanbul Üniversitesi kütüphanesindedir. Şehnâme’nin 

içindeki minyatürler renk ve planlama açısından aynı olsa da ancak insan figürleri 

açısından iki ayrı tip özelliği taşımaktadır. Birinci tip minyatürlerdeki tüm insan 

figürlerinde başlar vücutlara oranla daha büyük olarak yapılmıştır; Dolayısıyla bu 

Şehnâme İslâm resim literatürüne “ Büyük Kafalılar” adı ile geçmiştir. İkinci 

Şehnâme’deki insan figürlerinde ise başlar vücutlara uyumlu olarak yapılmışlardır. 

Bu Şehnâme; cildi, serlevha tezhipli başlangıcı ve minyatürleri ile Timûrlu kitap 

sanatının dorukta olduğu bir dönemde, 1475- 1500 yılları arasında, hazırlanan Herât 

merkezinden uzakta Şiraz’da yapılmıştır. Türkmen üslubunda olan bu çalışma belki 

de ticari amaçlarla kitap üretimi yapan atölyelerden birinde yapılmıştır.152  

 
Bu şehnamenin bir savaş sahnesinde iki grup savaşçı birbirine saldırmaktadır ( 

Res.61)  153 . 

                                                
150 Güner İnal , “Topkapı Sarayı   Koleksiyonundaki Sultani Bir Özbek Şahnâmesi”, Sanat Tarihi 
Yıllığı, 1974-75-6, S 317; Güner İnal ,a.g.e.,s. 331, Res. 24. 
151 B. W. Robinson, a. g. e., s. 38. 
152 “Türk ve İslâm Eserleri Müzesi”,  Akbank Kültür ve Sanat dizisi: 70, 2002, s. 226. 
153 a. g. e.,  s. 226- 231;  Turks A Journey of a Thousand Years, 600- 1600,  London, 2005, s. 430, no. 
214. ( ed. by  D. J. Roxburgh) 
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Bu sahne Menuçehr ordusunun Selm ve Tur ordusuna saldırışını göstermektedir. 

Şehnâme hikâyesine göre, Feridun’un oğlu İreç kendi kardeşleri Selm ve Tur’un eli 

ile öldürüldükten sonra, İreç’in oğlu Menuçehr dünyaya gelir. O büyüdükten sonra, 

büyük babası Feridun, onu babasının intikamını almakla görevlendirir. Menuçehr 

büyük bir ordu düzenleyerek fil üzerine binip savaşa çıkar ve Selm ve Tur’un 

ordusuna saldırarak onlara galip olur.154 

Bu resimde sağ tarafta Menuçehr ve savaşçıları, solda ise karşıdaki düşmanlar yer 

almaktadır. 

 

N- Sultan Hüseyin Baykara ve Mir Alı Şîr Nevâi Dönemi: 

 

15. yüzyılın sonlarına doğru Timurî emirlerinin hâkim olduğu Herat'ta Sultan 

Hüseyin Baykara (1468- 1506) ile veziri Ali Şir Nevâi 'nın himayeleriyle, minyatür 

sanatında yeni atılımlar gerçekleşmiştir. 

Hüseyin Baykara ve veziri Ali Şir Nevâi edebiyat ve sanatı desteklemişlerdir. Mir 

Ali Şir Nevâi yetenekli bir şair olarak iki dilde Farsça ve Türkçe şiir yazmış, 

sanatçılara atölyeler açıp onları himaye etmiştir. 

   Bu dönemin sanatçıları Sultan Hüseyin, Mir Ali Şir Nevâi ve Bediüzzaman 

Mirza (Sültan Hüseyin Baykara'nın oğlu) hamiliğinde çalışmıştır. Dönemin önde 

gelen sanatçıları arasında Tari, Şah Muzaffer, Kasım bin Ali, Mevlâna Mirak 

Nakkaş, Mevlâna Mahmud gibi isimler bilinmektedir. Ancak bu dönemin en ünlü 

ve yetenekli sanatçısı Kemaleddin Bihzad olmuştur.155 

 

1) Kemaleddin Bihzad: 

Dünyanın birçok müze ve kütüphanelerinde resimli İran yazmaları bulunmaktadır. 

Bunlardaki bazı minyatürlerin altında “Amal el-abd Bihzad”, “ Pir Gülam Bihzad”, “ 

Elfakir el-Bihzad”, “Sovvar il-abd Bihzad” gibi yazılar bulunmaktadır. Bu resimler 

İran minyatürünün büyük ustası Kemaleddin Bihzad’a atfedilmektedir.156  Adı geçen 

                                                
154 Bkz. Abulkasim Firdevsi, a.g.e., Cilt I, s.83 - 96. 

155 Thomas W. Lertz- Glern D. Lowry, Timur and the Princely Vision, Persian Art and Culture in the 
Fifteenth Century, Washington. 1989. s. 285. 
156 Aryan Gamar, Kemaleddin Bihzad, Kültür ve Sanat Bakanlığı Yay., 1347 h, s. 5. 
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Kemaleddin Bihzad yaklaşık 1440 yılında Herat’ta doğmuş ve 1533’ te ölmüştür, 

Kadı Ahmed’in Sanat Gülistan’ı adlı kitabında verdiği bilgiye göre Bihzad çocukken 

yetim kalmış ve Nakkaş Mirek onun bakımı ve eğitimini üstlenmiştir.157 

Bihzad Herat’ta Sultan Hüseyin Baykara’nın oluşturduğu medeni ortamda, Camî 

gibi ünlülerin arasında yetişmiştir.158 Kemaleddin Bihzad’ın üslubu, eski Horasan’ın 

sanat geleneklerini İsfahan ve Safevi üslubuna aktaran bir tarz olarak tanınmaktadır. 

Bihzad’ın Herat sanat mirasını koruması ve onu Safevîlere aktarmasının önemi, 

Camî’nin edebi mirasını koruması ve onu Safevîlere ve Osmanlılara aktarmasından 

az değildir. Bihzad eski resim geleneklerini korusa bile kendi işlerini onlarla 

sınırlandırmamış ve çalışmalarında yenilikler ve değişiklikler yapmıştır. 159 

Kemaleddin Bihzad eski ressamların tersine dikkatini gerçek dünyaya 

yöneltmiştir. Dolaysıyıla onun resimlerindeki insanlar, hayvanlar, bitkiler, taşlar ve 

dağlar kendi özelliklerini korumuş durumdadır. O güçlü çizimi ile, eski resimlerdeki 

sıradan ve hareketsiz bedenleri harekete getirmiştir. Haletler, çehreler ve yüz 

renklerinde değişiklik yaratmıştır. Doğa ve mimariyi insanların fiilleri ve amelleri 

mekanına dönüştürmüştü ve bu çevrede her bir vücut  için uygun bir yer bulmuştur. 
160  

Bihzad hakkında bilgi veren kaynaklar, onun çalışmalarının çok zarif olduğunu, 

ancak sakalsız yüzleri iyi çizmediğini, sakallı yüzleri ise hayranlık verecek derecede 

güzel resmettiğini belirtirler.161 

“Bihzad’ın elinden çıkma, imzasını taşıyan ya da üslubunun özelliklerini yansıtan 

eserler azdır. Bu eserlerden imzasını taşıyan bazıları kopyadır. Bazıları da gene 

sonradan imzalanan çağdaş işlerdir.”162 

Onun resimleri ve ona atfedilen minyatürler araştırmacılarca belirlenmiştir163. 

Sanatçının üslubunu yansıtan minyatürlere sahip bir Zafernâme nüshası, içerdiği 

savaş sahneleri bakımından konumuz için önem taşır.164 

                                                
157 a. g. e., s. 24. 
158 a. e., s. 23. 
159 a. e., s. 33. 
77. Ruin Pakbaz, a.g.e.,, s 82 
161 Bihzad'la ilgili bilgi veren kaynaklar için bkz. G. İnal, a. g. e., s. 142- 143. 
162 Suut Kemal Yetkin, a. g. e., s.197. 
163 G. İnal, a. e., 143- 144. 
164 Bu nüsha için bkz. T. W. Arnold, Bihzad and His paintings in the Zafer-nâmeh Ms., London, 1930. 
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2) Zafernâme: 

Zafenâme Şiraz’da İbrahim Sultan'ın emri ile yazılmaya başlanan bir kitaptır. Bu 

kitabın yazılması dört sene sürerek 1425 yılında sona ermiştir. Bu kitap, Timur 

Tarihinin yeniden yazımı sayılmaktadır. 

Kitabı yazan Şerefeddin Ali Yezdi o dönemin önemli yazarlarındandır. Zafernâme 

Timur’un aslını, soyunu, hayatı ve savaşlarını anlatarak, tarihi açıdan birçok kitaba 

örnek olabilmiştir. Zafernâme kitabı iki defa Türkçeye çevrilmiştir. Bu çevrilerin ilki 

15. yüzyılın sonunda ve ikincisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) 

yapılmıştır.  Zafernâme nüshalarından biri Tahran’da Gülistan Sarayı'nda 708 

numara ile saklanmaktadır.165  37×23  cm boyutunda olan 750 sayfalı bu kitabın 

resimleri Kemaletdin Bihzad’a yakıştırılmaktadır. Bu kitabın adı Türkçe’de 

Muzaffernâme'ye dönüşmüştür. Bu eserde sanatçı sayfalar üzerinde serbestçe 

çalışmıştır166. Suat Kemal Yetkin, bu eser hakkında şu bilgiyi verir: 

 

“Sultan Hüseyn Baykara için yazılmış olan ve resimlenen bu eser, Timur’un 

hayatını ve zaferini anlatmaktadır.”167 

 

Bihzad’ın resimlediği ilk eserinin Baltimore’deki Robert Garret 

koleksiyonunda bulunduğu bilinmektedir. Bu minyatürler 1467 yılında Yezdli 

Şerefeddin Ali’nin “ Zafer-nâme”sine ( Timur Tarihi) göre, altı çift sayfa üzerine, 

tam sayfa boyutunda yapılmıştır. Bu nüshanın Babürlü hükümdarlarından 

Hümayun’un kütüphanesinden gelmiş olması da muhtemeldir (Res. 62,Res. 

63).168 

 

                                                
165 a.g.e., s. 86. 
166 Bkz. Titley, Norah. M, Persian Miniature Painting and its Influnece on the Art of  Turkey and 
India, s. 94. 
167 Suut Kemal Yetkin, İslam Ülkelerinde Sanat  , Cem Yay, İstanbul, 1974, S 197. 
168 Arnold, T. W., a. g. e, s. 22; Ernst Kühnel, Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür, Çev. S. K. 
Yetkin, Melâhat Özgü, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi yay , 1952, s.58; Marie Lukens- 
Swietochowski, "The school of Herat From 1450 to 1506", The Arts of the book in Central Asia 14th- 
16th Centuries, general editor: Basil Gray, London, 1979, ( s. 179- 214), s. 181.   
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Bihzad’in çalışmalarında, kompozisyona çok önem verildiği görülür 169. Bihzad 

genellikle eserlerinde metne bağlı kalmadan, kendi hayal gücü ve yapıcılığına 

özen göstermiştir. Ama her surette de onun yarattıkları, metinden 

uzaklaşmamıştır. Özellikle Bihzad İran ressamları arasında gerçekçiliği ve 

yaratıcılığıyla tanınmaktadır. Onun gençlik dönemine ait olan bu tasvirleri. 

Res.62 ve Res.63 realizmi ile dikkati çekerler. Anlatılan olaylar elli yıl öncesine 

ait olsa bile, ressam bunları görerek yapmış gibi resmetmiştir. “Kaleye hücum” 

ve  “Süvari hücumu” gibi resimler bu hissi vermektedir. 170 Gerçek bir saldırıyı 

bütün hareketlilik ve dehşeti ile gösteren bu resimler Timur’un saldırı ve 

savaşlarını canlandırmaktadır. 

Timur'un 1402 yılı Aralık ayında yaptığı St. John şovalyelerinin kalesine 

hücumunu  

      tasvir eden çift sayfada yayılan minyatür, eserde bulunan dört savaş sahnesinden 

biridir 

 (Res.64)171. Timur'un Anadolu'da yaptığı savaşlardan biri olan bu kale kuşatması 

oldukça gerçekçi ve olayın heyecanını izleyicide yaşatan bir anlatımla 

resmedilmiştir. ( y. 449b- 450a) Soldaki sayfada taştan inşa edilmiş kale ve kale 

önünde gerçekleşen hücum ve savunma anı, sağdaki sayfada alt sağ köşedeki ağacın 

önünde hücumu izleyen at üzerinde Timur görülür. Hücumu gerçekleştiren askerlerin 

hareketleri gözleme dayalı, realist bir tutumla resmedilmiştir. Bihzad'ın 

gözlemciliğiyle doğal bir anlatıma sahip bu savaş sahnesi İran minyatürünün 15. 

yüzyıl sonlarında ulaştığı üstün seviyeyi gözler önüne sermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
169 Ernst Kühnel ,  Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür, Çev. S. K. Yetkin, Melâhat Özgü, Ankara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yay , 1952, Res. 39- 40. 
170 Ernst Kühnel, a.g.e., s.30. 
171 Eleanor Sims, Peerless Images, Persian Painting And Its, s. 97, Res.9. 
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IV. BÖLÜM 

İRAN MİNYATÜRÜNÜN SON PARLAK DEVRİ 

(SAFEVÎ DÖNEMİ 1500- 1630) 

 

 

A- Safevî Dönemine Genel Bir Bakış: 

 

Gilan Şiilerinden olan İsmail Erdebil sofilerinin başı Şeyh Safieddin Erdebili'ye 

bağlı bir inanca sahip olan Safevîlerin hakimiyeti, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın torunu 

İsmail tarafından kurulmuştur. Erdebil sofilerinin 15. yüzyılın sonuna kadar o 

bölgede etkisi ve rolü büyük olmuştur. İsmail onların yardımı ile yeterince 

güçlenmiş ve 1502'de Kızılbaşların Azerbaycan’da Akkoyunlu ordusunu yenerek 

Türkmen İmparatorluğu'na son vermiştir. Şah İsmail, Tebriz’i başkent yaparak 

Akkoyunlu Yakup Bey’in atölyesinde çalışan sanatçıları burada çalıştırmaya 

başlatmıştır. Bu dönemde Şah İsmail’in emri ile Akkoyunlu döneminde Derviş 

Muhammad ve Şeyhi tarafından başlanan Hamse-i Nizami (1475- 1481 ) nüshasına     

( TSMK, H. 762) 11 yeni minyatür eklenmiştir. Bu yeni minyatürlerde Türkmen 

üslubunun etkileri vardır. Ancak erkeklerin başındaki Safevî sarıkları önceki 

minyatürlerden kolaylıkla ayrıt edilmelerini sağlar. Bu sarık tipi adını Safevîlerin 

önemli lideri Haydar'dan almıştır ve Tac-ı Haydarî olarak bilinmektedir. Safevîlerin 

giydikleri bu sarık, ortası uzun baston şeklinde uzayan bir kep ile onun etrafında 

dolanan 12 kıvrımlı bir başlıktan oluşur ve şiî inancının 12 imamını temsil eder. 

Safevî minyatürlerinde bu tip sarıkların görünmesi, eserlerin tarihlendirilmesinde de 

önemli rol oynar.172 

1514’te Osmanlı ve Safevî ordusu arasında çıkan savaşta Çaldıran’da Osmanlılar 

Safevîleri yenmişlerdir. Zafer kazanan Osmanlılar bu savaştan sonra Tebriz’e 

girerek çok sayıda tasvirli kitap ve sanatçıları alarak Osmanlı ülkesine 

götürmüşlerdir. 

 

                                                
172 G. İnal, a. g. e., s. 159. 



 

 

90 
 

 

1) Rüstem Uyurken Rahş İle Aslan’ın Mücadelesi: 

 Şah İsmail döneminde bazı resimli Şehnâmelerin hazırlanmış olduğu günümüze 

ulaşan eserlerden anlaşılmaktadır. Bunların minyatürlerinde Türkmen üslubunun 

etkileri sürse de figürlerin başlarındaki sarıklar Tac-ı Haydari denilen tiptedir. Bu 

döneme ait, yok olmuş  bir Şehnâme’den çıkma güzel minyatürlerden biri “Rüstem 

uyurken Rahş ile aslan’ın mücadelesi” (Res.65)173 adı ile tanınmaktadır (Londra, 

British Museum, 1948, 12.11.023). Şehnâme metnine göre İran Şahı Keykavus 

Mazenderan Şahı’nın eline esir düşünce, Rüstem’in onu kurtarabilmesi için Haft 

Han’dan (Yedi menzilden) geçmesi gerekir. Bu minyatür, ilk menzili tasvir 

etmektedir. Bu menzilde bir aslan bulunmaktadır. Rüstem bir yaban eşeği avlayıp 

yedikten sonra ormanda uyur. O uyurken orada yaşayan aslan gelip Rüstem’i görür. 

Aslan önce Rüstem’e saldırmayı düşünür. Ancak daha sonra bu at işe karışmasın 

diye önce ata saldırmayı tercih eder. Rahş, bir  çok savaşa tanık bir at olduğu için 

aslanla savaşır. İki ayak üstüne yükselip, aslanın kafasına vurarak onu helak eder. 

Rahş kendine güvendiği için Rüstem’i uyandırmaz. Rüstem kalktığında aslanın 

cesedini görerek hayret eder. Rahş’a şöyle bir serzenişte bulunur: Neden beni 

uyandırmadın? Eğer o aslan sana bir şeyler yapsaydı ben bu ağır savaş malzemeleri 

ile nasıl Mazenderan’a ulaşabilirdim?174 

Bu minyatürle ilgili Ruin Pakbaz şöyle düşünmektedir: 

 “Fırçadaki incelik, renk zenginliği, sahnenin güzel tecessüm edilmesi onun 

ressamının maharetini göstermektedir. Bu tasvirin ressamı Akkoyunlu Türkmen Sarayı 

atölyesinde çalışan Sultan Muhammed’den başkası olamaz.”175  

Bu kanıyı başka araştırmacılar da paylaşmaktadır176. Rüyamsı bir doğayı gösteren 

tasvirde,  Şehnâme'nin baş kahramanı orta-sağda uyur. Ön planda ise aslan Rüstem’in 

atı Rahş ile mücadele ederken resmedilmiştir. 

 

 Bitkiler ve karışık kayalıklar, parlak renkler ve güçlü ritm ve çelişkili 

kompozisyon  vb. tamamı Türkmen üslubunun özelliklerini taşımaktadır. Rüstem’in 

                                                
173 Ernst Kühnel, a.g.e, Resim 49. 
174 Bkz. Abulkasim Firdevsi, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt I, s. 256. 
175 Ruin Pakbaz, a.g.e , s. 86 
176 Eleanor Sims, Peerless Images, Persian Painting and His Sources, New Haven- London, 2002, s. 
164. 
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geometrik bezemeli halının yüzünde durağan bir şekilde resmedilmesi, orman ve 

Rahş, aslan’ın canlılığına karşı gelmektedir. Rahş ve aslanın mücadelesi ile tasvirin 

sol tarafındaki  yılanın  kuş yuvalarına saldırmasında manevi bir bağlantı vardır. 

Türkmen minyatürlerinde olduğu gibi, bu minyatürde de mekanlar arasındaki ilişkiye 

duyguların yansıtılmasından daha çok önem verilmiştir. Rahş ve aslanın savaşına 

doğal güçler hükmetmektedir. İnsansa Rüstem kalıbında, altında serilen geometrik 

halının üstünde, çelişkili doğal ve hareketli mekâna karşı durmaktadır.177 

 

Erken Safevî dönemi minyatürlerinden olan bu sahnede yeni bir mücadele tarzının 

tasvir edildiği görülmektedir. Bu mücadele tarzı, hayvan ile hayvan savaşıdır. Aslan 

ile at ve bunların yanı sıra yılanın kuşlara saldırması da bu türdeki mücadelelerdendir. 

Bu sahnede insan bir kenara bırakılmıştır. Tabiattaki hayvanların birbirine açtıkları 

savaş canlandırılmaya çalışılmıştır. Hareketli ağaçlar ve bitkiler ise bu savaş havasını 

güçlendirici öğelerdir.  

 

2) Timur’la Mısır Şahının savaşı: 

Safevî döneminin başlarında Tebriz’deki birçok ressam Türkmen üslubunda 

çalışmayı sürdürmüşlerdir. Sultan Muhammed bu sanatçılardan biridir. Bu dönemde 

yapılan bazı eserler Tebriz üslubundan farklılık gösterirler. O eserlerin en görkemlisi, 

bir Zafernâme nüshasıdır. Bu nüshanın sonunda müzehhibi Mir Azod, ressamı ise 

Bihzad olarak kaydedilmiştir. Ancak eserin ressamının Bihzad olduğunda şüphe 

vardır. Kıvrık bulutlar ve tepeler ve doğa ile birleşen kalabalık rüyamsı sahneler, bu 

resimleri Bihzad’ın işlerinden ayırmaktadır.178 

 

 Bu esere ait olan Timur’la Mısır Şah’ının savaşını gösteren bir minyatür 

(Res.66)179  Timur’un savaşlarından birini güzel bir tarzda tasvir etmektedir. 

Timur’un Mısır şahı ile savaşını konu alan bu resim karmakarışık bir savaşı 

göstermekte olup, iki ordunun birbirine girmesini ve savaşın bütün acımasızlığını 

                                                
177 Bkz. Sheila R.Canby ,a.g.e, s.79. 
 
178 Ruyin Pakbaz, a. g. e., s.93. 
179 a.g.e, s.96. 
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yansıtmaktadır, Timur’un ordusu soldan sağa saldırarak düşmanlarına galip 

gelmektedirler. Timur’un bizzat resmin ortasında, kırmızı zırhlı, uzun mızrakla 

düşmana saldırmaktadır. Bayrak bayrak karşısında, yaycı yaycı karşısında, borazancı 

borazancı karşısında simetrik bir kompozisyon oluşturmaktadır. Ressam gerçek bir 

savaşı incelikleri ile göstermeye çalışsa bile Osmanlı minyatürü gibi tam gerçeği 

yansıtmaya meraklı gözükmemektedir. Renk karışım ve güzelliği bazı yerlerde 

gerçekten önde gelmektedir. Resimde Timur ve onun önünden kaçmakta olan mavi 

zırhlı Mısır şahından başkasını tanımak olanaksızdır. İki ordunun belli renkli zırhı 

yoktur ve ressam değişik renkleri ahenk ve güzelliği sağlamak için kullanmıştır. 

Sünger dağlar, taşlar ve kuşlar gibi resimlenen bulutlar halen rüyamsı resimlerin 

etkisi altındadır. Aslında bu eserde ressam gerçek bir savaşı genel surette anlattığı 

halde İran minyatürünün rüyamsı güzelliği ve üstatça renk karışımını göz ardı 

etmemiştir. 

 

B- Şah Tahmasp Döneminde Minyatür: 

 

Şah İsmail’in oğlu, Şah Tahmasp 1514 de dünyaya gelmiştir. 2 yaşındayken 

Herat’a emir olarak gönderilen Tahmasp Sultan Hüseyn Baykara’nın çevresindeki 

kültür ortamında yetişmiş, orada öğrenim görmüş, hat ve resim sanatına merak 

sarmıştır. Bu sebeple Şah Tahmasp döneminde minyatür sanatı büyük gelişmeler 

kaydetmiştir. Şah İsmail döneminde minyatür sanatı doğal gelişimini sürdürmüştür. 

Stuart Cary Welch’e göre Safevî dönemi resim sanatında birbirine benzemeyen iki 

geleneği bir arada görmek mümkündür. Bunlardan biri doğu bölgesinden, Timurlü 

emiri olan Sultan Hüseyin Baykara'nın Herat’taki sarayından çıkmış, öbürü İran’ın 

Güney doğusunda Akkoyunlu Türkmenlerinin başkenti olan Tebriz’den gelmiştir.180 

Şah Tahmasp döneminde hazırlanan en önemli eser onun adına ithaf taşıyan 

Şehnâme-i Tahmasp’dır. Eserde Firdevsî Şehnâmesi konularını canlandıran çok 

sayıda sahnesi vardır. Tahmasp dönemindeki diğer çalışmalar arasında Hamse-i 

                                                
180 Stuart Cary Welch , A Kings Book of Kings, The Shah-nameh of Shah Tahmasp, New York, The 

Metropolitan Museum of Art, 1972, s 33. 
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Nizami ve Haft Evreng’i saymak mümkündür. Sultan Muhammed, Mir Seyyid Ali, 

Mir Seyyid Musavver gibi sanatçılar o dönemin ünlü ressamlarıdır.   

1548 yılında Osmanlıların saldırısı korkusu sebebiyle başkent Tebriz’den Kazvin’e 

taşınmıştır. 

Şah Tahmasp giderek dini inançlardan dolayı resim sanatını desteklemediği gibi, 

minyatür sanatı ile sanatçılarına yaptığı yardımı kesmiştir. Bu durumda Sultan 

Muhammed bile yavaş-yavaş resim yapmayı bırakmıştır. Mir Musavver, Mir Seyyid 

Ali, Abdül-Samad gibi ressamlar da Hindistan’a Babürlü hükümdarlarının yanına 

giderek çalışmalarına devam etmişlerdir. 

 

1) Tahmasp Şehnâmesi: 

Şah Tahmasp’ın yaptırdığı ilk büyük eser Şehnâme-i Tahmasp’tır. 380 sayfa olan 

bu Şehnâme, 258 minyatürlü olarak hazırlanmıştır.  Eski sahibinin adıyla Houghton 

Şehnâmesi olarak da tanınan bu Şehnâme'nin resimlenmesinde birkaç ressam 

çalışmıştır. Bu sanatçıların başında dönemin ünlü ressamı Sultan Muhammed 

gelmektedir. 

Tahmasp Şehnâmesi’nde Şehnâme’deki değişik hikâyeler görkemli minyatürlerle 

canlandırılmıştır. Burada bu minyatürlerden birkaçı açıklanarak,  gözden 

geçirilecektir. 

 

a) Tahmuras’ın Devleri Yenmesi: 

Tahmuras, İran’ın ilk efsanevi şahlarındandır. O tahta çıktıktan sonra bütün 

mubedleri ( Din ve devlet adamları)  toplayarak dünyayı devlerin elinden kurtarmaya, 

ülkenin huzur ve saadetini ortaya çıkarmaya karar verdiğini açıklar. Ondan sonra en 

hızlı olan atı seçip adamları ile yola çıkıp devlere saldırır, gürzü onların başlarına 

indirip, adamları ile birlikte devleri darmadağan eder. Tahmuras devlerden ikisini 

efsun ile bağlar, birçoğunu gürz ile helak eder ve bir çoğunu esir ederek götürür. 

Devler Tahmuras’a yalvararak onları öldürmezse ona kayıp bilimleri ve yazmayı 

öğretebileceklerini söylerler. Tahmuras devleri öldürmekten vazgeçer. Devler şah ile 

anlaşarak ona yazmayı ve kayıp bilimleri öğretirler. 181 

                                                
181 Bkz. Abulkasim Firdevsi, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt I, s.22- 24. 
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Eserdeki bir minyatür (Res.67)182 şahın adamları ile devlere saldırdığı sahneyi 

canlandırmaktadır. Tahmuras ortada siyah atın üzerindedir ve elindeki gürz ile 

devlerin başı olan siyah devin kafasına vurmaktadır. Solda teslim olan devler sağda 

ise şahın adamları huzurla olayı seyretmektedir. Şahın adamları bir yay çizecek 

şeklinde dizilmiştir, gerçeğin tam tersine sahneden uzaklaşarak büyümektedirler. Bu 

durum ters perspektif görüntüsü yaratmaktadır. Arka plandaki sünger kayalar ve Çin 

tarzındaki bulutlar, Türkmen üslubunun fantastik biçimleriyle biçimlendirilmiştir. 

Ressam değişik parlak renkleri iyi surette kullanmıştır. Arka plandaki kuşlar, 

ceylanlar, ve elvan çiçeklerle dolu doğayı başarıyla yansıtmıştır. İnsanların 

resmedilmesinde kullanılan yumuşak ince çizgilerle minyatürdeki zarif görünüm daha 

da artmıştır. 

 

b) Rüstem’in Cadıyı Öldürmesi:  

Şehnâme'deki Rüstem’in yedi menzili adlı hikâyenin dördüncü aşamasında, 

Rüstem atı Rahş’e binip Mazenderan çölünden geçerken güzel bir sahneye  rastlar. 

Çeşme, su, ağaç, bitkiler, piyale içinde güvercin kanı gibi içki, kuş kebabı, ekmek, tuz 

ve istediği her şey buradadır. Rüstem onları görüp attan iner. Ama orada bulunan 

devleri görmez. Devler onun sesini duyup gözden kaybolurlar. Rüstem yemek yemeye 

ve içki içmeye başlar. Gözü kadehin yanındaki tambura ilişir. Rüstem saz çalıp şarkı 

söylerken, aslan, kaplan, devler ve bütün düşmanlara meydan okur. Bir cadı onun 

şarkısını duyar. Cadı kendisini bahar gibi güzelleştirerek hoş kokularla Rüstem’in 

yanına varır. Rüstem Mazenderan çölünde mey ve dilber bulunmasına hayret edip 

Tanrı’ya şükür etmeye başlar. Tanrı'nın ismi geldiğinde cadının yüzünün rengi değişir. 

Rüstem sürekli Tanrı adını dile getirince, cadı buna dayanamayıp dış görünüşünü 

değiştirip oradan kaçar. Rüstem hemen kement atarak onu yakalar. Rüstem onun 

gerçek yüzünü göstermesini emreder. Bir çirkin yaşlı cadı ortaya çıkar. Rüstem cadıyı 

kılıçla vurup ikiye böler. Böylece cadıların hepsinin yüreğini korku sarar. 

Eserdeki bir diğer minyatür (Res.68)183 Rüstem'in cadıyı yakalayıp, kılıçla onu 

ikiye böldüğü sahneyi tasvir etmektedir. Ön kısımda içki kadehi ve mat renkli küçük 

çeşme gözükmektedir. Ressam doğadan ziyada mücadeleye ve karakterlere önem 

                                                
182 a. g.e., s.96, Resim 23. 
183 a.g.e., s149, Resim 120. 
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vermiştir. Bu, Tahmasp Şehnâmesi’nin belli özelliklerinden biri olarak önceki 

eserlerde görülen doğa tasvirlerinden farklı bir görünüm yaratmıştır. Ön plandaki 

orman gerçekte çok büyük ve geniş olsa da ufacık bir şekilde resmedilmiştir. Buna 

karşılık Rüstem, Cadı ve Rüstem’in atı ortada oldukça büyük ve net olarak 

gösterilmiştir. Arka planda Rüstem’den saklanan devler görülmektedir.   

 

c) Karan’ın Barman’ı Öldürmesi:  

Şehnâme’nin ağırlıklı konusu İranlılar ve Turanlıların savaşıdır. Bu savaş bir 

gelenek halinde eskilerden gelmiş ve kuşaktan kuşağa geçmiştir. Bu süreçte pek çok 

pehlivanlar ölmüş ve çok trajik olaylar yaşanmıştır. Şehnâme’de Turanlıların büyük 

efsanevi kahramanı Efrasiyab en fazla rol alan karakterlerdendir. O İranlıların eski 

şahı Peşeng’in oğludur. 

 İranlı pehlivanlarından Menuçehr ve Sam bir kadının eli ile zehirlendikten sonra 

Efrasiyab güçlü bir orduyu Seyhun deryasının ötesine geçirir. Menuçehr’in oğlu, Şah 

Novzer, İran savaşçılarını toplayarak ülkeyi savunmak için hareket eder. Pehlivanların 

karşılaşma ve dövüşmeleri esnasında Turan hükümdarının kuzeni olan Barman adlı 

çılgın genç mücadele için meydana çıkar. İranlı serdarlardan olan Karan, kendisinin 

Barman’la savaşmaya hazır olduğunu bildirir. Onun kardeşi olan yaşlı Kubat 

kendisinin savaşması için izin ister ve meydana çıkar. Ama yaşlı pehlivan çılgın 

gencin mızrağından kurtulamaz ve yaralanıp attan yere düşer. Turanlılar üç 

mücadeleyi kazandıktan soara, Kubat’ın kardeşi Karman, Barman ile dövüşmeye ve 

kardeşinin intikamını almaya karar verir ve onunla karşı karşıya gelir. Barman’ı aynı 

kendi Kubat’ı öldürdüğü gibi mızrakla helak eder. Ondan sonra Şah Novzer Turan 

ordusuna galip gelir.184  

Bir başka minyatür (Res.69)185 Karan’ın Barman’ı öldürdüğü sahneyi 

canlandırmaktadır. Ön kısımda kırmızı zırhlı Karan mızrakla mavi zırhlı Barman’ı 

attan düşürerek, öldürmek üzeredir.  Ressam hareketli bir savaşı göstererek savaşa 

daha fazla önem vermiştir. İran savaşçıları soldan sağa saldırmaktadır. Barman’ın 

ötesinde üç atlı Turanlı kaçarken resmedilmiştir. Turanlılar tarafında bazı savaşçılar 

                                                
184 Bkz. Abulkasim Firdevsi, Şehnâme-i Firdevsi, Cilt III, Tahran, Şireket-i Sehami-i Kitapha-i Cibi, 
1353 h, s. 287- 300. 
185  a.g.e., s.136, Resim 102. 
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atlarının arkasını saldırganlara bırakıp kaçarken, birçoğu da ok ve yayla savunmaya 

hazır durumda gözükmektedir. Ressam aynı zamanda simetrik bir düzen ve iç denge 

kurmaya çalışmıştır. Minyatürün üst bölümü yukarıya doğru uzamış, İranlıların 

bayrakları cedvelin dışına taşımıştır. Bunun karşısında minyatürün üste doğru bir 

çıkıntı yaptığı görülmektedir. O kısıma hikâyenin metni yazılmıştır. Ordunun ordu 

karşısında durduğu gibi, üst kısımda deve karşısında devenin durması dikkat çekcidir. 

Doğa unsurları halen eserde gözükse bile, önceki çalışmalarda olduğu gibi minyatürde 

ağırlıklı değildir. Ressam asıl alanı savaş sahnesine sağlamakla doğa unsurlarını sahne 

içinde dağıtmış ve hatta onları üst ve alt kısımda yazıların arkasına saklamıştır. Mavi 

renk değişik tonajlarda bütün zemini kaplamış ve sahnenin yerli yerinde kullanılan 

beyaz renk, esere ritim vererek,  hareketliliği daha da arttırmıştır. Soldaki İran 

askerlerinin başında hem miğfer hem de Safevî dönemine ait olan kırmızı uçlu sarıklar 

bulunmaktadır. Turanlıların başında ise siyah bağlı külah ve kahverengi miğfer 

bulunmaktadır. 

 “Korkutucu tarzda resimlenen bu mücadele sahnesi, Sultan Muhammed’e 

maledilen minyatürlerin sonucusudur. Minyatürlerin renklendirilmesinde Mir Seyyid 

Ali adında zamanın ikinci ressamı tanınmakta olan genç bir ressamın da katkıda 

bulunduğu düşünülmektedir. Bu ressamın kendine özgü tarzı, bazı çehrelerde, bazı at 

ve giysi süslemelerinde bile seçilmektedir. Sultan Muhammed değişmeyecek diri 

karakterleri sunduğu halde, bu genç ve aynı zamanda parlak ressam, güzel hayalli 

sanatçı, insanlar ve havyaları bile rüyamsı bir tarzda resmetmiştir. Sonraları Mir 

Seyyid Ali Hindistan’a giderek orada Babürlü ekolunun meşhur ressamı olmuştur.”186 

 

2) Hamse-i  Nizamî:  

14.yüzyıldan itibaren İran'da hüküm süren hanedanların hamiliğinde resimli 

nüshaları hazırlanan bir diğer eser Nizami Hamsesi'dir. 1450 yıl civarına 

tarihlendirilen bir Nizami  Hamsesi  nüshasında Sultan Muhammed’e atfedilen 

minyatürler vardır. Bunlar sanatçının Tahmasp Şehnâmesi'ndeki çalışmalarının 

devamı ve gelişmiş tarzı olarak tanımlanmaktadır.  

                                                
186 a.g.e., s.136 
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Hamse-i Nizamî hikâyelerine göre yapılan savaşı gösteren minyatürler de vardır. 

Eserde Behram Çubin ile Hüsrev Pervin'in savaşını canlandıran (Res.75)187 Nizami, 

Hamse’sinin Husrev ve Şirin mesnevisinde yer almaktadır. Bu tasvirin ressamı 

karmaşık bir sahneyi göstermekle, gerçek bir savaş sahnesini göz önüne getirmeye 

çalışmaktadır. Yayla ok atanlar, kılıçla saldıranlar, mızrağı düşman vücuduna vuran 

savaşçılar v.b. sahneyi doldurmuştur. Ressam zemini beyaza boyamıştır. Bu dönemde 

beyaz rengin sevilerek kullanıldığı dönemin  başka tasvirlerinden de anlaşılmaktadır. 

Bunlardan biri Utaybe ve Rayya (Res.76)188 konulu tasvirdir. Beyaz zemin diğer açık 

renklerle uyum içindedir. Bu resimde doğanın kapladığı alan sınırlıdır. Sahnenin 

bütünü savaş ve mücadele ayrılmıştır, aynı zamanda doğa unsurları da tamamen 

terkedilmemiş, arka planda az da olsa gök ve tepeye yer ayrılmıştır. 

 

3) Heft Evreng: 

Bu senelerde1556-1557 yıllarında Şah Tahmasb’ın yeğeni ve damadı İbrahim 

Mirza Horasan valiliğine atanmıştır. Bu genç şehzade Meşhed’de bir atölye kurmuş, 

Horasanlı sanatçıların dışında Tebriz ekolunun birkaç üstadını da buraya getirmiştir. 

Bu atölyede hazırlanan en önemli tasvirli eser Cami’nin Haft Evreng’i dir. Bu kitabın 

tamamlanması 1556-65 yılları arasında gerçekleşmiştir. 

Bu  kitabın tasvirleri değişik ressamlar tarafından yapılmıştır. Bunlar I. Stchoukine 

ve  Stuart Cary Welch tarafından; Mirza Ali, Muzaffer Ali, Aga Mirek ve Şeyh 

Muhammed gibi sanatçılara atfedilmiştir189.  

Bazı resimler tarz açısından Tebriz ekoluna çok yakın gözükmekte, bazılarında 

Tebriz tarzının eski Horasan geleneğiyle karıştığı belirlenmektedir, figürlerin ince ve 

zarif tipleri Safevi Kazvin üslubunun özelliğini yansıtmaktadır.190 

 

 

 

                                                
187 Servet Okaşe , Mevsuata e’t-Tasvir el-İslami, Res.300; B. Gray, aç g. e., s. 134. 
188 Ruin Pakbaz, a.g.e., s 108, Res.16. 
189 Bu eserin minyatürlerinin ayrıntılı değerlendirilmesi için bkz. Marianna Shreve Simpson, Sultan 
İbrahim Mirza's Haft Avrang, A Princely Manuscript From Sixteenth- Century Iran, Washington, 
1997. 
190 a.g.e., s 93-94. 
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a) Utaybe ve Rayya: 

Bu minyatür (Res.76) 1556-1565 yılları arasında Horasan’ın Meşhed kentinde 

yapılmıştır ve Utaybe ve Rayya’nın öldürülmesini tasvir etmektedir. Bu minyatür 

Utaybe ve Rayya hikâyesinde anlatılmaktadır. Utaybe ve Rayya hikâyesi Timurlu 

döneminin büyük şairi Abdurrahman Cami’nin Haft Evreng adlı eserinin ilk 

mesnevisi olan Silsiletü’z-zeheb’de bulunur. Bu hikâyeye göre Arapların Ensar 

kabilesinden olan Utaybe adlı bir genç Benisalime kabilesinde, Rayya adlı bir kıza ilk 

görüşte aşık olur. Utaybe o kızı sadece bir grup genç kız arasında gördüğü ve 

tanıyamadığı için, onu çok aradığı halde bulamaz. Onu bulma umudu kesildikten 

sonra, bir mescitte oturup ağlar ve Tanrı’dan yardım diler. O esnada Arapların en 

zengin adamı olan Mutemir, onun sesini ve söylediklerini duyarak ona yardım 

edeceğine söz verir. Birlikte Rayya’yı bulurlar,  Utaybe bir kere Rayya ile görüşür ve 

iki genç birbirilerini severler. Ondan sonra Motimer ve Utaybe kızın evini bularak 

babasından istemeye giderler. Kızın babası Utaybe ayrı bir kabileden olduğu için ona 

çok öfkelenir ama Mutemir’e saygısı yüzünden bir şey diyemez ve kızıma soracağım 

diye cevap verir. Baba kızının yanına gidip nasıl olup yabancı birine kendini gösterip 

tanıttığına kızar. Kız Utaybe’nin kendisine aşık olduğunu ve asla ondan 

vazgeçmeyeceğini bildiğinden, babasına iyi bir teklifte bulunur ve  “Sen gerçekten 

beni onlara vermeyeceksen çok başlık parası ister, onlar kendileri vazgeçerler” der. 

Baba o sözü mantıklı bularak kızını istemeye gelenlere çok yüksek bir başlık parası 

isteğinde bulunur. 1000 miskal zer, 10000 dirhemlik net altın v.s ister. Mutemir o ne 

istediyse vererek kızı Utaybe’ye alır. Gençlerin düğünü yapılır. Kırk gün süren 

şölenden sonra, birlikte Utaybe’nin şehri olan Medine’ye dönmeye karar verirler. 

Utaybe ve Rayya birkaç adamla birlikte çıktıkları yolculuğunda Medine’ye bir fersah 

yolları kaldığında yağmacılara rastlarlar. Yağmacıların saldırısına karşı savaşırlar. 

Utaybe yol kesen yağmacıların birkaçını öldürdükten sonra gücünü kaybeder, kılıçla 

yaralanır ve sevgilisinin gözlerinin önünde ruhunu teslim eder. Rayya da bu acıya 

dayanamayıp, can vererek böylece hikâye hüzünlü bir şekilde sona erer.191 

Şeyh Muhammed’e atfedilen bu minyatürde Kazvin üslubu göze çarpmaktadır. 

Savaş sahnesine geniş bir yer ayrılmış ve arka planda bulunan doğa unsurlarına daha 

                                                
191 Bkz: http://www.rira.ir/rira/php , 03 Haziran 2006. 
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az yer verilmiştir. Gençler yuvarlak yüzlü, uzun boylu ve ince boyunlu olarak 

resmedilmiştir. Savaşta değişik silahlar, kılıç, mızrak, ok - yay yanı sıra tüfek de 

kullanılmıştır. Bu tasvirle bu dönemde savaşlarda tüfeğin de kullanıldığı 

belgelenmiştir. 

Ressam renge çok önem vermiştir. Bazı renkleri fazla vurgulamakla ve beyaz 

lekelerle yarattığı ritm ile sahneye hareketlilik katmıştır. Yumuşak ve eğri çizgilerin 

diğer çizgilere göre daha çok önem taşıdığı izlenmektdir. Arka plandaki kesik taşlar 

ve boğumlu yaşlı ağaçlar da, Kazvin üslubunun özelliklerindendir. 

 

C- II. Şah İsmail Dönemine Ait Tamamlanmamış ve Dağılmış bir 

Şehnâme: 

 

II. Şah İsmail 1576 da tahta geçtikten sonra Tebriz, Şiraz, Meşhed’deki bazı 

ressamları kendi başkenti Kazvin’e çağırarak sarayındaki atölyede çalışmalarını 

sağlamıştır. Bu dönemden tamamlanmamış ve sayfaları çiftli koleksiyonlara dağılmış 

bir Şehnâme nüshası günümüze ulaşmıştır192. 

 

 

1) Bilinmeyen Bir Şehnâme: 

Bilinmeyen bir Şehnâme'ye ait olan Rüstem’in beyaz devle savaşı adlı minyatür  ( 

Res.81)193 ise tarz ve uygulamada, II.İsmail Şehnâmesinde Nakkaş Murad'a 

atfedilmektedir. Bu eserde kahraman ve anti kahramanın dövüşü, fırtınalı bulutlar ve 

göğe doğru uzanan kayalar, sahnenin dramatik havasının güçlenmesine yardımcı olan 

unsurlardır.194 

 

2) Tamamlanmamış Şehnâme: 

Bu Şehnâme güzellik ve azamette Tahmasp Şehnâmesi gibi olsa bile, Tahmasp 

Mirza ve İbrahim Mirza’nın sarayında olan Ali Asgar ve diğer sanatçıların 

                                                
192 B. W. Robinson, İsma'il II's Copy of the Shahnama, İran XİV ( 1976), s. 1-8. 
193 R. Sheila Canbay, a.g.e., s .91-92, Resim 59. 
194 a.g.e., s.93. 
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üsluplarının özelliklerini taşımaktadır. Tarz ve uygulama açısından Şah İsmail 

Şehnâme’si önceki dönemdekilerden çok farklı değildir. İbrahim Mirza dönemindeki 

abartılmış işlerle mukayese edildiğinde, Şehnâme (1575-1576) ve Gerşâsbnâme 

(1572) daha sade kompozisyon, istikametli çizim, ve ana renklere dayanan daha 

parlak renk karışımına sahiptir.195  

1577’te Kazvin’de hazırlanan bu Şehnâme'deki bir minyatür (Res.84)196  Rüstem 

ile atı Rahş'ın ejderle savaşını canlandırmaktadır. Rahş sağ taraftan ejdere 

saldırmaktadır. Ejderin kuyruğu, arkadaki ağaçlar ve kayalara doğru uzanması, 

Tahmasp Şehnâmesi’ndeki Behram ile ejderin mücadele sahnesini hatırlatır. Ama 

buradaki kompozisyon, çizgiler ve renk kullanımı daha sadedir. Sadıki Bek'in 

fırçasına yakıştırılan bu minyatür, Cenevre'deki Ağa Han koleksiyonundadır ( Ir. H. 

69/ A).197 Bu Şehnâme'nin resimlendirilmesinde: Gürcü Siyavuş Sadiki Beg Afşar, 

Murad Deylemi, Ali Asğar Kâşânî, Mir Zeynel-abidin gibi sanatçılar çalışmıştır. 

 

D- I .Şah Abbas Döneminde Minyatürdeki Yeni Gelişme: 

1.Şah Abbas dönemi (1587-1628) İran’da yeni bir kalkınma dönemi sayılmaktadır. 

Bu kalkınma bütün alanlarda, siyasi, ekonomik, sanat, kültür alanlarında ortaya çıkmış 

ve bunların arasında minyatür de büyük destek ve gelişmelere şahit olmuştur. 

Minyatür sahasında Sadık Beg ( Sadiki) ve Rızâ Abbâsî bu dönemin ünlü 

sanatçılarıdır. 

New York Metropolitan Museum’da  bulunan Şah Abbas devrine ait minyatürlerle 

süslü iki Şehnâme nüshasından 1587 tarihlisinde sayfa büyüklüğünde kırk minyatür 

vardır. 1605-1608 tarihli Şehnâme’de ise devrin en ünlü nakkaşı Rıza-i Abbasi'nin 

1598 ile 1643 yılları arasında yaptığı, imzasını taşıyan minyatürler  bulunmaktadır. 

Bu minyatürlerden onun iyi bir gözlemci olduğu anlaşılır. Riza-i Abbasi modellerini, 

konularını halk arasından seçmeyi tercih etmiştir. Sarıkların ve elbise eteklerinin 

uçlarını, ışık saçılmasını hatırlatan bükey taramalarla canlandırmıştır. 198 

 

                                                
195 R. Sheila Canby, a.g.e., s.91.  
196 Ruin Pakbaz, a.g.e., s 113, Resim 37. 
197 B. W. Robinson, Persian Painting and the National Epik,Studies in Persian Art, vol. I, London, 
1993, s. 88 ve, Plate XIV, fig. 22.  
198 Suut Kemal Yetkin, a.g.e., , İstanbul, Cem Yay, 1984, s.199. 
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“Riza Abbasi İran resminde son parlayıştır. Onun üslubu ve çizgi tarzı Muin , Yusuf , 

Muhammed Kasım gibi  nakkaşlar tarafından bir süre taklit edilir. Fakat hiç birinde 

Riza-Abbasi’nin ustalığı görülemez.”199  

 

Hem Sadıkı Bek hem Rıza-ı Abbasi gerçekçi yaklaşımlarıyla Bihzad’ın öğrencileri 

sayılmakta olup, eserlerinde üstatları gibi gerçekçiliğe çok önem vermişlerdir. Bu 

gerçekçilik Rızâ’nın 1609'da İsfahan’da resimlediği Şehnâme'deki bir minyatürde 

kendini daha iyi göstermektedir ( Res.85 )200 .  

 

1) Rüstem’in Efrasiyab’ın Sarayına Saldırışı: 

Bu minyatür (Res.85) Rüstem’in gece yarısı adamları ile Efrasiyab’ın sarayına 

saldırışını betimlemektedir. Şehnâme'nin hikâyesine göre o gece Efrasiyab’ın bir çok 

adamı öldürürler ama kendisi kurtulup kaçmayı başarır. Ortada sağ tarafta kahverengi 

zırhlı Rüstem kalenin kapısını açmak üzeredir. Mavi zırhlı ve miğferli olan İran 

askerleri, başları sarıklı olan Turanlılara saldırmaktadır. Saldırganlar acımasızlıkla 

düşmanlarının kafalarını kesmektedir. Kesilen kafalar alana serpiştirilmiştir. Ressam 

gerçekçi bir ifadeye yaratmak için akan kanlarını bile resmetmiştir. Üst kesimde İranlı 

savaşçının kılıcı karşısındakinin omzunu keserek göğsüne kadar girmiştir. Alt kısımda 

saray dışındaki evler resmedilmiştir. Evler arasında insanlar, bir şeyden habersiz gibi 

birbirileri ile konuşmaktadır. Aslında gece yarısı olan bu saldırıdan insanların habersiz 

olduğu belirtilir. Ressamın bu minyatürde önem verdiği iki konudan biri mimari, 

diğeri gerçekçi savaş sahnesidir. Önceki dönemlerin resimlerindeki ağaçlar ve doğa 

unsurları yerine, kale, kale duvarı ve sade bir gök gözükmektedir. Ressam parlak 

renkler yerine gri tonlu keder renkleri tercih etmiştir. Aslında Rızâ Abbâsî’nin son 

çalışmalarında parlak renkler ve hareketli karakterler daha az yer almaktadır.  

 

2) Domuz Saldırısı: 
1590 senesinden sonra Rızâ Abbasi hareketli bir resim üslubunu benimsemiştir. 

Domuz Saldırısı adlı resim bu üsluba ait örneklerden biridir.(Res.86 )201 Bu resme 

                                                
199 a.g.e., s.199. 
200 R. Sheila Canby, a.g.e., s .99, Resim 63. 
201 a.g.e., s .100, Resim 64. 
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yanlışlıkla Bihzad’ın atıf imzası atılmıştır ve damgası vurulmuştur. O Rızâ’ya ait olup, 

onun çizim özelliklerini taşımaktadır. Rızâ hareketi telkin edebilmek için durumlara 

ve anlara göre değişen çizimleri kullanmıştır. Bazı sanat uzmanları bu tarzın İran 

sanatında Sadıkı Beg’e ait olduğunu düşünmüşlerdir.202 

 

Domuz saldırısında Nakkaş Rızâ hareketli bir saldırıyı göstermektedir. Domuz 

adamın sol ayak bileğini ağzına alıp ısırmaktadır. Adam kaçtığı halde başını 

döndürüp, domuza şaşkın bakmaktadır. Elini yumruk yapmış, sarığı yerinden 

oynamış, kemeri kaymış bulunmaktadır. Bu özelliklere Rızâ'nın birçok minyatüründe 

rastlamak mümkündür. Doğa sakin ve dekoratif bir görünümdedir. Burada önemli 

olan şey, olay ve karakterlerin özellikleridir. Öyle ki ressam domuzun tüylerini bile 

ince çizgilerle gerçekçi bir şekilde göstermeye çalışmıştır. Bu çalışmada Rızâ’nın 

sonradan atacağı adımlarının izlerini görmek mümkündür. Onun karakterleri yakından 

büyük ölçüde ince özellikleri ile resmetmesi, sonraları ortaya koyacağı tek figür 

resimlerinin öncüsü olarak sayılabilir. Rızâ Abbasi bu çalışmalarının devamında çok 

sayıda tek figür resimleri yapmıştır. Bu resimlerinde bir şehzade, bir genç veya bir 

katip vb. tek başına yakından resmedilmiş ve ressam onun karakter özelliklerini, 

incelikleriyle göstermeye çalışmıştır. Bu çalışmaları, Rızâ Abbasi’nin sanatının zirvesi 

olarak tanınmaktadır. 

Riza Abbasi, İran minyatürünün son ustalarından biri olarak bilinmektedir. 

Rıza’nın yaşadığı I. Şah Abbas döneminden sonra, II. Şah Abbas’ın yönetime geçmesi 

ile beraber, İran’da minyatür sanatı da aslını ve gerçek gücünü kaybetmiştir. Suut 

Kemal Yetkin bu durumu: 

“XVIII. Yüzyılda İran resmi, kısmen Avrupa etkisi, kısmen de yaratıcı dehaların 

yokluğu yüzünden,  kelimenin tam anlamı ile düşmeye başlar.”203 şeklinde ifade 

etmiştir. 

 
 
 
 
 

                                                
202 a.g.e., s .98 .  
203 Suut Kemal Yetkin, a.g.e., , İstanbul, Cem Yay, 1984, s.199 
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V. BÖLÜM 
 

14.- 17. YÜZYILLAR ARASINDA İRAN 
MİNYATÜRÜNÜN SAVAŞ SAHNELERİNİN 

ÖZELLİKLERİ 
 
 
 A- Savaş Sahnelerinin Gelişimi:   

 
 İran minyatüründeki savaş sahnelerinin kurgularını, dönemlerinin minyatür 

sanatı üsluplarından arındırarak bağımsız bir şekilde incelemek mümkün değildir. 

Her dönemde değişen tasvir kalıpları ve üsluplar savaş sahnelerinin 

canlandırılmasında etkin olmuştur. Örneğin, Varka ve Gülşah gibi 13.yüzyıla ait bir 

Selçuklu dönemi yazmasının minyatürlerinde savaşçılar, atlar, bitki ve çiçekler, basit 

çizgilerle resmedilmiştir. Büyüklükleri gerçekçi boyutta değildir ve kullanılan 

renkler sadece yeşil, mavi, kırmızı gibi renklerdir. Ayrıca resimlerdeki bezemeler 

tabiatın özeti gibidir (Res.9) . Kahramanlar ay yüzlü, badem gözlüdür, başlarının 

etrafında birer hâle vardır. Sonraki dönemlerde bu hâleler kaybolmuş ve daha olgun 

çizgiler ortaya çıkmıştır.  

 
 Moğol dönemi minyatür üslubunun belli özelliklerinden biri, savaşın sınırlı 

alanlar içerisinde ve basit surette tasvir edilmesidir. Savaş ve at koşumları 

“İsfendiyarın Gürkseri öldürmesi” adlı minyatürde (Res.11) olduğu gibi çok basit bir 

anlatımla canlandırılmıştır. Aynı zamanda altın renkli gök, süsleme tarzında 

kullanılan yapraklar, çerçeveden çıkan bayraklar ve at ayakları, Moğol dönemine ait 

küçük Şehnâmelerde uygulanmış olan diğer üslup özellikleridir. Örneğin, Câmiu’t-

Tevarih’teki minyatürlerde çizgi büyük rol oynarken rengin rolü azdır ve bu 

minyatürler bu dönem savaş tasvirlerinin tipik bir örneklerini oluştururlar. Bunlardan 

biri, “Rüstem’in Şağat’ı Öldürmesi” konulu olan minyatürdür (Res.13). 

 

 Giderek savaş sahnelerindeki renkler zenginleşmiş ve eski matem renklerinin 

yerini açık altın ve mavi renkler almıştır. Yapraklar süsleme tarzından çıkıp, tabiata 
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uygun olarak işlenmiştir. Sanatçılar gerçek bir sahneyi ve macerayı duygusal ifade 

ile göstermeye çalışmışlardır. İlhanlı dönemine ait olan Demotte Şehnâmesi’nin 

minyatürlerinde bu gelişmeleri görmek mümkündür.  

 “Rüstemin Şağad’ı Öldürmesi” İlhanlı döneminde, hem Câmiu’t-Tevarih’te 

hem de Demotte Şehnâmesi’nde canlandırılmış bir konudur. Ancak aynı dönemde 

yapılmış olsalar da her iki eserdeki minyatürler birbirinden farklı tarzları sergilerler. 

Câmiu’t-Tevarih’teki Rüstem ve Şağad minyatüründe çizgi ilk sıraya alınmış ve renk 

unsuruna az yer verilmiştir. Ama bu sahne Demotte Şehnâmesi’nde çok renkli bir 

anlatımla resmedilmiştir. Bu çok renklilik minyatür sanatının gelişiminde büyük bir 

adım sayılmaktadır. Aynı zamanda Uzak- Doğu sanatının etkisi Demotte 

Şahnâmesi’ndeki minyatürlerde özellikle ağaçlar ve dağların resmedilişinde açıkça 

görülmektedir. 

 

 “Hidaspis Savaşı” konulu tasvirde izlendiği gibi askerler alan içinde mahsur 

kalmadan cedvelden dışarıya çıkarak savaş alanını çerçeveden dışarıya taşımışlardır. 

Böylece sahne sonsuz bir görünüme kavuşmuştur (Res.18).   Genel olarak, 14.yüzyıl 

İran minyatüründe Uzak Doğu etkisi ağaçlar, bitkiler, gök, bulut, dağ ve diğer doğa 

unsurlarında önemli rol oynamıştır. Ancak, doğa elemanları daha çok sahne dekoru 

olarak kullanılmışlardır (Res. 20). 

 

 İncû dönemi minyatürlerinde Moğol gelenekleri sürdürülmüştür. Bu dönemin 

tasvirleri basit manzara ve mimari ayrıntılarıyla zenginleştirilmiştir. Kavamud-

devle’nin emri üzerine hazırlanan Şehnâme’de altın renginin fazlaca kullanılması da 

Demotte Şehnâmesi’nin etkisini göstermektedir. 

 İncû dönemine özgü bir tasvir üslubunun oluştuğu belirlenmiştir. Bu üslupta 

genellikle metin arasına yerleştirilmiş olan minyatürlerin kompozisyonları enine 

gelişmekte ve zeminler kırmızı veya sarıya boyanmaktadır (Res.19). Figürler, 

tasvirlerin boyutuna göre ince tutulmuştur.  

 Celayirî dönemi minyatürlerinde ise doğanın rolü daha da aktif hale getirilmiş 

ve bütün güzelliği ile resmedilmiştir (Res.21). Öyle ki doğa sadece bir süsleme 
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unsuru olmaksızın, minyatürdeki olaya karışmış  ve onun iyi ifade edilmesinde rol 

üstlenmiştir. 

 

 Muzafferîlerin resim tarzı da daha çok Celâyirîlerin resim tarzının etkisi 

altındadır. Bu dönem savaş sahnelerinde mavi, yeşil, kırmızı gibi renkler çok 

kullanılmıştır. Bu renkler İran resminin ana renklerindendir. Bu dönem 

Şehnâmelerinde  yer alan “Behram ve ejderha Mücadelesi” konulu minyatüre 

bakıldığında (Res.23), tabiat birkaç motifle basit surette, Behram ve ejderha figürleri 

ise büyük ölçüde resmedilmiştir. Genel olarak eserin kahramanlarına ve mücadele 

edilen yaratıklara verilen önem görsel açıdan yansıtılmaya çalışılmıştır. 

 

 Timurlu dönemi savaş sahnelerinde, özellikle Baysungur Şehnâmesi’nde 

güçlü bir hareketlilik gözükmektedir. Ayrıca eserin kompozisyonlarında uyum, renk 

ve çizgi gibi unsurlar arasındaki dengeye, ayrıntıların titizlikle işlenmesine ve 

zarafetle önem verilmiştir.  Yatay ve çapraz satıhlar arasında güçlü bir bağlantı 

sağlanmıştır (Res. 48 ). 

 

 Türkmenler döneminde savaş konulu minyatürlerin yer aldığı ilk eser olan 

Firdevsi Şehnâmesi farklı bir üslupla resimlenmiştir. Birinde insanların kafalarının 

daha büyük resmedildiği ve doğanın sınırlı ifadeli biçimleriyle canlandırıldığı 

görülür. Bu tarz yeni bir gelişme olarak sadece Türkmen dönemine aittir. Bu tarz 

başka eserlerin tasvirlerinde de görülür. Örneğin o dönemde hazırlanan 

Haverânnâme adlı eserde de Hazret-i Ali’nin kafası büyük resmedilmiştir (Res.57).  

İran minyatürü edebî efsanevi ve fantastik konulara her zaman ilk sırayı vermiş ve 

Türkmenler döneminde daha çok bu konular işlenmiştir. 15.yüzyıl sonlarına doğru 

Herat'da Timurî emiri Hüseyin Baykara döneminde Kemaleddin Bihzad adlı sanatçı 

İran minyatürünü gerçekçi dünyaya çekmeye ve gerçekçi minyatürler yapmaya 

çalışmıştır.  

 

 Savaş sahnelerinde giderek doğa elemanları sadece süsleme ve güzellik 

görevinden çıkarak savaş olayına yardım etmeye başlamış, doğa ve sahnedeki olay 

arasında bir bağlantı kurulmuştur. Örneğin Safevî döneminde yapılan “Rahş ve 
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Aslanın Mücadelesi” sahnesinde, mücadele ile tasvirin sol tarafındaki yılanın, kuş 

yuvalarına saldırması arasında manevî bir bağlantı kurulmuştur. Hareketli ağaçlar ve 

bitkiler ise bu savaş havasını daha da güçlendirmiştir (Res. 65). Ressam değişik 

parlak renkleri iyi surette kullanmış, arka plandaki kuşlar, ceylanlar ve elvan 

çiçeklerle güzel bir doğayı sergilemekte başarı göstermiştir. İnsanların 

resmedilmesinde kullanılan yumuşak ince çiziler bu zarafeti daha da arttırmıştır. 

 

 Safevî Şahı Tahmasp dönemine kadar savaş sahnelerinin çoğunda, arka 

planda doğa unsurlarına geniş yer ayrılmıştır. Kuşlar, ceylanlar ve elvan çiçeklerle 

vb. doğa zenginleştirilerek yansıtılmış ve bu unsurlar minyatürlere estetik güzellik 

katmıştır. Ancak Şah Tahmasp döneminde yapılmış olan savaş sahnelerinde doğaya 

ayrılan yerin kısıtlandığı ve sahnede gerçekleşen savaşa daha geniş yer ayrıldığı 

dikkati çekmektedir (Res.70)204. Bundan sonraki dönemlerin savaş sahnelerinde de 

savaş olayının büyük önem kazandığı ve doğanın geri planda kaldığı görülmektedir.  

 

 B- Savaş Kompozisyon ve Mevkileri: 

 Tarih boyunca birçok savaş gerçekleşmiş ve bu savaşlar değişik minyatürlerle 

elyazması eserlerde tasvir edilmiştir. Savaş minyatürlerinin birçoğu tarihi olaylara, 

destanlara ve efsanevi hikâyelere dayanmaktadır. Sanatçılar bu olayları tasvir 

ettikleri zaman, yeni ifade biçimleri ve kompozisyonlar yaratmaya çaba 

harcamışlardır. Bazen aynı olayla ilgili yapılan minyatürler, farklı kalıplarda kurgular 

sergilemektedir. 

 

 İran minyatürünün ilk aşamaları sayılan Selçuklu dönemine bakıldığında basit 

kompozisyonlar görülmektedir. Örneğin, Varka ve Gülşah adlı eserdeki “Varka’nın 

Aden’li Bir Savaşçı ile Karşılaşması” (Res.9) konulu resimde savaşçılar iki taraftan 

yatay bir çerçeve içinde birbirine saldırmaktadır. Bu sade kompozisyonlar minyatür 

sanatının gelişmesiyle giderek olgunlaşmıştır. İlhanlı döneminde yapılmış olan  

“İsfendiyar’ın Gürkser’i Attan Düşürmesi” konulu  (Res.11) ve “Sultan Mahmud’un 

                                                
204 Stuart Cary Welch , A Kings Book of Kings, The Shah-nameh of Shah Tahmasp, New York, The 
Metropolitan Museum of Art, 1972, Res.341. 
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(Gazneli) Ordusunun Hint Padişahı ve Savaşçılarına Saldırısı” (Res.12) konulu 

sahnelere bakıldığında, hâlâ yatay kompozisyonların uygulandığı ancak 

kompozisyonların basit şekilden çıktığı izlenmektedir. Bu dönem ressamları sayfa 

yüzeyini doldurmaya çalışırlarken, mücadele olgusunu sahnenin ortasına 

kaydırmışlardır. Bu iki resimde görüldüğü gibi, bayraklar ve özellikle atların ayağı 

cetveli aşmıştır .Böylece bu dönemde çerçeveyi aşan kompozisyonlar ortaya 

çıkmıştır. 

 

 İlhanlı dönemi eserlerinden biri olan Demotte Şehnâmesi’nde 

kompozisyonların daha da geliştirildiği görülür. “Rüstem’in   Ölmek Üzereyken 

Şağad’ı öldürmesi” (Res.15)  ve “Ejderhanın Behram Gur’a Yenilmesi”   konulu 

(Res.16), sahnelere bakıldığında daha ayrıntılı işlenmiş ve yoğun görünümlü 

kompozisyonlarla karşılaşılmaktadır. Artık sadece savaşçıların değil onların çevresi 

ve savaş yapılan meydan bile önem taşımaktadır. Ressam Demotte Şehnâmesi’nde 

merkezi bir kompozisyon oluşturarak savaşı tam merkeze getirmiştir. Doğa 

elemanları olan ağaçlar ve bitkilerin sahneyi doldurmada ve kompozisyonu 

zenginleştirmede büyük rolü vardır.  

 İncûlar döneminde yatay kompozisyonlar eskisi gibi devam etmiştir. Ancak 

dönemin ressamları sahneleri sade doğa elemanlarıyla doldurmayı yeğlemişlerdir 

(Res.20). 

 

Celayirîler dönemine ait olan “İsfendiyar’ın Ejderle Mücadelesi” sahnesinde 

(Res.21) kalabalık dikey bir kompozisyona rastlanmaktadır.  Kademeli 

kompozisyona sahip olan bu eserin ön kısmında ejderha, onun üzerinde sağ tarafta 

İsfendiyar ve maiyetindekiler, üst kısımda ise İsfendiyar’ın arabası yer almaktadır. 

Doğa önceki dönemlere göre daha fazla önem taşımış, ağaçlar, bitkiler, taşlar sahneyi 

doldurup zenginleştirmiştir. Üst kesimdeki dağın doruğu ise cedvelden dışarı taşıp 

yazı çerçevesine girmiştir. Dikey kompozisyon bu dönemde ortaya çıkarak eski yatay 

kompozisyonların yerini almıştır. Bu dönemden sonra minyatür çalışmalarında 

çoğunlukla dikey kompozisyonlar  tercih edilmiştir. 
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 Muzafferîler döneminde yapılan “Behram Gur’un Ejder ile Savaşması” 

konulu minyatürde (Res.23) ressam önden arkaya uzanan bir eksen üzerine yeni bir 

kompozisyon yerleştirmiştir. Ejderha ön kısımda yer alırken, Behram Gur üst 

kısımdadır ve ötesinde büyük bir tepe bulunmaktadır. Atın ayağı ise İlhanlı 

geleneğine göre cedveli aşmaktadır.  

  

 Muzafferî dönemine bakıldığında, bu dönemde hazırlanan Firdevsî 

Şehnâmesi’ndeki “Rubin ve Bijen” (Res.25), “Güştasb’ın Aslanı Öldürmesi” 

(Res.26), “Keyhüsrev’un  Ceyhun’dan geçmesi” (Res.27) konulu minyatürlerin hep 

dikey kompozisyon esasına göre yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların 

kurgularında Celayirîler dönemindeki kadar yoğunluk yoktur. Tam tersine ressam 

sade ve basit tasvirler yapmaya çalışmıştır ve bu eserlerde doğa motifleri sahneyi 

doldursa bile kalabalık olmadığı için seyircinin bakışları sahnedeki olaylara  ve 

karakterlere çekilmektedir. 

 

 Timurlu döneminde kompozisyonlar daha da gelişmiş ve zenginleşmiştir. 

Çoğunlukla dikey ve ara sıra yatay kompozisyonların kullanıldığı bu dönemde farklı 

yerlerde hazırlanan Şehnâme tasvirlerinin kendine özgü özellikleri vardır. 1410’da 

hazırlanan Şiraz Şehnâmesi’deki “İskender’in Darab'ı Yakalaması” (Res.29) konulu 

minyatürde dikey bir cedvel içerisinde kademeli bir kompozisyon kullanılmıştır. İlk 

kademede iki grup savaşçının mücadelesi, ortada İskender’in Darab’ı  yakalaması, 

üçüncü kademede ise tepenin arkasında beklemekte olan birkaç savaşçı 

bulunmaktadır. Tepe ve onun arkasındaki savaşçılar bu dönemden sonra birçok savaş 

sahnesinde yer alacaktır.   

 1430’da hazırlanan Şiraz Şehnamesi’deki  “Rüstem ve Pilsan Savaşını” 

gösteren bir tasvirde de (Res.30) tepe ve tepe arkasına yerleştirilmiş savaşçılar 

dikkati çekmektedir. Merkezi bir kompozisyona sahip olan bu sahnede mücadele tam 

ortada gerçekleşmektedir. Önceki dönemlerde metne ait satırlara sayfanın alt veya 

üst kısmında yer verilmişken, bu dönemde metne ait satırlar birçok yerde tasvirin bir 

parçası gibidir ve tasvirin içerisinde yer almaktadır. Bu tasvirde de yazılar hem alt 

hem üst sol köşede görülürler. 

 



 

 

109 
 

 

 Timurlu döneminin şaheseri olarak tanınan Baysungur Şehnamesi’nde zengin 

savaş kompozisyonlarına rastlanmaktadır. Ressamlar sahneleri savaşçıların dışında 

doğa elemanlarıyla doldurmuşlardır. Kompozisyonların çoğunda ağaçlar, bitkiler ve 

taşlar önceki dönemlerin tasvirlerindekilere göre daha canlı ve daha büyüktür. 

Yazılar resmin içerisine girmiştir, ağaçların üst dalları cedvelden çıkarak sahneyi 

genişletmiş durumdadır (Res.48 ve Res.49). Bazı minyatürlerde merkezi ve simetrik 

kompozisyonun birlikte değerlendirildiğini de görmek mümkündür. “İranlılar ve 

Turanlıların Savaşı”nı gösteren bir sahnede (Res.36), iki tarafta iki ordu karşı karşıya 

konumlanmışlar ve saldıran savaşçılar merkezde birbirine girmiştir. Bu 

kompozisyonda bütün savaşçılar çember şeklinde sahneyi tutmuştur. Ressam üst 

dalları cedvelden dışarı çıkan sağ üst taraftaki iki ağaçla alttaki savaşçılar arasında 

denge kurmaya çaba harcamıştır. “Rüstemin Kendi Torunu Burzu’yu Yanlışlıkla 

Öldürmesi” sahnesindeyse (Res.38)  ressam  iki orduyu karşı karşıya koyduğu halde, 

iki savaşçı merkezde mücadele etmektedir. Sahnenin üst ve alt kısmını küçük ağaçlar 

kapsamıştır. Ressam öyle yoğun bir kompozisyon yaratmasa da mücadele sahnesini, 

doğa elemanlarının yardımı ile bir çember içine almıştır.  

 

 “Rüstem’in Beyaz Dev’i Öldürmesi” (Res.39) sahnesindeyse farklı bir 

kompozisyon yaratılmıştır. Mücadele ön kısımda gerçekleşmektedir. Üst kesimi 

çoğunlukla doğa elemanları kaplamıştır. “İsfendiyar’ın Ercasp Kales’ine Girmesi ” 

(Res.40) konulu minyatürün kurgusu hepsinden  farklıdır. Bu kademeli 

kompozisyonun ilk kademesinde kale dışı, ikincisinde sarayın odaları, üçüncüsünde 

padişahın bulunduğu oda yer almaktadır. Ressam duvar dizileri ve renkleri ile bu 

kademeleri ayırmıştır. Baysungur Şehnamesinde değişik ve yeni kompozisyonlar 

ortaya çıkmış ve zengin savaş sahneleri resmedilmiştir.  

 

 Karakoyunlu dönemi minyatürlerinde genel olarak, ayrıntıcı bir detay 

işlemciliğinden çok, gözü fazla yormayan sade kompozisyonların tercih edildiği 

görülmektedir. Olaylar çoğu zaman, bütüne yer veren tek bir merkez etrafında 

gelişir. Ana figürlerin yerleri ve hareket kalıpları, motiflerin işlenişi ve biçimleri 

değişse de kompozisyonun bu sade ama sağlam yapısı hemen her zaman aynı 

kalmaktadır ( Res.54) , ( Res.55). 
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 Akkoyunlu Türkmenleri döneminde hazırlanan Şehnâmelerde dikey 

kompozisyonlar kullanılsa da Haverannâme’deki savaş sahnelerinde daha çok dikey 

kompozisyona önem verilmiştir (Res.56), (Res.57). “Hazret-i Ali’nin Ejderle 

Mücadelesi ve Hazret-i Ali’nin Şeytanları Yenmesi” konulu minyatürlerde, savaş 

merkezde gerçekleşmektedir. Arka plandaki tepelerin arkasında ise Timurlu dönemi 

minyatürlerindeki gibi savaşçılar dizilmiştir. Ancak buradaki tepeler önceki 

dönemlerin tasvirlerindekilere göre daha küçük, savaşçı figürleriyse daha büyüktür. 

 

 Akkoyunlu Türkmenleri dönemine ait bir Şehnâme nüshasındaki savaş 

minyatürlerinde dikey kompozisyon kullanıldığı halde, sade bir sahne 

oluşturulmuştur. Özellikle “İki Savaşcı”nın  betimlendiği bir tasvirde (Res.59), iki 

savaşçı merkezi bir kompozisyonla oldukça yakından gösterilmekte ve sahne içinde 

onlardan başka hiçbir doğa ögesine yer verilmemektedir. 

 

 Sultan Hüseyin Baykara döneminde hazırlanan Zafernâme’de yine de 

kalabalık sahneler yer almıştır. “Kaleye Hücum” konulu minyatürde (Res.62) önden 

arkaya giden bir kompozisyon bulunmaktadır. Burada her şey dikey bir eksen 

üzerine yerleştirilmiştir. Kale ve büyük ağaç dikey eksen üzerinde yukarıya doğru 

uzanırken, savaşçılar bile dikey eksen üzerinde kalenin üstüne doğru çekilmişlerdir. 

Böyle yeni bir kompozisyon oluşturan ve her şeyi dikey bir eksen üzerinde harekete 

geçiren bu olağanüstü savaş sahnesinde kalenin üst kısmının cedvel dışına taşırıldığı 

dikkat çekici bir yeniliktir. Önceki dönemlerin tasvirlerinde ağaçların üst dalları 

cedveli aşmaktayken, bu tasvirde kale dikey eksen üzerinde cedveli aşmış ve göğe 

doğru uzanmıştır.  

 

 Safevî dönemi savaş konulu minyatürler de yoğunluğa sahip 

kompozisyonlara sahiptir. Bu yoğunluk hem insan hem doğa elemanlarıyla 

sağlanmıştır. Ressamlar dikey çerçeve içerisinde merkezi kompozisyonlar 

oluşturarak savaş ve mücadeleyi tam ortada göstermişlerdir. Ancak doğaya da 

gereken önem verilmiş, sahnenin geri kalan bölümü yeni ağaçlar, değişik bitkiler, 

tepe ve taşlarla doldurmuştur. Doğa elemanları daha ince, daha zarif işlenerek bazen 
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konu edilen savaşı bile etkisi altına almıştır (Res.65). Tahmasp Şehnâmesi’ne 

bakıldığında dikey kompozisyonlarda kademeli planların yer aldığı görülür. Sahneler 

üçe bölünmüştür. Ön kısımda doğa elemanları veya ortada gerçekleşen savaşı 

seyreden süvariler bulunurlar. Ortada savaş meydanına önemli bir yer ayrılır, arkada 

tepe ve tepenin arkasında birkaç figüre yer verilir. Aslında eskiden gelen genel 

kompozisyon devam ettirilmektedir. Ancak bu dönemin ressamları yenilikler aramış, 

arkadaki ve çevredeki doğa elemanlarına daha fazla yer vererek ağaçlar, değişik 

bitkiler, taşlar ve tepelerle bütün sahneyi kaplamışlardır ( Res.67 ve Res. 68).   

 

 İran minyatürünün savaş sahnelerinde genellikle savaşçıların bulundukları 

durum, şu kurgularla resmedilmiştir: İki savaşçının boş alanda karşı karşıya gelmesi; 

İki savaşçının iki ordu önünde mücadelesi; İki grup savaşçının dövüşü; kale 

kuşatması; Ordugâha saldırı; İki ordunun meydan muharebesi vb. Bu bölümde 

dönemlere göre değişen farklı savaş kompozisyonlarından örnekler verilerek bu 

kurgular ele alınmaya çalışılmıştır.   

 

 1) İki Savaşçının Boş Alanda Karşı Karşıya gelmesi: 

 Bu tür savaşı tasvir eden en erken tarihli örneklerden biri, Varka ve Gülşah’da 

bulunan Varka'nın Adenli savaşçı ile savaşıdır (Res.8). Bu savaş sahnesinde sadece 

iki savaşçı ve onların çevresinde süsleme tarzında kullanılan ağaçlar, yapraklar 

Selçuklu dönemindeki diğer manzaralar gibi resmedilmiştir. İncûlar döneminde 

yapılan Zengene ve Ahvaşt savaşını gösteren minyatür (Res.19)205 benzer bir 

kompozisyona sahiptir. Ortada sadece iki savaşçı görülmektedir ve çevrelerini süs 

ağaçları, çiçekler ve bitkiler sarmıştır. İki savaşçının boş alanda karşılaşması sonraki 

dönemlerde yine sürekli çalışılan konular arasında yer almıştır. İbrahim Sultan 

döneminde yapılan Şiraz  Şehnâmesi’nde bulunan Rüstem’in Puladvand ile göreşi 

(Res.44)206 bu konunun güzel örneklerindendir. İki pehlivanın mücadelesi merkeze 

yerleştirilmiş, bitkiler ve tepeler arkasındaki atların başlarıyla simetrik bir düzen 

yaratılmıştır. Safevî döneminde hazırlanan Tahmasp Şehnâmesi’ndeki Feriburz’un  

Kalbed ile karşılaşması sahnesi (Res.70). İran Şahı Yezdigerd’in değirmende 

                                                
205 Ruin Pakbaz., a.g.e., s.97. 
206 Eleanor Sims, Peerless Images, Persian Painting And Its, s. 103, Res. 17. 
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değirmenci tarafından öldürülmesi (Res.80)207 bu kurgu için verilebilecek 

örneklerdir. İki savaşçının karşılaşmasını konu alan minyatürler, 13.-14. yüzyıllarda 

yatay dikdörtgen formda olan kompozisyonlardır. 15. ve 16. yüzyıl minyatürlerinde 

aynı konunun dikey dikdörtgen formda kompozisyonlar halinde çalışıldığı 

belirlenmektedir. 

 

 2) İki Savaşçının İki Ordu Önünde Mücadelesi: 

 Savaşları tasvir eden minyatürlerde genellikle iki ordunun karşı karşıya 

gelmesi gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak özellikle Şehnâme'de tasvir edilen 

savaşlarda olduğu gibi iki ordu birbirine saldırmadan önce, iki taraftan pehlivanların 

dövüşerek kendi güçlerini sergilemek amacıyla ortaya çıktıkları görülür. 

Pehlivanların mücadelesinden sonra iki ordu arasındaki savaş başlar. Bu sebeple 

birçok minyatürde iki ordu önünde iki pehlivanın savaşı tasvir edilmiştir. Bu 

anlayışın savaş sahnelerinin kurgularında özellikle 14. ve 15. yüzyıllarında 

sürdürülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Rüstem ile İsfendiyar’ın Savaşı 

(Res.70)208,  “Gov ve Talhand’ın Yeniden Savaşması” (Res.41)209, “Rüstem’in 

Efrasiyab’ı Öldürmesi” (Res.45)210 konulu minyatürler bu anlayışla kurgulanmıştır.  

 

 Celâyirîler döneminde yapılan İran ve Turan savaşını gösteren bir minyatür 

de bu konunun en güzel örneklerindendir (Res.22)211. İki safhalı resmedilmiş olan bu 

minyatürde merkezde pehlivanlar canlı bir tarzda savaşmakta, yanlarda yer alan iki 

ordu, her iki sayfadaki tepeler, bayraklar ve ağaçlarla simetrik bir düzen 

oluşturmaktadır. 

 

  Timurlu dönemine ait olan bir diğer minyatürde İranlı pehlivan Rüstem ile 

Turanlı pehlivan İsfendiyar at sırtında güreşirlerken tasvir edilmişlerdir (Res.50). 

Rüstem ve İranlı sipahiler solda, İsfendiyar ve Turanlı sipahilerse sağda 
                                                
207 Abdülkadir Karahan, - Tahsin Yazıcı - Ali Milani, a.g,e. 
208 a.g,e. 
209 Kerim Sefayi, - Caber Anâsüri, Şehname-i Firdevsî, Nusha-i Dovre-i Baysunguri, Tahran, Suruş 
yay, 1370 h. 
210

Afif  Elbehnisi, a.g.e., Resim 84. 
211 Ernst J. Grube, Lapittura del’Islam Miniature Persiane dal XII al XVI sec, Capitol Yay., Milano, 
1980, Res. 12. 
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konuşlanmışlardır. Her iki ordunun savaşçıları iki yanda onları seyretmektedir. İki 

pehlivan ise, ön kısımda gerçek savaşı sergilemektedir, iki tarafta boru çalan 

borazancılar savaşın başladığını ilân etmekte ve sancak kaldıran atlılarsa mücadele 

sonucunu bekledikleri halde gerçek bir savaşa hazır olduklarını, meraklı bakışlarıyla 

belli etmektedirler. 

 

 Baysungur Şehnâmesi’ndeki Gov ve Talhand’ın Savaşı konulu minyatürde 

(Res. 41)212 tasvir edilen savaş, önceki dönemlerin minyatürlerindekine göre daha 

kalabalık bir meydanda gerçekleşmektedir. Bu savaş ortamında çok sayıda kişinin 

öldüğü, yerde yatan kesik kafaların varlığıyla gösterilmiştir. Ancak bu sahnede 

önemli olan önde mücadele eden iki pehlivandır. Aslında bu iki İranlı şehzade 

kardeşin savaşıdır213. Sağda gösterişli koşum takımları olan atın üzerinde oturan 

şehzade Gov, solda filin üzerinden bakan şehzade Talhand’dir. Sahnenin ön 

kısmında mücadele eden iki pehlivan, iki şehzadenin savaşını temsil etmektedir. 

Buradaki savaş meydanında, birkaç kişinin öldüğü gösterilmişse de  şu anda sadece 

bu iki pehlivan savaşmaktadır ve ordunun savaşa katılımı yoktur.  

 

 İbrahim Sultan Şehnâmesi’ndeki bir minyatürde ise (Res.45) Rüstem’in, 

Turan’ın büyük Şahı Efrasiyab'ı öldürdükten sonra onu havaya kaldırışı tasvir 

edilmiştir. İki ordunun savaşçıları, birbirine saldırmaya hazır gözükmektedir. 

Merkezi bir kompozisyona sahip olan bu minyatürde iki tarafta bulunan ordu ve 

bayraklar basit ve simetrik bir düzen oluşturmuşlardır.  Bu, İbrahim Sultan 

Şehnâmesi’ne özgü bir kurgu olarak dikkati çekmektedir. 

 

 3) İki Grup Çatışması: 

 Birçok savaş sahnesinde iki grup savaşçının çatışmasına da rastlanmaktadır. 

Bu kurgudaki sahneler, sadece iki savaşçının savaşını gösterecek kadar küçük 

değildir, iki büyük orduyu gösterecek kadar da büyük değildir, bu sahneler ancak 

birkaç savaşçıdan oluşan iki grubun çatışmasını sergileyecek kadar büyüklüktedir. 

                                                
212 Şehname-i Firdevsi ( Nüsha-i Dovere-i Baysunguri), Galamgiri-e tazhibha ve miyatürha: Kerim 
Safayi- Mukaddeme ve çekide-i dastanha: Caber Anasori, Tahran, İntişarat-i Suruş, 1370 h, s.65. 
213 Şehname-i Firdevsi ( Nüsha-i Dovere-i Baysunguri), s.64. 
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İlhanlı döneminde yapılan, Gazneli Sultan Mahmud’un ordusunun Hint padişahının 

savaşçılarına saldırışını gösteren minyatür (Res.12) bu kurguyu yansıtan bir örnektir. 

Bu minyatürde beş atlı sağ ve beş atlı sol tarafta, simetrik bir kompozisyon 

oluşturarak, birbirine saldırmaktadır. Safevî döneminde yapılan, Rüstem’in 

Efrasiyab’ın sarayına saldırışını gösteren minyatürde de (Res.85) iki grubun savaşı 

tasvir edilmiştir. İran pehlivanı Lohrasp’ın öldürülmesini gösteren minyatürde de 

(Res.77)214 savaşçılar dört kişilik gruplar halinde birbirine saldırmaktadır.  

 

 4) İki Ordunun Meydan Muharebesi: 

 İki ordunun meydan muharebesi önceki dönemlerde de uydulanmış savaş 

konulu tasvirlerin kurgularından biridir. İlhanlı dönemindeki Demotte Şehnâmesi’de 

yer alan “Hidaspis Savaşı’nda Mancınıkla Saldırı” sahnesinde (Res.18), kalabalık 

bir meydan muharebesi görülmektedir. Bu sahnede figürler, ateşler ve doğa 

elemanları bütün sahneyi tutmuştur. Önden arkaya doğru uzanan bir kompozisyon 

yaratılmıştır. 

 

 İki ordunun meydan savaşını canlandıran minyatürlerin 14.yüzyıl başına ait 

başarılı bir örneği Camiü't-Tevarih adlı eserde bulunmaktadır. Bağdad'ın alınışını 

tasvir eden bu minyatürde ( Res.33) göğüs göğüse yapılan şiddetli bir savaş tasvir 

edilmiştir. Attan düşen savaşçılar, başıboş kalan atlar, atılan mızraklar sahneye 

gerçekçilik katmaktadır. İlhanlı dönemi minyatürlerindeki gerçekçi yaklaşımı bu 

tasvirdeki şiddet ve hareket içeren savaş sahnelerinde izlemek mümkündür.  

 

 Bazı tasvirlerde iki ordu sayfanın iki kenarına yerleştirilmiştir. Savaş 

merkezde vuku bulur. Bazılarında ise iki ordu merkezde, aşağıya doğru inen tepenin 

bulunduğu bir alanda yer alırlar. İki tepe arasında kalan alanda ise savaş 

gerçekleşir.215  Bu kurgu için Baysungur Şehnâmesi’ndeki “Gov ve Talhand’in 

                                                
214 Zagorka Janc, İslamska Minjatura, Zagreb, Zorkavacka 6, 1985, s. 90,  Resim 60. 
215 Nurhan Atasoy, Nakkaş Osmanın eserleri ve Osmanlı Minyatür sanatının getirdiği yenilikler,  4+ 
272s , 
Dr. Tez: İst. Üniv. Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü, 1962, S. 47. 
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Yeniden Savaşması” ve (Res.41)  Cuki Şehnâmesi’ndeki  “Rüstem ile Aşkbus 

Savaşı” (Res.49) konulu tasvirleri örnek olarak vermek mümkündür. 

   

 Baysungur Şehnâmesindeki “İranlılar ile Turanlıların Savaşı” konulu 

minyatürde (Res.36) iki odunun simetrik bir kompozisyonla karşı karşıya gelmesi 

canlandırılmıştır. Burada kalabalık bir savaş olmasa da iki ordu resmin çerçevresini 

oluşturmuştur ve gerçek mücadele merkezde cereyan etmektedir. 

 

 

 Akkoyunlu dönemine ait  Hamse-i Nizami nüshalarından birinde bulunan 

“Hüsrev ve Behram Çubin’in Savaşı” sahnesinde (Res.58) meydan muharebesinin en 

güzellerinden biri betimlenmiştir. İki taraftan karşı karşıya gelen ordu sahnenin 

tamamını işgal etmiştir. Bu yeni sahnede tepe artık arka plânda kalmayarak sahnenin 

tüm yüzeyini kaplamaktadır. Mücadele de sahnenin sadece ön kısmı veya ortasında 

değil her tarafında gerçekleşmektedir. Ressam yeni bir ifade ile savaşı gerçek bir 

savaş gibi çerçevenin dışına taşıyarak savaş meydanını oldukça genişletmiştir. İran 

minyatülerindeki savaş sahnelerinde böyle geniş savaş alanlarına çok az 

rastlanılmaktadır. 

 

 İki ordunun birbirine girerek savaştığı sahnelere daha sonra Safevî döneminde 

hazırlanan eserlerde rastlanmaktadır. Firdevsi Şehnâmesi'nden İranlılarla Turanlıların 

savaşı (Res.78), Nizami Hamsesi'nin mesnevilerinde yer alan bir savaş sahnesi ( 

Res.75) savaşçıların teke tek şiddetle savaştığı  anları canlandıran kurgulara sahip 

minyatürlerdir. 

 

5) Düşman Kovalama:  

14.-17. yüzyıl İran minyatürlerinde tasvir edilmiş olan düşman kovalama 

sahneleri tek yönde gelişirler. Bu tarz sahnelerde saldırmakta olan ordu, düşmanı 

önüne katmış, kovalamaktadır.  Düşman hem kaçar, hem ok atıp, kılıç sallar. 

Saldırgan  kuvvetler de hem kovalar, hem düşmanı öldürürler.216  

                                                
216 Nurhan Atasoy, a. g. e., S. 47. 
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İskender Sultan Antolojisi’nde bulunan “İskender’in Darab'ı Yakalaması” 

sahnesinde (Res.29) ön kısımda İskender’in ordusunun, Darab’ın ordusunu 

kovaladığı görülür. Kovalamakta olan savaşçılar ok atarlar, birisi ise kaçmakta olan 

bir savaşçının arkasına gürzü ile vurur. Kaçmakta olan ordu ise aynı zamanda arkaya 

bakarak ok atar. Bu kurgunun bir diğer örneğini Safevî dönemine ait bir Şehnâme 

nüshasındaki “İranlılar ile Turanlıların Savaşı” konulu minyatürde  (Res.78) görmek 

mümkündür. Sol tarafta İran ordusu Turanlıları kovalamaktadır. Ön kısımda Rüstem 

mızrakla bir düşmanı vurarak attan düşürmektedir. Ortada kaçmakta olan Turanlı bir 

savaşçı, arkaya bakarak ok atmaktadır.  

 

Bihzad tarafından resimlenmiş ve Timurlu emiri Hüseyin Baykara döneminde 

hazırlanan Zafernâme nüshasındaki Hücum (Res.63) sahnesi ise düşman kovalama 

sahneleri arasında en kalabalık olanı olarak dikkati çekmektedir.  

 

6) Ordugâha Baskın: 

Ordugâha yapılan baskın, savaş sahneleri arasında çok sevilerek işlenen 

konulardan biridir. Bu saldırı özellikle çadırlara yapılır ve çadırlar arasında 

gerçekleşen mücadeleler tasvir edilir. Baysungur Şehnâmesi'ndeki,  Keyhüsrev’in 

“Ordugâha Baskın Yaparak, Şide’yi  Öldürmesi” konulu minyatür (Res.47), Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki bir diğer Şehnâme'de bulunan, “Selm ve Tur’un 

Menuçehr’e Baskın Yapması ve Menuçehr’in Öldürülmesi” konulu minyatürle 

(Res.51) kompozisyon açısından benzeşmektedir. Safevî döneminde 1547 de yapılan 

bu minyatür, diğer tasvirdeki gibi çadırlara yapılan bir saldırıyı göstermektedir. İki 

sahnede de saldırganlar çadırları kuşatmışlardır. Timurî döneminde yapılan 

Baysungur Şehnâmesi'ndeki sahnede ordugahı sadece iki çadır temsil etmektedir, 

ressam savaş ve savaşçıları yakından ayrıntılarıyla canlandırmaya çalışmıştır. Safevî 

döneminin ressamı ise uzak bir açıdan bakarak çadırların sayısını çoğaltmıştır ve 

savaş alanını daha geniş tutmuştur. Ordugâha yapılan baskını tasvir eden Tahmasp 

Şehnâmesi’ne ait bir diğer minyatürde de savaşçılar çadırlara baskın yapmaktadır 

(Res. 71). Bu sahnede öteki iki minyatürün kurgularını birleştiren bir kompozisyon 
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benimsenmiştir. Bu çalışmada saldırı ve baskın alanı geniş tutulmuş ancak aynı 

zamanda ressam olayları yakından göstermeye ve savaşı ayrıntıları ile tasvir etmeye 

çalışmıştır. Sonuçta bir ordugâha yapılan saldırı olağanüstü  güçlü bir resim diliyle 

canlandırılmıştır. 

 

7) Kale Kuşatması: 

14.-17.yüzyıl savaş konulu İran minyatürlerinde çok tasvir edilmiş sahneleri 

arasında kale kuşatmaları da önemli bir yer tutar. İlhanlı döneminde hazırlanan 

Camiü’t-Tevarih’te bulunan, “Bağdad’ın Hülagu Tarafından Kuşatılması” adıyla 

tanınan minyatür kale kuşatmaları tasvirlerinin ilk güzel örneklerindendir (Res.31). 

Keyhüsrev’in “Efrasiyab  Sarayı’nı Kuşatması” konulu Muzafferî dönemine ait bir 

Şehnâme nüshasındaki sahnede ise kale dışındaki atlı saldırganlar uzun mızraklarını 

havaya kaldırmış, kaleyi savunan savaşçılar yay ve oklarını onlara doğru 

yöneltmişlerdir (Res.24).217 Timurî döneminin Baysungur Şehnâmesi’nde bulunan 

“Keyhüsrev'in Adamları ile Birlikte Devlerin Kalesine Saldırması” sahnesinde ise 

saldırganlar ok ve yay kullanmaktadır (Res.42). Devler, ellerindeki taşları atarak 

kaleyi savunmaktadırlar. Aynı dönemde yapılmış olan bir diğer minyatürde 

(Res.28)218 Hayber Kalesi savaşı görülmektedir. Buradaki kale kuşatmasında farklı 

bir kompozisyon kullanılmıştır. Orduların savaşlarında görüldüğü gibi, arka planda 

tepe ve tepenin arkasında birkaç süvari vardır. Saldıranlar dağınık şekilde kaleye 

doğru ilerlemektedir. Hazret-i Ali söktüğü kale kapısını kalkan gibi kullanarak,  

kaleye girmeye çalışmaktadır. Savunanlar da diğer minyatürlerde olduğu gibi, kalede 

durmamakta, çoğu kaleden inerek saldıranları önlemeye çalışmaktadır.  

 

Kale kuşatma sahnelerinin en güzellerinden biri, Timurlu dönemine ait halen  

kaybolmuş olan bir Şehnâme nüshasına aittir ( Res.52 )219.  Bu heyecanlı ve canlı 

savaş sahnesi üç parçaya bölünmüştür. Sol ön kısım kaleye saldıran savaşçılara 

ayrılmıştır. Sağ tarafta kale ve kaleyi savunanlar görülür. Üst kısımda tepenin 

arkasında savaşın arka planı verilmiştir.  

                                                
217 Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki, Res.41. 
218 a.g.e., s.103, Res. 63. 
219 Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry, a. g. e., cat. 136. 
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Kale kuşatma sahnelerinin bir diğer güçlü örneği, Sultan Hüseyin Baykara 

döneminde Şerafeddin Ali Yezdî’nin kaleme aldığı ve Bihzad’ın resimlediği 

Zafernâme nüshasında bulunmaktadır (Res.64). İki evreli bir kurguya sahip olan bu 

minyatür, Timur’un 1402 yılında  St John şövalyelerinin kalesine saldırmasını 

oldukça hareketli bir kompozisyonla göstermektedir. Sol tarafta kale ve kale üzerinde 

kaleyi savunan askerler yer almıştır. Daha altta kaleye girmeye çabalayan saldırgan 

savaşçılar bulunmaktadır.  Ressam sağdaki sayfayı birkaç parçaya ayırmıştır.  Ön 

kısımda at üzerinde kırmızı elbiseli Timur saldırıyı seyrederken betimlenmiştir. Orta 

kısımda kaleye uzaktan ok atan savaşçılar ve elleri bayraklı yüksek rütbeli süvarilere 

yer verilmiştir. üst kısımda tepenin arkasında savaşın arka planı resmedilmiştir.  

 

Kale kuşatmaları tasvirlerinde çoğunlukla kalenin arkasında tepeler 

gözükmektedir (Res.24, Res.28, Res. 52, Res. 62). Ancak  Baysungur Şehnâmesi’nde 

bulunan “Keyhüsrev'in Adamları ile Birlikte Devlerin Kalesine Saldırması” konulu 

minyatürde (Res.42) yeni bir kurgu vardır. Bu minyatürde kale tam karşıdan büyük 

boyutlarda gösterilmiş, kalenin altında sadece saldıranlar ve metne ait satırlar, 

kalenin üstünde ise savunanlar ve metne ait diğer satırlar yer almıştır. Ressam burada 

hiçbir doğa elemanını ve tepeyi göstermeden, basit bir işlemle yeni bir kompozisyon 

yaratabilmiştir. 

 

 C- İnsan İle Savaşan Yaratıklar: 

 14- 17. yüzyıl İran minyatürlerinde insanların değişik düşmanlarla mücadele 

ettikleri ve savaştıkları izlenmektedir. Savaşılan düşmanları şöyle sıralamak 

mümkündür: 

1- İnsanın insan ile savaşı 

2- İnsanın hayali yarattıklar ile savaşı 

3- İnsanın canavarla savaşı 
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1) İnsanın İnsan ile Savaşı: 

   Konumuz çevresinde insanlar arasıdaki savaşlar, tarihi ve edebi konulu eserlerde 

anlatılan hikâyelerdeki savaşlardaki kahramanlar veya halklar arasında geçer.  

İranlılarla Turanlıların savaşı, Rüstem ile Sührab’ın savaşı, Bijen ve Rubin’in savaşı 

vb. gibi önemli örneklerini, kompozisyon özellikleriyle ele almış bulunuyoruz. Tezin 

önceki bölümlerinde bunlar üzerinde yeterince durulmuştur.  

 

2) İnsanın Hayali Yaratıklar İle Savaşı: 

İran minyatürlerinde özellikle Şehnâme yazmalarındaki tasvirlerde insan oğlu 

ile savaş ve mücadeleye giren birçok hayali ve efsanevi yaratıklara rastlamaktadır.Bu 

yaratıklar aslında hayvana benzeseler de olağanüstü güçleri ve özellikleriyle 

hayvandan daha güçlü ve daha korkunç görünüme sahiptirler. Bu yaratıkların çoğu 

insan düşmanıdır ve insanlara zarar vermek için yaratılmışlardır. Değişik 

minyatürlerde yaratıklarla insan arasındaki mücadele sergilenmiştir. Aslında bu 

yaratıklar insanların büyük düşmanları olarak görülmektedirler. Esatir ve efsanelerde 

büyük zararlara yol açan insan düşmanları, ressamlar tarafından temsili ve hayali bir 

ifade ile hayvana benzeterek, olağanüstü güce sahip yaratıklar olarak tasvir 

edilmiştir. Bu efsanelere dayanan minyatürler, o yaratıkların insanlarla yaptığı 

mücadelelerin göstergesidir. İran minyatürlerinde beş türlü hayali yaratığa rastlamak 

mümkündür. 

a) Dev,  b) Simurg  ,  c) Ejder , d) Cadı ,  e) Şeytan. 

 

a) Dev:  

Dev ( Dîv) birçok minyatürde yer alan efsanevi yaratıklardan biridir. Dev 

bazı metinlerde Cin adı ile beraber geçer.  Ama bu yaratık efsanelerde cinden ayrı 

özel bir tipe sahiptir. Dev minyatürlerde insan ile canavar arasında bir yapıya 

sahiptir. Bu yaratığın insan gibi iki el ve iki ayağı vardır. İki ayağı üzerinde yürür, 

aynı zamanda yüzü hayvana benzer. Vücudu tüylüdür, kafasında iki boynuzu vardır.  

Devin efsanelerde çok büyük ve uzun boylu olduğu anlatılsa da minyatürlerde 

insanla eşit ölçüdedir. Bunun nedeni, devlerin Rüstem gibi pehlivanlara yenilmesi 

olabilir. Minyatürde karakterler resmedildiğinde onların manevi değerine de önem 
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verilerek küçüklük veya büyüklüklerine göre ölçüleri değişmektedir. Minyatürlerdeki 

devler çoğunlukta Şehnâme’nin efsanelerine dayanılarak resmedilmiştir. Örneğin 

Ekvan Dîv’in Rüstem’i uyurken alıp götürüşünü tasvir eden minyatürlerdeki dev 

bunlardan biridir (Res.72)220. Rüstem ile Ekvan Dîv’in mücadelesi birçok minyatüre 

konu olan bir maceradır. Burada Ekvan Dîv’in şemaili, tüysüz vücudu,  belindeki 

kılıcı, kafa ve gözlerinin  insana çok benzer bir şekilde yapılmışsa da, iki büyük dişi 

ve boynuzları ile insana benzerliği yok edilmiştir. İran Şahı Gerşasp’ın devlerle 

savaşını gösteren minyatürde (Res.79)221 devler daha çok hayvana benzetilerek tasvir 

edilmiştir. Siyah renkleri, tüylü vücutları, korkunç yüzleri ve uzun tırnakları ile 

çirkin bir dev şemailini vermektedir. Kötülük timsali olduklarından Gerşasp 

tarafından öldürülmeyi hak etmişlerdir. Efsanelerde devlerin olağanüstü büyüklükte 

oldukları anlatılsa da Şehnâme kahramanlarından olan Şah Tahmuras, devden daha 

güçlü ve büyük resmedilmiştir (Res.67)222. Zira burada Tahmuras eli kılıçlı devi 

yenmiş ve elindeki gürzü devin başına vurarak başını ezmiştir. 

 

b) Simurg: 

“Simurg  veya bir diğer ismiyle Zümrüd-i Anka efsanevi bir kuştur. Pers 

mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer 

edinmiştir. Sênmurw (Pehlevi) ve Sîna-Mrû (Pâzand) diğer isimlerindendir. Ayrıca 

zaman zaman sadece Anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur”.223 

Mitik kuş Simurg Fars sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak 

resmedilmiştir. Zaman zaman köpek başına ve aslan pençelerine sahip bir tavus kuşu 

olarak da resmedilmiştir. Bazen insan yüzü ile de resmedildiği olmuştur.  

Onun iyilik sever bir doğası olduğu ve kanatlarının bir dokunuşunun her türlü 

hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılırdı. Sasani Persler Simurg'un yere 

bereket bahşedeceğine ve dünya ile göğün arasındaki birliği sağlayacağına 

                                                
220 Abdülkadir Karahan - Yazıcı, Tahsin- Ali Milani , a.g.e.,.s. 48. 
221 Stuart Cary Welch, A Kings Book of Kings, The Shah-nameh of Shah Tahmasp, New York, The 
Metropolitan Museum of Art, 1972, Resim 12.  
222 Stuart Cary , a.g.e., Resim.35. 
223 http://tr.wikipedia.org/wiki/Simurg, 07 Temmüz 2006. 
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inanırlardı. Hayat ağacı, Gaokerena'da tünediğine ve her türlü şeytani şeyi tedavi 

eden, düzelten kutsal Haoma bitkisinin yöresinde yaşadığına inanılırdı. Daha sonraki 

İran geleneklerinde Simurg ilahiliğin bir sembolü haline gelmiştir. Ayrıca, Sên-

Murv/Simurg Pers edebiyatında Homâ olarak tanımlanmış, Arapça'ya ise Rukh 

olarak girmiştir. 

Firdevsi'nin epik eseri Şehnâme'de, Simurg en tanınmış biçimini almıştır. 

Şehnâme'de Simurg'un Prens Zal ile olan ilişkisi konu edilir. Şehnâme'ye göre Kral 

Sam'ın oğlu Zal beyaz saçlı olarak doğmuştur. Kral Sam beyaz saçlı oğlunu görünce, 

çocuğun şeytanların tohumu olduğunu düşünerek, çocuğu bir dağa terk etmiştir. 

Çocuğun ağlayışlarını duyan yumuşak kalpli Simurg çocuğu alıp büyütür. Zal her 

türlü bilgiye sahip Simurg'dan birçok şey öğrenmiştir. Yine de büyüyüp bir yetişkin 

olduğu zaman insanların dünyasına girmek ister. Simurg buna üzülse de, ona bir tane 

altın tüy verip gitmesine izin verir. Eğer Zal, Simurg'un yardımına ihtiyaç duyarsa bu 

tüyü yakacaktır. ünlü pehlivan Rüstem, Zal’ın oğludur. 224 

Şehnâme öykülerine göre, İranlı pehlivan İsfendiyar, Yedi Menzili geçerken 

beşinci menzilde dağ doruğunda oturan bir Simurg ile karşılaşır. Simurg İsfendiyar’a 

saldırır  ve önceden hazırlıklı olan pehlivan zamanında aksiyon göstererek, onu 

öldürür. Safavi dönemine ait bir minyatür, o sahneyi canlandırmaktadır (Res.73)225. 

Ancak buradaki simurg Şehnâmedeki Zal’ı büyüten simurg değildir. 

Şehname deki Simurg’un iki görnüşü vardır. Zâl Efsânesi’nde kudsî, 

İsfendiyar’ın Yedi Menzili’nde şeytanı bir rol oynamıştır. Senevîlerin (İki tanrıya 

tapan eski İranlılar) gerçeküstü yaratıklar birbiri ile tezatta olan çift olarak 

doğmuştur. Şeytanî Simurg  ejderha kuşu gibi olup kudsî güce sâhip değildir, 

dolaysıyla beşinci menzilde kolaylıkla İsfendiyar’ın eli ile öldürülüyor. Ancak Zâl’a 

yardım eden simurg kudsi bir simurgdur.226 

                                                
224 http://tr.wikipedia.org/wiki/Simurg , 07 Temmüz 2006. 
225 Abdülkadir Karahan, - Tahsin Yazıcı - Ali Milani, a.g.e. 
226 Purnamdariyan, Tagi, “Didar ba Simurg”, İntişarat-i Pejuheşgâhi Ulum-i İnsânî ve Mutâliat-i 
Ferhenngi, 1374h, s.32. 
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Buradaki kuş bu kuşa Fars dilinde Otuz Kuş anlamını taşıyan Simurg adlı 

yaratığın Otuz Kuş kadar büyük olduğunu gösterecek şekilde resmedilmiştir. Simurg 

İran efsanelerinde her zaman olumlu rol oynamıştır, ama arasıra onun anti kahraman 

olarak da görmek mümkündür. Aynı konu başka bir minyatürde tekrarlanmıştır 

(Res.82)227. Burada simurg dağ doruğundan değil,  ağacın üstünden gelmektedir. 

Ağacın üzerinde onun yuvası ve yavruları dahi seçilmektedir.  

c) Ejder: 

Ejder İran minyatürüne Çin sanatından girmiş bir yaratık olsa da onun her iki 

kültürde değişik  rolü vardır . 

“Çin sanat motifleri arasında ejder, güçlülük ve erdemlilik perisi olarak kabul edilir. Aynı 

zamanda değişimin ve yaşamın ruhudur… Hayat verici yağmurlar ve fırtınalarla tüm doğanın kendini 

yenilediği ilkbaharın ve doğal nemliliğin üretici gücünün simgesidir. Hayırlı bir varlık izlenimini 

veren bu özellikleriyle Çin ejderi, ortaçağ mitolojisindeki ve Arap kaynaklarındaki canavar tipli 

ejderlerden ayrılır.”228 

Ejderin hayali ve efsanevi yaratıklardan biri olduğu kabul edilse de bazı 

görüşlere göre onun varlığı gerçek bir hayvana dayanmıştır. Ejderin Çin'de 

jeolojik zamanlarda yaşamış, uçan sorizenlerin, dinazorların ananesini devam 

ettirdiği de söylenir 

14- 17 yüzyıl İran minyatürlerinde, özellikle edebi konulu eserlerde 

pehlivanların ejderle savaşı betimlenerek, farklı dönemlerde değişik 

ressamlar tarafından değişik ejderler resmedilmiştir.  

İran minyatüründe insan ve ejder savaşını tasvir eden 14. yüzyıl 

minyatürlerinden biri Demotte Şehnâmesi’nde Behram Gur ile ejder savaşını 

canlandırır (Res.16). Sahnenin ön kısmında  harabeyi temsil eden düzensiz  

ve dengesiz çizgiler dikkat çeker. Behram kılıcını sürekli oynatıp, hışımla 

ejdere saldırmaktadır. Ejder sayfanın arkasından başlayarak, dalgalı 
                                                
227 Stuart Cary , a.g.e., Resim.2. 

228 Banu Mahir, “Osmanlı saz üslubu Resimlerinde Ejder İkonografisi”(çevrimiçi) 
http://www.turkislamsanatlari.com/tezhib/osmanlisaz1.asp, 08 Eylül 2006. 
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çizgilerle sahnenin ön kesimine ilerlemektedir ve Uzak-Doğu etkisi taşıyan 

ağaçların gövdesine dolanmıştır. İlhanlı dönemine ait bu sahnede gerçek bir 

mücadeleyi bütün dehşetiyle ve korkutucu görüntüsü ile yansıtılmıştır. 

Buradaki mücadele, ejderdeki heybet, insan, doğa ve hayvanın bir atmosfer 

içinde birleşmesi, daha sonraki minyatürlerin hiçbirinde bulunmamaktadır. 

Güştasb’ın ejderhayı öldürüşünü konu alan, biri ilhanlı diğeri Safevî 

dönemlerinde yapılmış iki ayrı minyatürlerde (Res.14)229, (Res.74)’da  farklı 

biçimler ve kurgular uygulanmıştır. İlhanlı dönemi minyatüründe klasik tipte 

kafası büyük, iki boynuzlu, yılankavi bedenli, balıksırtı gibi pullu, favorili, tek 

boynuzlu ve sırt çizgisi kalın bir ejder görülmektedir. Bu resimde, İran şahı 

Güştasp sağda, elinde mızrakla, sodan gelen ejdere saldırmaktadır. Burada 

ejderin ağzına sokulan mızrak, onun ateş  püskürtmesine engel olmuştur .  

Safevî dönemi minyatürü ise (Res.74)230 Güştasp ve ejder savaşını yeni bir 

tarzda betimlemiştir. Buradaki ejder dört ayaklı bir hayvan gibi Güştasp ile 

savaşa girmiş ve ağzından od püskürtmektedir. Güştasp’ın üst kısımda 

resmedilmesi onun galip gelmesine bir onaylamadır. Öteki çalışmada eline 

mızrak alan pehlivan, burada kılıç ile saldırmaktadır. Burada ejder daha zayıf 

ve küçük resmedilmiştir. Köpek gibi sade bir hayvanın kendini savunmasını 

andırmaktadır. Ressam onun mağlup durumunu, küçük ölçüsü ile ifade 

etmiştir.  

Ejderle mücadele sahnelerinde Eski metinlerde işaret edilen, "lung" tipinde 

kanatlı, tek boynuzlu, sakallı ejderlere rastlamak çok zordur. İsfendiyar’ın 

Ejderle mücadelesini canlandıran Celâyirîler dönemine atfedilen minyatürde 

(Res.21) ejderin yeni bir şekli ile karşılaşılmaktadır. Burada iki kafalı, iki 

kuyruklu, yılan tipinde uzun bir ejder görülmektedir. Bu ejderin özellikleri, 

küçük boynu ve kafası, yılankavi bedeni kalın sırt çizgisi ile bataklıklar ve 

inlerde yaşayan “Chiao” ejderine benzemektedir. Ama Chiao da boynuz 

yoktur. Halbuki bu ejderde boynuz bulunmaktadır. Buradaki ejder ötekine 

                                                
229 M. Ş. İpşiroğlu, İslam’da Resim Yasağı ve Sonuçları, Res.31. 
230 Anthony Welch, Artists for the Shah, Resim 12. 
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göre heybet ve güce sahip olmasıyla Şehnâme metnine uygundur ve korku 

saçmaktadır. Adamlar ona korku ve dikkatle yaklaşmaktadır. En önde duran 

İsfendiyar elindeki uzun kılıcı ile ejdere saldırmaya hazırlanmaktadır. 

d) Cadı: 

“Cadı  Farsça'dan gelmiş bir sözcük olup; ilk anlamı "Geceleri dolaşarak 

insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak"dır (TDK). İkinci anlamı ise, "Kötülük 

yaparak başkalarına zarar veren kadın" anlamını taşır.  

Afrika'dan, Avrupa'ya; Hindistan'dan, Orta Doğu'ya; Dünyanın dört bir 

yanında büyücülerin veyahutta cadıların kültürlerde mevcut olduğunu 

görebiliriz.”231 

Avrupa’da tarih öncesi devirlerden beri cadılara inanıldığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim M.Ö. 3000 yıllarından kalma mağara resimlerinde görülen tek boynuzlu 

yaratığı cadı olarak nitelendirilmiştir.  

“Pagan tanrıça Artemis’in cadı kültünün tanımlanması, 1949’da İtalyan G. 

Tartarotti tarafından ortaçağ edebiyatındaki bazı cadılık imalarına, özellikle de 

Regino’ya ( 10. yüzyıl) dayanarak ileri sürülmüştü. Bazı İngiliz yazarları da bu savı 

desteklemiştir.”232 

Cadılar tabiat üstü güçlere sahip olduklarını bazı masallarda açıkça söylerler. Pek 

çok yerde cadıların gece buluştuğuna, tabiat üstü güçler kullanarak bir yerden bir 

yere çok çabuk gittiklerine, zehirli içkiler hazırladıklarına, suçunu kabul eden cadının 

artik büyü yapamayacağına ve bir süre sonra öleceğine inanılır. 

                                                

231 http://tr.wikipedia.org/wiki/Cad%C4%B1,10Eylül 2006. 
232 W. B. Crown,  “Büyünün, Cadılığın ve Okültizmin Târihi”, Çev. Fulya Yavuz, Dharma Yay, 
İstanbul, 2002, s. 13. 
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Büyü yapılacak insana ait bir şey ( tırnak, saç, elbise parçası gibi.. ) büyü 

aracı olarak  kullanılır. Divan edebiyatında cadının adi Farsça "cadû" dur.233 

“Cadılığın kökeni belirli bir dinle bağlantılı değildir, ancak tüm dinlerde 

cadılar olmuştur. Cadılık, dine, doğaya ve Tanrı’ya karşı tümüyle 

başkaldırmaktır…Tüm zamanlar ve yerlerde bunun böyle olduğu belirtilir.”234 

Cadı İran minyatüründe rol alan efsanevi yaratıklardan biridir.Özellikle 

Şehnâme metninde geçer. Örnek olarak Rüstem’in yedi menzil seferinin 

dördüncü aşamasında cadı ile karşılaşması konulu minyatüre yansımıştır 

(Res.68). Tahmasp Şehnâmesi’ne ait olan bu minyatürde eski inançlara 

dayanılarak, cadı, siyah yüzlü ve oldukça çirkin ve yaşlı kadın şeklinde 

resmedilmiştir. Şehnâme’deki maceraya göre bu cadı hemen dış görünüşünü 

değiştirerek, istediği şekle bürenebilmektedir. O önce kendini güzel bir kadın 

olarak gösterir. Ama Rüstem onun cadı olduğunu fark edince, aniden kılıcını 

çekerek onu belinden ikiye böler. 

e) Şeytan: 

Şeytanı birçok dinde insanları kötülüğe teşvik eden, adaletsizliğin önderi bir 

varlığın ismidir. Şeytan, rakip, muhalif, bozucu ve bozguncu gibi anlamlara gelen 

İbranice bir kelime olan "Satan"'dan ya da Arapça kökü "rahmetten uzaklaştı, hak'tan 

uzak oldu" anlamlarına gelen "setane"'den gelmektedir. 

“Modern dinlerde ya da mitolojilerde, Şeytan genellikle, doğaüstü güçlere 

sahip, sürekli insanları dinden, dolayısıyla yaratıcısının emirlerinden uzaklaştırmaya 

çalışan bir varlık olarak düşünülmüştür. Latincede "Diábolus, Diaboli", Yunancada 

"Diabolos", "Karanlıkların Efendisi," "Beelzebub" (Sinek Kral), "Belial", 

"Mephisto", ya da "Lucifer" olarak geçer. Talmud ya da Kabbala felsefesinde 

"Samael" olarak geçer.(Yahudi inanışında Samael başka bir melektir). İslamda 

                                                

233 http://www.lovemove.com/gizem/cadi.htm,10Eylül 2006. 
234 W. B. Crown, a. g. e., s. 255. 
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"İblis"  olarak bilinir ancak Kur’ân’da "şeytan" kelimesi (87 kez), "iblis"'ten daha 

fazla kullanılmıştır. Şeytan ayrıca "Azazel" olarak da anılmıştır.”235 

Efsanevi ve gerçek maceraları bir araya getirerek Şehnâme’ye benzer bir 

tarzda yazılmış olan Haverannâme’de, “Hazret-i Ali’nin şeytanları yenmesi” 

bölümü vardır. Türkmenler döneminde hazırlanan resimli nüshasında minyatürlerde 

şeytanlar da tasvir edilmiştir (Res.57). eserdeki bir minyatürde Hazret-i Ali’ye 

yenilen şeytanlar bağlanarak getirilmişlerdir. Şeytanlar da devler devler gibi insana 

benzemektedir, iki el ayaklıdırlar ve başlarında iki boynuzları vardır.  

 

“Şeytanını boynuzu” tabirini Hz. Pegamber de bazı hadislerinde kullanmıştır. 

Şeytanın boynuzu ifadesine; onun gücü veya  ona tâbi olanlar gibi yorumlar edilmiştir. 

Bu resimde ise şeytan gerçek boynuzla gösterilmiştir.236 

 

Sol köşede oturan şeytanın bıyık ve sakalı bile vardır. Ama devlerdeki iğrenç 

ve korkunç durum bunlarda bulunmamaktadır.  Şeytanlar daha zarif ve tehlikesiz 

tasvir edilmiştir. 

 

İslami inançlara göre şeytan, ateşten yaratılmıştır. O inanç bu miniature de 

güzel surette yansımıştır. Ateş şeytan simgesi olarak ortada yer almaktadır ve Hazret-i 

Ali Zülfikar adlı kılıcını ateşe vurmaktadır. Aslında Hazret-i Ali ateşe değil şeytana 

kılıç vurarak onu esir alımaktadır. Bu minyatürde şeytanı hem bir hayali yaratık gibi, 

hem de gerçek yüzü olan ateş gibi gösterilmiştir.  

 

3) İnsanın Canavarla Savaşı: 

İnsanın canavarla ile savaşını konu alan minyatürleri de Şehnâme’nin değişik 

minyatürlü nüshalarında görmek mümkündür. Güştasp’ın aslanı öldürmesi (Res.26) 

ve İsfendiyar’ın aslanı   öldürmesi (Res.83)237 konulu minyatürler insanın canavarla 

                                                
235 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeytan, 10 ylül 2006. 
236 Bkz. Mehmet Yavuz, a. g. e., s. 62-65. 
237 Anthony Welch, a.g.e., Resim14. 
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savaşı konulu tasvirlere örnek oluştururlar. Av sahnesinde bir saldırı ve kaçış vardır. 

Karşı karşıya mücadele ve savaş yoktur .İnsan ava saldırır ama avın insana saldıracak 

gücü olamaz, çünkü o av insanın yiyebileceği zayıf  hayvanlardan ibarettir. Ama bu 

sahnelerde vahşi hayvan tam bir amaçlı düşman gibi insanın karşısına çıkmakta ve 

onunla mücadeleye girişmektedir. Şehnâme metninde anlatılan İsfendiyar’ın yedi 

menzilde karşılaştığı aslan, İsfendiyar’ın yolunu engellemeye çalışan gerçek bir 

düşmandır.  
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VI. BÖLÜM 

14.- 17. YÜZYIL İRAN MİNYATÜRLERİNDE 

BELGELENEN SAVAŞÇI SİLAHLARI ve  

GİYSİLERİ 

 

 14.- 17. yüzyıl İran minyatüründe canlandırılan savaş sahnelerinde 

yapıldıkları dönemlerde kullanılan silahlar ve savaş giysileri belgelenmiştir. 

Minyatürlerde silahların tamamı değilse de de en önemlileri tasvir edilmiştir. 

Ressamlar onları betimlerken hayal güçlerini de kullandıklarından bazen silâhlar 

gerçek ayrıntıları ile gösterilmiş, bazen de onların güzelliklerine önem verilerek 

gerçek görünümleri ikinci plana atılmıştır.  

 

 Bu silâhlar düşmanın direnme gücünü kırmak, kuvvetlerini imha etmek, 

savunma mevzilerini ve savaş araçlarını tahrip etmek, neticede savaşın zaferle 

sonuçlanmasını sağlamak için kullanılmışlardır. 14.- 17. yüzyıl İran minyatürlerinde 

en fazla kullanılan silahların başında kılıç, mızrak, ok, yay , gürz ve hançer 

gelmektedir. Diğer silahların rolü bunlara göre daha azdır. Minyatürlerde yer alan 

silahların tanıtılmasının yararlı olacağı düşünülerek, bu silâhların özellikleri bu 

bölümde ele alınmıştır. 

 

 A- İran Minyatüründe Kullanılan Silâhlar: 

 

 1) Kılıç: 14.- 17. yüzyıl İran minyatüründe en fazla karşılaşılan silâh kılıçtır. 

Behram’ın  kılıç ile ejderi öldürmesi (Res.18) İskender’in kılıçla gergedana 

saldırması Güştasp aslanı kılıç ile öldürmesi (Res.26) sahneleri sadece birkaç örneği 

oluşturmaktadır. Kılıç, kendisinden sonra sayacağımız kesici silâhların en önemlisi 

olup, öteden beri yapılıp kullanılan bir silâhtır. Örnek verilen minyatürlerde kılıcı 
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ayrıntıları ile yakından görmek imkansızdır. Ancak gerçekte bir kılıç görünüm 

itibariyle dört ana bölümden meydana gelir      ( Res. 104)238 

a) Kabza, b) Balçak, c) Namlu, d) Kın 

 

a) Kabza: Kılıç namlusunun sivri ucunun aksi olan arka ucunda (10-15 cm.) 

ve bir elayası uzunluğundaki kısım olup, kesici işlem dışında kalan 

tutamaktır.  

Kabza kılıcın namlu kadar önemli bir bölümüdür. Namlunun aksi yönünde kıvrık 

olan armudî baş kısmı çarpışma esnasında kılıcın elden fırlayıp gitmesini önlemek 

içindir.239   

 

 b) Balçak: “Savaşta kılıcı kullanan kişinin elini karşı darbelerden korumak 

için kabza ile namlunun birleştiği yerde bulunan el siperidir. Balçaklar dış 

görünümleri irtibatiyle dört kollu bir yıldız şeklindedir ve kılıcın her iki yüzünde aynı 

görünümü verirler. Aynı zamanda kılıcın geriye doğru kayarak ele zarar vermesini 

de önleyen bu kolların ender de  olsa dışa doğru hafifçe kıvırılarak uçların ejder başı 

formunu aldığı görülür.” 240 

 

          c) Namlu: Kılıcın esas kesici görevini yerine getiren en önemli bölümüdür. 

Osmanlı, İran, Memlük, Hint kılıçlarında balçaktan uca dogru hafif eğimli ve tek 

tarafı keskin olarak yapılmışlardır. Bu eğimin, kılıcın kullanılmasındaki kolaylığı ve 

etkinliği sağlamak üzere belirli teknik ölçülere göre verildiği muhakkaktır.  

 

 d) Kın: Kılıcın kullanılmadığı zamanlarda içerisinde muhafaza edildiği 

zarflara kın adı verilmektedir. Kınlar, kabzanın balçak altında kalan bitiş noktasından 

başlayarak namlu ucuna kadar olan uzunluktadır. 

 

                                                
238 T.Nejat Eralp,Tarih boyunca Türk toplumunda Silâh kavramı ve…, Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1993, s.59. 
239 T. Nejat Eralp ,a.g.e., s.38. 
240  a. g. e., s.60. 
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 İran kılıçlarının genel özelliği son derece zengin bezemelere ve kaliteli çeliğe 

sahip olmalarıdır. Form olarak eğridirler ve uca doğru incelirler. Kabzalar genelde 

fildişi veya boynuzdan imal edilir. Uç kısımları içe doğru kıvrık ve üzeri bezemeli 

madeni bir yüzükle kaplıdır.241 13.-17. yüzyıllar arasında kullanılan İran kılıçları 

Pope tarafından yayınlanan resimlerde (Res.105 -114) bir arada görülmektedir. 242.  

Kılıçlar arasında eğri, namlusu uzun ve  oldukça ince uçlu kılıçların yanı sıra pala 

benzeri dümdüz kılıçlar da bulunmaktadır. Bu resimlerden ilkinde (Res. 105) soldaki 

kılıç palaya benziyorsa da boyu ondan daha uzun olup gerçek dümdüz uzun bir kılıç 

örneğidir. İran minyatüründe genelde eğri ve namlusu ince kılıçlar tasvir edilmiştir 

ve bunlar çoğunlukla birbirine benzer şekildedirler.  “Dehhak’ın Mağaraya 

Bağlanması” (Res.34), “iki Savaşçının Mücadelesi” (Res.59), “Uteybe ve Rayya’nın 

Öldürülmesi” sahnelerinde (Res.76) bu tipte kılıçlar görülmektedir. Ressam onları 

uzaktan resmettiği ve ayrıntılarına girmediği için kılıçlar arasındaki farkı ayırt etmek 

imkansızdır. Ancak yukarıda bahsedilen bu düz kılıçların örneklerini Baysungur 

Şehnâmesi’nde, “Siyavuş’un Öldürülmesini” gösteren sahnedeki (Res.35) askerlerin 

elinde görmekteyiz. Bunun dışında tasvir edilen kılıçlar arasında zülfikâr adını alan 

kılıç önem taşır. Hz Ali’nin elinde ona özgü zülfikâr kılıcı görülmektedir (Res.56-

57). İkinci halife zülfikâr ile ejdere (Res.56), ve şeytan’a saldırmaktadır (Res. 57). 

Züfikâr denilince akla ilk gelen namlusu iki sivri çatal uç ile sonuçlanan kılıçtır. Bu 

sadece Hz. Ali’nin sahip olduğu çatal uçlu kılıçtır. Uhud Savaşında (625) Hz. Ali’nin 

kılıcı çarpışma esnasında kırılır. Hz. Muhammed’in yanına gelen Hz. Ali, O’ndan bir 

kılıç ister ve Hz. Muhammed ona bu çatal uçlu kılıcı verir ki bu Zülfikâr kılıçtır. 

Zülfikâr kılıç, enli, yassı, ağır ve kısa olan pala’dır.243 Hâverannâme’deki Hz Ali’nin 

savaşlarını gösteren minyatürlerde Züfikâr denilen kılıç resmedilmiştir. 

 

 2)  Pala: Pala da kılıç türlerinden biridir. Kılıçtan farkı, hafif eğimli olan 

namlunun  balçakta dar olarak başlayıp gittikçe enlileşmesi, uca doğru en geniş halini 

aldıktan sonra tekrar daralarak  uçta sivrileşmesidir.244 Bu namlu, kılıç namlusundan 

                                                
241 a. e. s.62. 
242 Arthur Upham Pope – Phylips Ackerman, A Survey Of Persian Art From Prehistoric Times To The 
Present ,  Volume XIII , Sorush Press, Tehran, 1977, s.1423-1424. 
243 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. II, İstanbul, 1983, s.751. 
244 T.Nejat Eralp , a.g.e., s. 71.  
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daha kısadır.245 Kesici silahlar bir güç tarafından vuruldukları yeri kesen veya kesici 

etkileri ile koparan silahlardır. Bunlar ateşli silâhların icadına kadar en çok 

kullanılan, türleri ve formları açısından çok zengin olan silâhlardır. Kılıç, pala, kama, 

hançer ve balta gibi türleri bulunan kesici silâhların her türü kendi içerisinde 

sayılamayacak kadar çok çeşitlilik gösterir. 

 

 İran minyatüründe gerçekçilik ön planda gelen bir öneme sahip olmadığı için, 

ressamlar savaşlardaki bütün silâhları göstermeye ve bunların ayrıntılarını belirtmeye 

ihtiyaç duymamışlardır. Bu yüzden bu çalışmalarda kılıç ve pala gibi bazı benzer 

silahları birbirinden ayırt etmek kolay değildir. Bazı minyatürlerde pala olarak 

adlandırılan kılıç türüne de rastlanmaktadır. Palanın hafif eğimli namlusunu, kılıca 

göre kısa boyununu, namludaki geniş halini, yine uca doğru gittikçe daralan enini 

göz önüne alırsak,  (Res.24)’deki minyatürde kaleyi savunan, kırmızı zırhlı askerin 

silâhını pala diye adlandırabiliriz. 

 

 3) Mızrak: Mızrak, 14.-17. yüzyıl İran minyatüründe en çok kullanılan 

silahlardan biridir. Delici silahlardan olan mızrak,  2-5 m. uzunluğunda, ahşap bir 

gövdenin ucuna yerleştirilmiş dar veya geniş yaprak, yahut daha değişik şekillerde 

olan, uç kısmı çok sivri demirden meydana gelen bir silâhtır. Temren adı verilen ve 

mızrağın delici etkisini sağlayan bölümü, 20-25 cm. uzunluğunda bir boru veya iki 

parça şerit demirle gövdeye sağlam bir şekilde bağlanır. Bu bağlama işlemi, boru 

içerisine veya iki şerit demir arasına sokulan ağaç gövdeyi demirler üzerindeki 

karşılıklı delikler aracılığı ile perçinlemek suretiyle yapılır. Genelde savaşta süvariler 

tarafından kullanılan mızrak ya hedefe fırlatılır veya hedefe süratle at sürülerek 

hedefi delmek üzere kullanılır.  

 İran mızrakları arasında üç farklı görünümde mızrak bulunmaktadır 

(Res.116)246: 

 a) Sade  Mızrak- b) Kanatlı mızrak- c) Perçemli mızrak. 

                                                
245 Nurettin Rüştü Büngül, Eski Eserler Ansiklopedisi  Cilt.2,İstanbul , Tercüman Yay, 1939, s. 37. 
246  T.Nejat Eralp, a.g.e., s. 53. 
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 Sade mızrak, bezemesiz ve sadedir. Bir uç ve uzun gövde ve temrenden 

oluşarak,  fazla bir süsleme ve ek malzemesi yoktur. Bu tipin örnekleri Res.12, 30, 

69’da görülmektedir. 

Gazneli  Sultan Mahmud’un ordusu ile  Hint padişahı arasında cereyan eden savaşı 

canlandıran minyatürde iki taraf birbirine mızrakla saldırmaktadır (Res.12). 

Rüstem’in mızrağı ile gerçek kahramanlığı ve savaşta yapılacak en güzel başarıyı 

sergilemesi konulu tasvirde, Rüstem, düşmanı Pilsan’ı mızrağı ile havaya 

kaldırmaktadır (Res.30). Karan’ın Barman’ı mızrakla vurup attan düşürmesi sahnesi 

de mızrak ile yapılan savaşların en güzel örneklerinden biridir (Res.69). İran 

minyatüründe genelde sade mızrak kullanılmıştır. 14.-17. yüzyıl İran minyatürlerinde 

çoğunlukla bir olay tasvir edildiğinde,  asıl amaç konunun genel anlamını göz önüne 

sermek olmuştur. Bu yüzden ressamlar istedikleri yerde, az da olsa, ayrıntılara 

girmeye çalışmışlardır. Ama istediği zaman da ayrıntılardan vazgeçebilmişlerdir. Bu 

minyatürlerde, kanatlı mızraklara rastlanmamasına karşın, Perçemli Mızrakları ara 

sıra görmek mümkündür. Örneğin Camiü’t-tevârih’teki bir savaş sahnesinde (Res.13) 

sade mızrakların yanında iki taraftaki savaşçıların elinde perçemli mızraklar da 

bulunmaktadır. Baysungur Şehnamesi’ndeki bir savaş sahnesinde ise (Res.35) ön 

kısımda duran askerlerin elinde perçemli mızraklar görülür.  

 

 4) Ok:  7 - 10 mm. çapında ve atıldığı yaya göre çeşitli uzunlukta olan 

yuvarlak, düzgün ve budaksız çubuklardır. Önceleri kamıştan yapılan oklar sonraları 

daha dayanıklı olan çam, gürgen ve kayın ağaçlarından yapılmaya başlanmıştır. 

Okların kamıştan yapıldığı dönemlerde Hindistan’dan özel  olarak iki boğum arası 

bir ok uzunluğunda ve içi dolu kamışlar getirilmek suretiyle ok  yapılmıştır.247 

Sonraları getirilmesi ve yapılması uzun zaman alan kamış yerine çam kullanılmaya 

başlanılmıştır. Okun sivri ve delici silâh görevi yapan uç kısmına soya,  soyaya 

takılan delici, parçalayıcı uca da temren adı verilir. Ok’un hedefe yalpa yapmadan ve 

çıkış hızı ile gitmesini sağlamak için diğer ucuna bir tüy geçirilir ki bu tüye “ “Ok 

yelesi” veya “Yelek” adı verilir. (Ok yelesi, kuğu, Sultanî kuğu ve kartal tüylerinden 

yapılır.) 

                                                
247 Derviş Karamanoğlu , “Türk Miğferleri”, Tarih Hazinesi, Sayı 3, İstanbul, 1950, S.131. 
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 Ok yay ile birlikte İran minyatüründe en fazla kullanılan silâhlardandır. Her 

ne kadar İlhanlı döneminde yapılan bir minyatürde Behram Gur ejdere kılıç ile 

saldırıyorsa da Muzafferîler döneminde yapılan çalışmada Behram Gur, at üzerinden 

ejdere doğru ok atmaktadır. Farklı dönemlerde sanatçıların tasvirlerine yeni yorumlar 

kattıkları dikkati çeker. Söz edilen iki tasvirin konusu aynı olsa da Behram Demotte 

Şehnâmesi’nde yaya olarak kılıçla ejdere saldırmaktadır. Halbuki Muzafferî dönemi 

Şiraz Şehnâmesi’nde görüldüğü gibi atını ejdere doğru sürerek ok atmaktadır 

(Res.23). Ok, Şehnâme nüshalarının minyatürlerinden Rüstemin Şağad’ı öldürmesi 

sahnesinde de büyük rol oynamaktadır. Rüstem’in attığı ok ağacı delerek, ağacın 

arkasında saklanan Şağad’ı  ağaca mıhlamaktadır. Bu hareket Rüstem’in gücünü 

gösterse de aynı zamanda oka da özel bir görev yüklemektedir. Bu sahne Türkmenler 

(Res.60) ve  İlhanlı (Res.15) dönemlerinde yapılan Şehnâme’lerde de resmedilmiştir. 

Aslında bu konu birçok dönemde hazırlanan Şehnâme nüshalarında en çok çalışılan 

konulardan biri olmuştur. Onun bir nedeni Rüstem’in ölümünü, yani trajik bir 

sahneyi anlatması olsa da diğer bir nedeni de Rüstem’in ok ile olağanüstü bir atışla 

Şağad’ı ağaca çivilemesidir.  

 

 Rüstem’in İsfendiyar’ı öldürmesi sahnesinde de ok büyük önem taşımaktadır 

(Res.43). Efsaneye göre İsfediyar’ın vücudu silah işlemez bir güce sahiptir. 

İsfendiyar kaleye girip ırmakta yıkandığında, gözlerini kapattığından gözleri bu 

koruma gücünden mahrum kalmıştır. Sadece gözleri korunaksızdır. Rüstem bu 

gerçeği bildiğinden, oku ile İsfendiyar’ı gözünden vurarak, o pehlivanın hayatına son 

vermiştir. Burada silahlar içinde o işi yapabilecek şey, sadece bir oktur ve okun ne 

denli bir güce sahip olduğunu bu tasvir açıkça göstermektedir. Bu minyatürlerdeki ok 

ve yaylara benzeyen  18. yüzyıla ait  ok ve yayları günümüze ulaşmıştır (Res.119)248. 

 

 5) Yay: Yay bulunulan yerden oku uzak mesafedeki hedefe hızla fırlatan bir 

araçtır. Görünüşte iki ucu kirişle gerginleştirilmiş eğri ve basit bir ağaç izlemini 

veren yay yapılması, bilgi ve beceriye dayanan ustalık isteyen bir iştir. Yaylar ağaç, 

                                                
248 Yahya Zoka, The Emperial Iranian Army From Cyrus To Pahlavi, Translated by Roger Cooper, 
Tehran,  Publ. by the Imperial Iranian , 1971, s.197, Res.142. 
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kemik, veya boynuz, sinir ve tutkaldan imal edilir. Yayın temel yapısını ağaç 

meydana getirdiğinden çeşitli ağaçlar kullanılmıştır. Yaylar da diğer silâhlar gibi 

süsleme sanatının en ince örnekleriyle süslenmiştir. Lâke bezemeler, rumîler ve çiçek 

motifleri ile bezenen yayın bir ucuna ustanın adı ve yapım tarihi ile diğer ucuna da 

sahibinin adı yazılır.249 

 

 İran minyatüründe en çok kullanılan silahlardan biri de yaydır. Aslında yay 

ve ok birlikte kullanılır. Ama bazı yerlerde okun, bazı yerlerde ise yayın önem 

taşıdığı göze çarpmaktadır. Rüstem ve Aşkbus  savaşını göstermekte olan minyatürde 

(Res.20) Rüstem’in elindeki yay tam ortada, öyle büyük bir şekilde resmedilmiştir ki, 

ilk bakışta dikkatleri üzerine çekmektedir. Adeta Rüstem’in galibiyetini ilân 

etmektedir. Genelde düşman ordusu ile savaşa girilmeden önce uzak mesafeden yay 

ile oklar atılır. Ancak İran minyatürü bu mesafeyi ortadan kaldırmıştır. Muzafferî 

dönemine ait bir Şehnâme’deki minyatürün (Res.49) alt kısmında karşılıklı duran iki 

ordu, birbirine ok atmaktadır. İskender’in Darab’ı yakalaması konulu minyatürde ise 

yaylar ön planda gösterilmiştir. Burada simetrik bir düzen göze çarpmaktadır. 

Karmaşık savaş sahnelerinde de mızrak ve kılıcın yanı sıra yaylar da önemli yere 

sahiptir (Res.66).  

 

 14.-17. yüzyıl İran minyatürlerinde kale kuşatması ve kaleye saldırı 

sahnelerinde ok ve yay çok kullanılmıştır. Timurî döneminde yapılmış “Hocend 

Kalesi’nin Kuşatılması” sahnesinde (Res.46) sol taraftan saldıranlar yaylarını kaleye 

çevirmişlerdir. Zafernâme’den bir sahneyi gösteren  bir minyatürdeyse kaleyi 

savunanlar, saldıranlara yayla ok atmaktadır (Res.62). Bunun gibi, kale 

üstündekilerle, kale önündekilerin birbirlerini oka tuttukları bir minyatür ile (Res.24) 

kale önündeki savaşçıların kale üzerindeki savasçılara ve devlere yayla ok attıkları 

minyatür (Res.42) her surette ok ve yayın kale saldırılarında büyük rolü olduğunu 

gösterirler. Çünkü kalenin üstü ve altı arasında büyük bir mesafe bulunmaktadır ve 

bu mesafeyi sadece yaydan çıkan bir ok aşabilecektir. 

 

                                                
249 T.Nejat Eralp ,a.g.e., s. 80. 



 

 

135 
 

 

 6) Gürz veya Topuz:  Farsça bir kelime olan Gürz’ün Türkçe karşılığı 

Topuz’dur250. Darb silâhlarının en eskilerinden biri olan topuz baş ve gövde olmak 

üzere iki kısımdan oluşur (Res.120)251. Gürzün tesirli kısmı yuvarlak veya beyzi 

formda yapılan baş kısmıdır. Demir, pirinç veya tunç gibi maden ve alaşımlardan 

imal edilen bu kısmın tesirini artırmak için bazılarına 2-4 cm. uzunlukta konik veya 

piramidal çivi ve çıkıntılar konularak daha  tesirli hale getirilmiştir. Gövde veya sap 

kısmı, baş kısmının üzerine takılan, hareketi sağlayan 2-3 cm. çapında ve baş 

kısmının ağırlığı ile orantılı uzunlukta ahşap veya madenî bir sopadır. Gürz ve topuz 

aynı şeyi ifade etmeklerine rağmen, bazı kaynaklarda gürz, uzun saplı ve ağır başlı 

bir topuz olarak tarif edilir.  Bu da bu tür silâhların ağır uzun saplılarının gürz, hafif 

ve kısa saplılarına da topuz adı verilerek sınıflandırıldığını göstermektedir. 

Mızraklarda olduğu gibi, gürz ve topuzlarda da tutamağın elden çıkmaması için sap 

üzerinde yuvarlak çıkıntılar, uç kısmında küçük bir yuvarlak engel  gibi önlemler 

alınmıştır.252 Gürzlerde değişik formlar görülür, Bazıları kabartmalıdır (Şeş Per =altı 

kanatlı), bazıları çivili, bazıları konik başlıdır.253 Bir de İran minyatürlerinde 

görüldüğü gibi kaplan yüzlü gürzler vardır. Kaplan cesaret ve gücün simgesidir. 

Zengene ve Ahvaşt Savaşı’nı gösteren minyatürde (Res.19) iki savaşçı, kaplan yüzlü 

iki gürz ile  karşı karşıya durumda tasvir edilmiştir. Ressam bu sahneyi sanki iki 

kaplan bütün hışımları ile kapışmaya hazırlanıyorlarmış gibi resmetmiştir. Tahmuras 

kaplan yüzlü gürzünü devin kafasına vurmaktadır (Res.67). Başka bir sahnede Rubin 

kabartmalı  ve ağır bir gürzü Bijen’in ensesine vurmaktadır (Res.25). Rüstem ile 

Burzu’nun  karşılaşmalarındaysa konik başlı gürzlerin kullanıldığı görülmektedir 

(Res.38). 

 

 7) Kalkan: İran minyatürlerinin savaş sahnelerinde büyük paya sahip olan 

savunma silâhlardan biri de kalkandır (Res.106).254 İran kalkanları genelde çelikten 

yapılarak üstü manda ve gergedan derisi ile kaplanıyordu. İran kalkanı dairesel 

                                                
250 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. II, İstanbul 1983, s.241. 
251 Yahya Zoka, a.g.e., s.170, Res.124. 
252 T.Nejat Eralp ,a.g.e., s. 46. 
253 Zoka , Yahya, Teh Imperial Iranian Army , Translated by Roger Cooper, Public relations 
depatment, s. 179. 
254Arthur Upham Pop – Phylips Ackerman, a.g.e., s.1403. 
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formlu olup, üzeri ince kumaşlarla örtülüyordu. Bu kumaşlar üzerinde motifli 

nakışlar bulunuyordu. Kalkan hakkında bu yorumda şunlar belirlenmiştir: 

 

 “Birçok başka eserde de görüldüğü gibi, kalkanların yapıldığı malzeme ve 

bezemeleri, kullanıcılarının hiyerarşik konumunu yansıtır. En iyi malzeme, biçim ve 

bezemeler padişahların, vezirlerin, beylerbeylerinin, yüksek rütbeli subaylann ve 

devlet memurlarının kullandıkları eşyalarda göze çarpar. Kalkanın yüzündeki 

bezeme türü, belli bir sınıflandırmanın ölçütü de olabilir.”255 

 

 Kalkan tutamağının savaşçının elinden kaymaması için sapının üzerine deri 

çekilirdi: İki türlü kalkan vardı. Biri büyük kalkandır. Büyük kalkanı genelde her 

savaşçı yanına alıyordu, İkincisi küçük kalkandır. Küçük kalkanı kılıçlı savaşçılar 

daha çok kullanırdı. Zira kılıçla birlikte taşınması daha kolaydı. Baysungur 

Şehnâmesi’nden alınan, “İranlılar ve Turanlılar Savaşı” konulu minyatürün 

ayrıntısında düzenli bir şekilde birbirine saldırmakta olan kalkanlı dört süvari 

görülmektedir (Res.37)256.  Bu tasvirin güzel tarafı, kalkanların her birinde değişik 

geometrik motiflerin kullanılmasıdır. Bunlara benzer motifler Rüstem ile savaşan 

Aşkabus’un kalkanında (Res.20)  ve Turanlı askerlerin kalkanlarında (Res.35) v.b. 

bulunmaktadır.   

 

 8) Mancınık: Mancınıklara savaş alanlarının ilk mekanik silâhları gözü ile 

bakılabilir. En ilkel şekliyle bir ucu taşla dolu bir keseye bağlı bir ipin diğer ucunun 

esneklik kabiliyeti olan bir çubuğa bağlanması ile elde edilir. Çubuk hedefin aksi 

yönünde esnetilerek gergin bir yay elde edilir. Yayın bırakılmasıyla birlikte çubuğun 

eski halini alması arasında geçen zamanda çubuğa bağlı kesedeki taş veya taşların 

hedefe fırlatılmasını sağlanır. Bu ilkel şekil daha sonraları yerini ilkel makinalar 

                                                
255 www.msxlabs.com/forum/58363-mesaj46.html, 9 Eylül 2006. 
19 Arthur Upham Pop – Phylips Ackerman, a.g.e., s.1409. 
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diyebileceğimiz mancınıklara bırakmıştır. Bunlardan hafif taşlar fırlatanlara Arrâde, 

ağır taşlar ve taşlarla birlikte bazen ok da atabilenlerine Katapült (Catapulte) yahut 

genel anlamı ile Mancınık denilmektedir. İki kule arasında gerilen salıncak tipi 

mancınıkların da kullanıldığı görülmüştür.  

 

 Mancınıklarda kullanılan malzeme ise sağlam bir ağaç gövde, basit çark 

sistemleri, sağlam ip veya öküz sinirlerinden elde edilen halatlardan ibarettir. 

Hareket eden toplu hedeflere kale kapılarına, surlara, kulelere, yürüyen kulelere 

yapılan hücumlarda kullanılmıştır. 15- 20 cm. çapında 5-6 kg. taş atan Arrâdelere  

karşılık, Katapülter 25-30 kg. taş ve mızrak şeklinde uzun oklar atabilmektedir. Hatta 

bu okların arka arkaya üç kişiyi delip geçtiğinden de bahsedilir257. Hz. Muhammed 

zamanında Taif seferinde kullanılan mancınık Avrupalılar tarafından da 

kullanılmıştır. Mancınıkla yapılan bir saldırı, 14. yüzyılda hazırlanmış Demotte 

Şehnâmesi’nde bulunan “Hidapis Savaşı” konulu minyatürde (Res.18) tasvir 

edilmiştir. Bu sahnede mancınıklardan atılan ateşli maddeler büyük bir alanı 

kaplamaktadır. 

 

 9)  Hançer: Kamaya nazaran daha küçük namlusu hafif eğri olan, iki kenarı 

keskin, ucu sivri, delici ve kesici bir silâhtır ( Res. 115)258. Hançer savaşta kullanılan 

bir silâh olduğu gibi, barışta ise şahsın karşılaşabileceği hayatî tehlikeler için 

koruyucu nitelik taşımaktadır. Diğer kesici silâhlarda olduğu gibi hançerlerin 

üzerinde, özellikle kabza ve kınları üzerinde süsleme ve bezeme sanatının en güzel 

örnekleri verilmiştir.259 

 

 Savaş konulu minyatürlerde kullanılan silahlar arasında yakın dövüş 

silahlarından olan 

hançerin önemli bir yeri vardır. Şehnâme’nin resimli nüshalarında Rüstem’in Beyaz 

Dev’i öldürmesi (Res.39-81) ile İran Şahı Yezdigerd’in değirmencinin eli ile 

öldürülmesi (Res.80) tasvirlerinde hançer kullanıldığı görülmektedir. Bu sahnelerin 

                                                
257 Mehmet Zeki Pakalın , a.g.e., s. 404. 
258 Arthur Upham Pope – Phylips Ackerman, a.g.e., s. Res.1426. 
259 T.Nejat Eralp ,a.g.e., s. 73. 
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üçünde de galip olan mağlup olanın üstüne binerek en yakın mesafeden hançeri 

hasmının vücuduna saplamaktadır. 

 

 10)  Tüfek: Buraya kadar sadece ateşsiz silahlardan söz edilmiştir. İran’da 

Safevî dönemine kadar sadece geleneksel eski silahlar, minyatürlere yansımıştır. 

Safevî döneminde ateşli silahları çok sınırlı sayıda olsa da minyatürlerde görmek 

mümkündür. İran minyatüründe daha çok edebî konularla efsanevi olaylar işlenmiş 

ve klâsik eski silahlara yer verilmiştir. Aslında ateşli silahların 14. yüzyılın 

başlarından itibaren (muhtemelen 1331 tarihinde) kullanılmaya başladığı 

bilinmektedir.260 Top gibi güçlü ateşli bir silâh 1470 lerden itibaren ülkeler 

arasındaki savaşlarda kullanılmıştır. Safevî döneminde kesinlikle top kullanıldığı 

halde, bu silâh ancak Şah II. Abbas dönemine kadar minyatürlerde görülmemektedir. 

Sonraları İran minyatürünün Avrupa’nın etkisinde kalmasıyla yeni çalışmalarda 

ortaya çıkmıştır. Özellikle Cahangüşa-i Nadiri kitabı minyatürlerinin savaş 

sahnelerinde topa yer verildiği görülür. Ancak Safevî dönemi minyatürlerinde 

karşılaşılan ateşli silâh sadece tüfektir. Safevî döneminde kullanılmış olan tüfekler 

ikiye ayrılırlar: 1) Fitilli Tüfekler,  2) Çakmaklı Tüfekler261. 

  

 İlk tüfekler de günümüzdeki tüfekler gibi üç ana bölüme ayrılır: Kundak, 

Mekanizma, Namlu. Tüfekler içinde barut olan bir fitil vasıtası ile ateş alırlar262. 

 

  

 a) Fitilli Tüfekler: (Res.109)263 

 Nejat Eralp fitilli tüfekler hakkında şunları yazmaktadır: 

 “1425  de yapılan ilk fitilli tüfekler  tahminen iki metre uzunluğunda ağaç bir 

kundağa bağlanmış namludan meydana gelmiştir. Elde taşınabilir bir top 

                                                
260 A.e., s. 102. 
261 Zoka , Yahya, a.g.e., s. 180. 
262 T.Nejat Eralp ,a.g.e., s. 104. 
263 Yahya Zoka, a.g.e., s.183,  Res.131. 
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görünümünde olan bu silâhlar çok ağır  olduğu için çoğunlukla mazgallarında, 

metrislerde, veya ucu çatallı bir destek üzerinde kullanılabiliyordu.”264 

 

 b) Çakmaklı Tüfekler: (Res.110)265 

 Fitilli tüfeklerden daha sonra ortaya çıkmıştır. Bu tüfeklerin metrislerde sabit 

olarak kullanılanları çok ağır, boyları yaklaşık iki metre, hatta uzun olanları da 

vardır. Aynı zamanda daha küçük boyda yapılanları da bulunmaktadır. Bu tüfekler 

taşınabilir ağırlıkta olduğundan, genellikle piyade askeri tarafından kullanılmıştır. 

Yukarıda işaret edildiği gibi İran’ın eski minyatürlerinde ateşli silahların önemli bir 

yeri yoktur. Ama son dönemlere ait, bazı minyatürlerde eski silahların yanında 

onların da yer aldığına tanık olunmaktadır. Safevî döneminden bir örnek Uteybe ve 

Rayya’nın öldürülmesini tasvir eden minyatürdür (Res.76). Bu sahnede üst sağ 

kısımda bir savaşçı yerde oturmakta, karşısındaki ok ve yaylı olan birisine nişan 

almaktadır. Tüfekle ateş eden kişinin tüfeği tutma dorumu onun ağır bir silâh olduğu 

hissini vermektedir. Bu tüfek uzaktan resmedilmiş olduğundan, fitilli veya çakmaklı 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Ama bildiğimiz kadarıyla fitilli tüfek, insanın 

taşıyabileceği ağırlıkta olmadığından, olasılıkla bunu çakmaklı tüfek olarak 

adlandırmak mümkündür. 

Burada  sözü edilen silâhlar Safevî dönemine kadar İran minyatüründe kullanılan 

silâhlardır. Tabiî ki gerçekte kullanılan silâhlar bunlarla sınırlanamaz.  Ayrıca burada 

bazı silâhlardan söz edilmemişse bu İran minyatürünün onlara ihtiyaç 

duymamasından kaynaklanan bir husustur. 

 
 B-İran Savaş Giysilerine Genel Bir Bakış: 

 

 İran’da Medler zamanında düzenli ordunun temelinin atılmasıyla, 

Ahamenidler dönemine kadar orduda birçok değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu 

dönemlerde Yunanlı tarihçilerin yazdığına göre, İran’da yaşayan her kabile ve boyun 

askeri kıyafeti de, kendi yerli giysilerine benzemekteydi. Genelde asker kıyafeti dize 

kadar uzanan bir cübbe, bele bağlanan bir kemer veya şal, ayakların topuğuna kadar 

                                                
264 T.Nejat Eralp , a.g.e., s. 105. 
265 Yahya Zoka, a.g.e., s.184, Res.132. 
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inen pantalondan ibaretti. Şapkalar Persler döneminde yuvarlak, Medlerde birkaç 

dilimli, Sakalarda sivri uçlu şekillerde yapılıyordu.266 

Medler dönemindeki kıyafet modelleri, özellikle de padişah kıyafetleri, sonraki 

dönemlerde de kullanılmıştır. Bu yüzden Ahamenidler dönemindeki padişah 

kıyafetleri Medler dönemindekilere çok benzemektedir.  

 

 Bu tip kıyafetler, Sasanî dönemine kadar gelmiştir. Özellikle Sasanî 

döneminde eski milli gelenekler, sanatlar ve kıyafetlere çok önem verilerek 

İranlılaşma akımı üst seviyede tutulmuştur. Sasanî dönemi, minyatür açısından da 

yüksek önem taşır. Zira İran minyatürlerinin çoğunda Sasanî dönemine ait Şehnâme 

hikayeleri canlandırılmıştır. Dolaysıyla Sasanî gelenekleri ve simgelerinin yapılan 

minyatürlere yansıması doğaldır. Aslında Sasanî döneminin silâhlarını zırhlarını, 

motiflerini v.b. bu minyatürlerde görmek mümkünse de bunlar sadece o uygarlık 

unsurları ile sınırlı değildir. Zira sonraki dönemlerdeki hâkimiyetler, inançlar ve dini 

etkenler minyatür detaylarının da değişimine yol açmıştır. Şehnâmeler ve diğer 

minyatürlü kitaplar değişik dönemlerde, yeniden çalışılmış ve o dönemin 

özelliklerini taşımışlardır. Ama bu, İran minyatürünün her dönemde o çağın bütün 

sanatsal ve geleneksel özelliklerini taşıdığı anlamına gelmez. Çünkü 14.- 17. yüzyıl 

İran minyatürü şematik ifadeli bir sanat olarak eşyaların, olayların, manzara ve 

sahnelerin özetini vermeye çalışmıştır. Bu yüzden, söz konusu dönemin İran 

minyatüründe, savaşçıların değişik dönemlerde kullandığı kıyafetleri, belgesel olarak 

tam göstermek imkansızdır. Bu minyatürlerde en önemli karakterlerin üzerinde 

durulmuştur: Padişahlar özel elbiselerle maiyetindekilerden ayırt edilmiştir. Rüstem 

gibi pehlivanlar dışında, diğer savaşçıları tanımak da mümkün değildir.  Bazen 

karşılaşan iki ordunun kıyafetlerinin form ve renkleri birbirine öyle benzemektedir 

ki, konusu bilinmese orduların kimlere ait olduğunu anlamak imkânsızdır.  

Minyatürlerin ışığında İranlı savaşçıların savaşta kullandıkları en önemli giysi ve 

giysi aksesuarları şunlardır: 

 

                                                
266 http://www.phalls.com/vbulletin/showthread.php, 9 Eylül 2006 
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 1) Miğfer: Miğfer savaşçıların kullandığı demir veya alaşımlardan yapılmış 

bir tür başlıktır. Miğfer savaşçının başı, ensesi ve burun gibi kritik uzuvlarını kapatır 

ve savaş sırasında darbelere karşı korur. Aslında Arapça olan miğfer kelimesine 

Türkçede çelik başlık da denilmektedir. Ayrıca Türkçede miğfer yerine başka 

kelimeler de kullanılmıştır: Davulga, Dulga, Olpak, Zırh Başlık, Zır Külah v.b.267  

 

 Türk miğferi (Res.111) 16. yüzyılda İran’da yapılan miğferlere genel olarak 

benzemektedir. Bu miğferler konik formlu bir gövde ile bu gövde üzerine sonradan 

eklenen tepelik, burun siperi, alın siperi, kulaklık, sorguç yuvası, ense siperi gibi 

kısımlardan meydan gelir.268 

  

 Miğferlerin değişik tipleri yapılmıştır (Res.112269), (Res.113)270,(114)271.  

Bunlar genelde konik şekilli gövdeli miğferlerdir. a) Sivri tepelikli miğfer, b) Konik 

şekilli, kırık miğfer, c) Türk miğferlerine benzer kulaklıklı ve burun siperli miğferli,  

e) Tepeliği sivri uçlu ve gövdesi ince özel bir miğfer, e) Zırh peçelikli iki hafif ve 

açık çelik miğfer gibi tipleri vardır. 

 

 İran minyatürlerinde bu miğferlerin bazılarının resmedilmiş olduğu 

görülmektedir. Bazı savaşçılar, kulaklıklı sade miğferler kullanmışlardır (Res.8- 10). 

Motifli miğferlerde, kulaklı ve tepelik de bulunmaktadır (Res.11).  Güştasb’ın 

başında zırh peçelikli açık miğfer görülür (Res.14). İran minyatüründe zırh peçelikli, 

kulaklıklı ve tepeliği kısa olan miğferler çok görülmektedir (Res.29-35-59). Ayrıca, 

birçok yerde sorguçlu miğferler de görülür. Genelde bu miğferler, padişahlar, büyük 

şahsiyetler ve komutanlar için yapılmıştır. Şah Tahmuras’ın başında (Res.67), 

Pehlivan Rüstem’in başında (Res.68),  Timur’la Mısır Şahı’nın başındaki miğferlerde 

(Res.66),görkemli güzel sorguçlar yer almaktadır.  

 

                                                
267 T. N. Eralp, a.g.e., s. 153. 
268 a. e., s. 156. 
269Arthur Upham Pop  – Phylips Ackerman,  A Survey Of persian Art From Prehistoric Times To The 
Present ,  Volume XIII, s .1412. 
270 a.g.e., s .1412. 
271 a.g.e., s. 1413. 
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 2) Zırh: Zırh elbise üzerine giyilen, silâh darbelerine dayanıklı olarak 

vücudu koruyan, ayrıca korkutucu görünümü olan, demir ve çelikten yapılan giysidir. 

Savaşta başın miğferle korunması gibi, vücudun da korunması gerektiği bir gerçektir. 

Zırh miğfer gibi, türlü halklar ve ordular arasında ilk çağlardan beri kullanılan 

önemli savunma silâhlarındandır.  

 

 İran’da Eşkanîler döneminde iki grup savaşçı vardı, ilk gruba  hafif  silahlı, 

ikinci gruba ağır silahlı denilmekteydi. Zira ikinci grup demir ve çelikten mamul ağır 

giysiler kullanıyordu. Bu grup tek başına yakın dövüşlerde ortaya çıkıyordu. Bu 

savaşçılar baştan ayağa  kadar demir  ve çeliğe  bürünüyordu. Onların dizlerine kadar 

varan deriden yapılan zırhları vardı. O derinin üzerine demir parçaları dikiliyordu. 

Başlarındaki çelik miğferler yüzlerinin büyük bir kısmını ve enselerini kapatıyordu. 

Bunlar ağır silâhlı askerlerdi (Res.107). 

 

 15.-16. yüzyıllarda İran’da kısa ve uzun zırhlar kullanılmıştır ( Res.108)272. 

Dize kadar uzanan Eşkanîler döneminde kullanılmıştır. Muzafferî dönemine ait 

ejderle savaşan Behram (Res.23),  ve Türkmen dönemine ait Haverannâme’deki 

ejder ve şeytan ile savaşan Hazret-i Ali (Res.56- 57) tasvirlerinde savaşçılar zırh 

giymemiş olsalar da, çoğunlukla savaşçıların zırh kullandıkları bilinmektedir. Zırhlı 

iki savaşçının (Res.59) ve ordu savaşlarının betimlendiği minyatürler (Res.66- 69)  

bunların belirgin örnekleridir.  

 

 3) Zırh Gömlekler: Gövdeyi kaplayan bir gömlektir. Bu giysi çelik 

halkaların birbirine özel bir şekilde bağlanması, örülmesi ve dokunulmasından 

meydana gelir. Bu örgünün halka çapları 1.2mm. ile 2.5 mm. arasında değişir. 

Vücudun göğüs, karın, yan boşlukları ve sırt bölgeleri, plâkalarla kaplanır. Zırh 

gömlekler genellikle önü açık hırka şeklinde giyilen zırhlarda kullanılır. İki tarafında 

dörderli, beşerli üst üste dizilen plâkalar vardır. Bu plâkalar, pirinç kanca ve köprüler 

aracılığıyla birbirine bağlanarak zırhın önünün kapanmasını sağlarlar. Zırhlar 

giyilmeden önce vücudu incitmemeleri için, yumuşak kalın elbiseler giyilirdi. Dini 

                                                
272 a.g.e., s. 1406. 
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inançlara göre savaşçıların korunmaları için, zırhların altında giyilen gömlekler 

üzerine değişik dualar yazılır ve tılsımlar işlenirdi. Zırh gömlekleri zırhın içine 

giyildikleri için minyatürlerde tasvir edilmemiştir. Ama zırhsız savaşa çıkan mavi 

gömlekli Rüstem’in arkadaşlarının giysileri, zırh gömleğinin özelliklerini 

taşımaktadır (Res.85). 

 

 4) Kolçaklar: Zırhın kol ve bileği kapatıp koruyan kısmıdır (Res.119) 273. 

Kolçaklar üç parçadan meydana gelir. Biri kolun dış yüzeyini kapatan ana parça ve 

diğerleri kolun yüzeyinde birbirine tokalarla bağlanan iki parçadır. Kolçakların dış 

yüzeyini kaplayan büyük parça kolu korumakta büyük önem taşır ve asıl koruma 

görevi bu paçaya aittir.274 

 

 14.- 17. yüzyıl İran minyatüründe genellikle savaşçılar uzaktan 

resmedildikleri ve yakından resmedildiklerinde de ayrıntılara girilmediği için,  

kolçakları çoğunlukla görmek mümkün değildir. Ama bazı yerlerde ressamlar dikkat 

ederek, kolçakları gözden kaçırmamıştır. Bir minyatürde yakından resmedilen 

Güştasb’ın kolçağı siyah renkle belirtilmiştir (Res.74). Diğer bir minyatürde sol 

taraftaki savaşçının kolçağı dirsekteki kabartısı ile sol taraftaki saldırmakta olan 

kırmızı renkli savaşçının mavi-siyah kolçakları göze çarpmaktadır (Res. 66). 

 

 5) Dizçekler veya Dizlikler: Kolçaklar  kol koruması için yapıldığı gibi, 

koldan sonra ikinci ve önemli hareket noktası olan dizler için de özel koruyucu 

dizlikler yapılmıştır. Zırhın bir bölümü olan dizlikler, dizin üst kısmında uyluktan 

başlayarak kaval kemiğinin üzerine kadar uzanır.275 Minyatürlerde savaşçıların 

dizliklerinin de gösterildiği dikkati çeker (Res. 77).  Gov ve Telhand’in savaşması 

sahnesinin ön kısmında (Res.41) iki savaşçının uzun zırhlarının altında gri renkli 

dizlikler bulunmaktadır. Özellikle Res.70’te  Feriburz’un  Kalbed ile karşılaşması 

sahnesinde öldürülen Kalbed’in dizliği altın rengindedir ve mavi ucu ve büyük 

ölçüsü ile göze çarpmaktadır. 

                                                
273 a.g.e 1410. 
274 T. N. Eralp, a.g.e., s. 161. 
275 a.g.e., s. 162. 
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 C-  Savaş Giysileri: 

 İran minyatüründe değişik savaş kıyafetleri görülmektedir. Bu kıyafetlerin 

bazısı tarihi savaş giysilerine uygundur, bazılarında ise ressamın hayal gücüne göre 

yenilikler, değişikliler görülmektedir (Res.14 ve19). Savaşçılar ağır silâhları 

kullanırken, zırh ve miğfer giymişlerdir. Bazen de ressam serbest bir çalışma 

yaparak, savaşçılara sade gömlek, cübbe ve pantalon giydirmiştir (Res.85). Timurlu 

döneminde yapılan bir minyatürde Keyhüsrev maiyetindeki komutanlarla birlikte 

Turanlıların savaşına giderken tasvir edilmiştir (Res.27). Padişah olan Keyhüsrev bu 

tasvirde sarık ve cübbe ile giyimlidir. Aynı dönemde bazı komutanların da benzer 

giysilerle tasvir edildikleri  görülmekteyse de aynı dönemde (Timurlu) hazırlanan 

bazı Firdevsî Şehnâmesi nüshalarında zırhlı ve miğferli askerlere de rastlanmaktadır 

(Res.29-30-46). 

 1) Savaş Giysilerinin Renkleri: Tezde incelenen 14.-17.yüzyıl İran 

minyatüründe renk çeşitliliğine, uyumuna ve genelde resmin anlam güzelliğine çok 

önem verilmiştir. Nakkaşlar savaşçıların giysilerindeki renk karışımı ve çeşitliliğine 

özen göstermişlerdir. İran minyatüründe savaşçıların giysilerinde her zaman, 

milliyetlerine özgü  renklerin kullanıldığı görülmektedir. Ressam renk konusuna 

öncelikle bir güzellik unsuru olarak bakarak, renk dengesi ve kontrastına önem 

vermiştir. Hatta renklerden ritim yapmak için çaba harcamıştır. Kemaleddin Bihzad’a 

atfedilen, Timur’la Mısır Şah’ının savaşını gösteren minyatürde (Res.66) ressam iki 

ordunun askerlerinin giysilerinde oldukça değişik renkler kullanmıştır. Soldan 

saldırmakta olan Timur’un askerleri giysilerinde kırmızı, sarı, mavi, mor v.b. 

renklerle, Mısırlı askerlerin giysilerinde de bir az değişiklikle aynı renkler 

kullanılmıştır. Ama ressam aynı zamanda iki düşmanın yani Timur ile Mısır Şahı’nın 

zırhlarında karşıt renkleri yani kırmızı - maviyi kullanmış ve manevi açıdan renkleri 

de savaşa giriştirmiştir. Timur kırmızı renkli zırh giymiştir. Bu renk coşkuyu, 

tempoyu ve hareketliliği telkin etmektedir. Aynı renklerin kullanılışı “Karan’ın 

Barman’ı öldürmesi” (Res.69) sahnesinde de görülmektedir. Burada iki ordu 

askerlerinin giysilerinde çeşitli ve hatta birbirine benzeyen renkleri de görmek 

mümkündür. Ama ortada mücadele eden iki savaşçının zırhları öteki resim gibi biri 
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kırmızı  (Karan) diğeri mavi (Barman)’dir. Burada hem coşkulu ve tempolu olan 

kırmızı renkli savaşçı zafer kazanmaktadır. Ama bu durumda da izleyiciler bu 

renkleri o orduların belli renkleri ve simgeleri olarak algılamamaktadır. Çünkü bunun 

tam tersi, renklerde uygulanmıştır. İranlı savaşçı Feriburz açık mavi zırh, Turanlı 

savaşçı  Kalbed ise kırmızı zırh giymiştir (Res.70). Burada önceki resimlerin tersine 

mavi zırhlı olan kırmızı zırhlıya galip gelmektedir. Ancak Timurlu döneminde 

yapılan öteki resimler, Safevi döneminde yapılan bu resim ile mukayese edilirse, 

Timurlu ressamların renk tercihinin daha doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü 

kırmızı renk coşku ve heyecanı iyi telkin ettiğinden, başarılı olan tarafa yakışan bir 

renktir. 

 Genellikle ressamlar zırh renklerinde mavi rengi, kırmızının karşıtı olarak 

kullanmayı uygun bulmuşlardır.  Ancak ne şekilde olursa olsun, ressam istediği 

güzellikleri ön plâna çıkarmak için, sanatının inceliklerini özenle sergilemeye 

çalışmıştır.   

 2) Rüstem’in Savaş Giysisi: 14.- 17. yüzyıl İran minyatürlerinde hiçbir 

şahsiyetin kıyafetine, ister padişah olsun, ister pehlivan olsun, Rüstem’in savaş 

kıyafetine verilen değer kadar önem verilmemiştir. Padişahların kıyafetleri değişik 

dönemlerde değişebilmiştir. Savaşçılar ise farklı dönemlerin kıyafetlerini 

giyebilmişlerdir. Ama Rüstem, İran minyatürlerinde öyle bir öneme sahiptir ki, onu 

sahnelerin çoğunda kolaylıkla ayrıt etmek mümkündür. Rüstem’in kıyafetinin iki 

büyük özelliğinden biri, onun kaplan postundan yapılan ünlü zırhıdır. İkincisi  

başındaki genelde beyaz renkte görülen, kaplan yüzlü posttur (deridir) (Res.50). Bu 

özellikleri İlhanlı dönemine ait Rüstem ile Aşkbus savaşını (Res.20) ve Rüstem ve 

Pilsan savaşını (Res.30) tasvir eden minyatürler ile Türkmen dönemine ait 

“Rüstem’ın  Şağad’ı öldürmesi” sahnesinde (Res.60), Safevî dönemine ait “Rüstem 

Uyurken Rahş ile Aslan’ın Mücadelesi” sahnesinde  (Res.65) v.b. görülmektedir. 

Ama bu kıyafetin Rüstem tasvirlerinde her zaman devam ettirilmediği de 

belirlenmektedir. Timurlu dönemine ait olan “Rüstem’in Kendi Torunu Borzu’yu 

Öldürmesi” (Res.38) ve “Rüstem’in Beyaz Dev’i Öldürmesi” (Res.39) sahnelerinde 

Rüstem’in başındaki post yerine miğfer koyulmuşsa da zırhı hâlâ kaplan 
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derisindendir. Ama İlhanlı dönemine ait Demotte Şehnâmesi’nde yer alan “Rüstem 

Ölmek Üzereyken Şağad’ı Öldürmesi” konulu minyatürde tamamen değişik bir 

Rüstem görülmektedir. Burada miğfer ve post yerine sade beyaz bir takke ve zırh 

yerine, Çin sanatı etkisi altında uzun sarı ve nakışlı cübbe seçilmektedir. Anlaşıldığı 

kadar Rüstem’in başındaki post ve kaplan derisi, 14. yüzyıldan sonra sevilerek 

uygulanan bir kıyafet olmuştur. 

 3) Padişahların Savaş Kıyafeti: Padişahlar da savaşlarda diğer savaşçılar 

gibi zırh miğfer ve zırh gömleği giyiyorlardı. Onlarla diğer savaşçıların giysileri 

arasında, kaliteden öte fazla bir fark yoktu.  

 Ancak minyatürlerde padişahlar her zaman, savaş sahnelerinde her zaman 

aynı savaş giysileriyle tasvir edilmiştir. Onlar bazen zırh ve mızraklı, bazen 

geleneksel ve o döneme ait olan giysilerle gösterilmişlerdir. “Sultan Mahmud’un 

Hint padişahını Öldürmesi” sahnesinde (Res.12), iki padişah da zırh ve miğfer 

giymiştir. Ama şahların kıyafetlerindeki renk güzelliği, çizim ve yapım zarafeti, 

onları başkalardan ayırmaktadır. İskender’in gergedanla savaşmasını gösteren 

Demotte Şehnamesi’ndeki minyatürdeyse Sasanî dönemine ait eski İran kıyafetlerini 

seçmek mümkündür (Res.17). Bu tasvirdeki insanlar dize kadar uzanan  kaliteli ve 

değişik renkli kumaşlardan  giysiler giymiştir ve başlarındaki külâhları sivri uçlu 

keçeden yapılmıştır. Gergedana saldırmakta olan İskender’in elbisesi diğerlerine 

benzemektedir, ama onun başındaki altın renkli taç, padişahı diğerlerinden 

ayırmaktadır. Muzafferîler döneminde yapılan,  Behram Gur’un ejder ile savaşmasını 

gösteren minyatürde (Res.23) Behram’ın giysileri İslâm inancının sade giysilerinin 

etkisi altındadır; öyle ki Behram sade gömlek ve altlık giymiştir, başında 

Müslümanlara ait sarık vardır. Ama Timurlu döneminde yapılan ve İskender’in 

Darab’ı yakaladığı anı tasvir eden minyatürde, İskender diğer savaşçılar gibi zırh ve 

miğferlidir (Res.29). Keyhüsrev’in elbisesi de İslâmi kıyafetlere uygundur (Res.27). 

Demek ki hikâye Sasanî dönemine ait olsa da bu Şehnâme Muzafferîler döneminde 

yapıldığından, kendi döneminin özellilerini taşımış ve ressam Keyhüsrev’e bu 

dönemin sultan giysini giydirmiştir. Aynı konuyu işleyen farklı dönemlerde yapılmış 

minyatürlerde Padişah figürlerinin dönem kıyafetleriyle tasvir edildikleri 
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görülmektedir. Örneğin“Güştasb’ın Ejderhayı Öldürüşü” konulu minyatürlerin 

İlhanlı döneminde yapılmış olanı (Res.14) ile Safevî döneminde yapılmış olanı 

(Res.74) arasında fark vardır. İlhanlı dönemine ait olan minyatürde Güştasb ağır 

silâhlı bir savaşçı gibi, miğfer ve zırh giyinerek mızrakla ejdere saldırmaktadır.  Aynı 

kahraman Safevî döneminde, miğfer ve zırh yerine beyaz şallı kırmızı cübbeli, başı 

Safevî döneminin özelliğini taşıyan, kırmızı başlı büyük sarıklıdır. Padişahın 

sarığındaki sorguç ile kartal yelekleri, onun büyük rütbesini vurgulamaktadır.  
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VII. BÖLÜM 

 
SAVAŞ KONULU  İRAN VE  OSMANLI  

MİNYATÜRLERİ 
 

 A-İran ile Türklerin Sanat ve Kültür Bağları: 

 İranlılar ve Türkler ilk çağlardan beri uzun tarihleri boyunca aralarında pek 

çok savaşlar ve antlaşmalar yapmışlardır. Efsanevî bir halde anlatılagelen bu savaşlar 

ve bu milletlerin savaşçılarının gösterdikleri olağanüstü kahramanlıklar, edebi ve 

sanatsal eserlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Abbasîlerden sonra geniş İran 

topraklarında siyasi hakimiyeti ellerine geçiren İranlılar ve Türkler, İslam kültürünün 

etkisiyle, edebiyat ve sanat alanlarında müşterek kalıcı eserler meydana 

getirmişlerdir. Bu iki halk arasında Fars dili resmi ve edebi dil olarak tanınsa da 

Türkler hiçbir zaman kendi milli dil ve kültürlerini kaybetmemiştir. Bu milli 

zenginlikler saray dışındaki insanlar arasında hayatiyetini sürdürmüş ve bazen saraya 

kadar uzanmıştır. Eski dönemlerde Türklerin yaşadığı bölgeler Türkistan adıyla 

tanınmıştır. 

 

 “Türk, İran, Moğol, Arap ve Berber asıllı toplumların, Orta Asya'dan 

İspanya'ya kadar uzanan bir bölgede 7. yüzyıldan çağımıza kadar geliştirdikleri 

"İslâm Sanatı", devir ve ülkelere göre büyük farklar ortaya koyar. İslâm dünyasında 

Türk devletleri 

çok geniş alanlarda yüzyıllar boyu hâkim olmuş ve çeşitli sanat dallarında yenilikler 

sunarak "İslam Sanatı"na yön vermiştir”.276 

 

 Eski Türkistan, Batı'da Hazer Denizi, Doğu'da Çin, Kuzey'de Sibirya, ve 

Hazer Denizi’nin güney kıyılarından geçen bir çizginin içinde bulunan bütün 

memleketleri içine alan bir yurt olarak tesbit edilebilir. 

                                                
276 Gönül Öney, “İslam Süsleme ve El Sanatlarına Türklerin Katkısı”, İslam Sanatında Türkler, Yapı 
Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, Mayıs 1976, s.119-129. 
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 Türkistan şu ülkeleri kapsamaktadır : 1 ) Başlıca kentleri Çagatay Türkçesi 

konuşan Semerkand, Buhara vb. olan Maveraü’nehr; 2) Amuderya ırmağının 

batısında, Hazer Denizi’nin doğusunda, İran'ın Kuzeyinde ve Harezm'in güneyinde 

bulunan Horasan. Burası, başkenti Ekbatan olan Partlar ülkesinin yeridir. Horasan'ın 

başlıca kentleri : Herat, Belh; Merv, ve Nişabur’dır. 3) Horasan'ın kuzeyinde, 

Harezm Denizi’nin (Aral Gölü’nün eski adı) ve Alt-Amuderya'nın batısında ve Hazer 

Denizi’nin Doğusunda bulunan Harezm. Başkenti Harezm (şimdi Hive).277 Daha 

sonraları Türklerin İmparatorluğu çok büyümüş, Çin’i, hemen hemen bütün 

Hindistan'ı, İran'ı, Arabistan'ı, Mısır'ı ve Avrupa'nın büyük bir parçasını içine 

almıştır. 

 

 Bu bölümde İran ve Türk minyatürü üzerinde çalışılarak, bu iki milletin 

uygarlıklarının eserleri karşılaştırılacak, benzerlikleri, eşit unsurları, etkinlikleri, aynı 

zamanda değişik ve farklı yönleri ortaya koyulacaktır. Ama bu karşılaştırmaya 

girmeden önce Türk minyatürünün genel gelişimini gözden geçirmek yararlı 

olacaktır. 

 

B- Türk Minyatürüne Genel bir Bakış: 

   Türk minyatürünün geçmişine bakıldığında, günümüze ulaşan örnek ve belgeler 

bizi 8-9.yüzyıllara, Uygurlar dönemine kadar götürür.278 Tarihte kurulmuş önemli 

Türk devletlerinden biri olan Uygur devleti, İslâm resim sanatında görülen bir çok 

etki yüzünden Sanat tarihinde önemli yer almaktadır. Uygurlar Mani dinini kabul 

ettikten sonra bu dindeki birkaç kitabı resimleyerek Türk sanatının ilk minyatürlü 

kitap örneklerini ortaya çıkarmışlardır. Uygurlardan günümüze ulaşan resim sanatı 

örneklerinin çoğu duvar resimleridir. Fakat çok sayıda dağınık kitap sayfalarında yer 

alan minyatürlere rastlanır. Bu minyatürler çoğunlukla 9. ve 10. yüzyıllara aittir.279  

 

                                                
277 http://www.osmanli.org.tr/ htm,19Haziran 2006 
278 Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1995, s. 7. 
279 a.g. e., s. 18 . 
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 11. ve 12. yüzyılda Yakın Doğu iki önemli olaya sahne olmuştur. Bunlardan 

biri Haçlı Seferleri ikincisi ise Selçuklu Türklerinin İran’dan yayılıp, Mezopotamya, 

Suriye ve Anadolu’ya gelmeleridir. 1071’de Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu 

Türkleri  Anadolu ve onun civarındaki ülkelere akın etmişlerdir. Türk- İslâm 

minyatürlü yazmalarından günümüze ulaşan en erken tarihli eserler bu devre aittir. 

Bu eserlerin bir kısmında kimin, nerede hazırladığına ilişkin kayıtlar bulunsa da 

büyük kısmında hiçbir kayıt bulunmamaktadır. 

 

 Selçuklu döneminde Anadolu’da bazı yöneticilerin yanı sıra Mevlâna ve 

müritlerinin desteği ile oluşturulan sanat ortamında resim sanatına da önem 

verilmiştir. Türkiye ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde bulunan kitaplardan, 12. 

yüzyılın ilk yarısından, 13. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Artuklu emirlerinin resim 

sanatını himaye altına aldıkları anlaşılmıştır. O dönemde hazırlanan resimli 

eserlerden biri, 10. yüzyıl bilginlerinden el-Sûfi’nin yazdığı Suvâr el- Kevâkib el- 

Sâbita isimli astronomi kitabıdır. Bu kitap 1135 yılında resimli olarak kopya 

edilmiştir ( SK. Fatih 3422). Bu eserde insan, hayvan, cansız varlıklar ve yıldızlar ve 

burçların tasvirleri bulunur ki yüzeysel, çizgi üslubuyla , salt siyah çizgiyle 

renklendirilmeden biçimlendirilmiştir. 

 

 Anadolulu hekim Dioskorides’in  ( MS. 2. yüzyıl) Materica de Medica adlı 

kitabının, Kitab el-Haşa’iş ismiyle Arapça tercümesinin resimli bir kopyası Artuklu 

emiri Necmeddin Alpi (1152- 76) için Silvan’da hazırlanmıştır ( Meşhed, İmam Rıza 

Müzesi). Kitapta 600’den fazla bitki ve 200’den fazla hayvan tasviri, ayrıca insan 

figürleri de bulunmaktadır.280 12-13 yüzyıllar arası hazırlanan Kelile ve Dimne, 

Varka ve Gülşah gibi sayılı minyatürlü eserler, Türklerin bu sanata vermiş olduğu 

önemi ortaya koyar. 13.yüzyılda Konya’da kültürel zenginliğin yoğunlaştığı 

belirlenmiştir. Anadolu Selçukluları medeniyetinden günümüze gelen figürlü duvar 

çinileri  ve resimli el yazmaları, bu dönem resim üslûbunu açıkça gözler önüne serer. 
281 Özellikle, Varka ve Gülşah adlı yazmanın o dönemde yapılan resimlerinde 

geleneksel Türk sanatının tüm özelliklerini görmek mümkündür.  Selçuklu dönemi 
                                                
280 Zeren Tanındı,  Türk Minyatür Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1996, s. 3.  
281 http://www.turkish-media.com/forum/lofiversion/index.php/t1373.html, 19Haziran 2006. 
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resim sanatının baş yapıtı sayılan Varka ve Gülşah’ın resimlerini, Hoylu Muhammed 

Abdülmümin nakkaşın yapmış olduğu belirlenmiştir.  Orta Asya Türk tipinin 

özelliklerinin ve devrin süsleme unsurlarının yer aldığı bu minyatürlerde, olaylar 

zarif ve hikâyeci bir tarzda gösterilmiştir.282 Anlaşıldığı kadar Anadolu resim sanatı 

12-13 yüzyıllarda ilk bilimsel örneklerle Diyarbakır ve yöresinde ortaya çıkmış ve 

sonraları Konya’da seçkin sınıfın desteği ile edebi  konular üzerine de çalışılmıştır. 
283 Bu dönemde resimlenen diğer kitaplardan şunlar örnek verilebilir: Ebu’l-İzz el-

Cezerî’nin el-Hıyel el-Hendesiye isimli kitabı, Hariri’ni Makâmat adlı kitabı, Kitab 

el-Baytara v.b.284 

 Genellikle Türk araştırmacıları Osmanlı  kültürel zenginliğinin 

Sultan Orhan döneminde (1326-62) önce İznik’te başladığı, sonra Bursa’da 

sürdürüldüğü düşüncesindedirler. Geç 14. yüzyıl–erken 15. yüzyılda Osmanlı 

sultanları hem batılı yöneticilerin gözünde üstün gelmeye başlayarak,  çağın 

bilginlerini merkezleri olan Bursa şehrine toplamışlardır. 1413- 21 yılları arası, 

dönemin veziri Hacı İvaz Paşa, diğer ülkelerin güzel sanatları ile uğraşanlarını 

Bursa’ya getirmiştir. 1455- 56 yılında Edirne’de hazırlanan Dilsuznâme ( OBL. 

Quseley 133), Edirne’de yapıldıkları sanılan Külliyât-ı Kâtibî (TSMK. R. 989), 

İskendernâme (VML. Cod. Or. XC), Amasya’da  1466 yılında hazırlanan 

cerrahlıkla ilgili eser Cerrâhiyetü’l- hâniyye (FMK, Ali Emiri 79, PBN. Turc. 

693) o dönemin minyatürlü  kitaplarıdır. 1460- 80 yıllarına atfedilen resimli 

eserlerden İskendernâme Şair Ahmedî’nin kitabıdır.  Makedonyalı İskender ile 

öykülerin yer aldığı bu kitaptaki bölümlerden biri Osmanlı tarihine ayrılmıştır. 

Bu bölüm Osmanlı padişahlarının resimli tarihinin ilk örneği olarak 

tanınmaktadır.  

  

 II. Mehmed hem batı hem de doğunun bilim ve sanat örneklerine ilgi 

göstermiştir. Batılı Nakkaş Constanzo de Ferrara’yı 1477-78 yılında İstanbul’a 

getirterek kendisine bronz madalyonlar hazırlatmıştır. Venedik’ten ressam Bellini’yi 

çağırarak, ona yağlı boya portrelerini yaptırmıştır. Öte yandan Akkoyunlulara  

                                                
282 http://www.turkyasam.com/archive/index.php/t-67971.html, 19Haziran 2006. 
283 Zeren Tanındı,  a.g.e, s. 7. 
284  Bkz. a. g. e., s. 4- 5. 
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hizmet eden İsfahanlı, Şirazlı, Tebrizli sanatçıların İstanbul’a göçüne yol açmıştır. 

Fatih’in oğlu II. Bayezıd (1481-1512) şiir, felsefe, astroloji, kozmoğrafya ve 

mekanik bilimleriyle çok ilgilenmiştir. Onun dönemindeki saray nakkaşhanesinde 

Kelile ve Dimne, Hüsrev ve Şirin, Hamse-i Hüsrev Dehlevî gibi konusu edebiyat 

olan eserlerin resimlendiği görülür.285 Bu dönemde Bursalı şair Uzun Firdevsî, 

doğulu hükümdar ve bilge peygamber Süleyman’ın olağanüstü olaylarla dolu 

yaşamını anlatan, aynı zamanda ansiklopedik bilgileri de içeren Süleymannâme’yi 

yazmış. Bunun bir kopyası da bu dönemde resimlenip, II. Bayezid’e sunulmuştur. II. 

Bayezid döneminin 1484-85 yılı olaylarını konu alan Şehnâme-i  Melik Ümmî, 

Derviş Muhammed  b. Abdullah Nakkaş tarafından kopya edilmiş ve muhtemelen 

onun tarafından resmedildiği ileri sürülen manzum bir tarihtir. (TSMK. H. 1123). Bu 

dönemde Osmanlı Sarayı’nın kitap sanatçıları, ehl-i hiref teşkilatı içinde kâtipler, 

mücellitler ve nakkaşlar adlı altında bölükler oluşturmuşlar ve bu teşkilatın diğer 

mensupları gibi yevmiye üzerinden üç ayda bir maaş almışlardır. 

 

 Sultan I. Selim (1512- 20) Tebriz’i 1514’te Safevîlerden aldığı sırada geniş 

bir sanatçı kadrosuyla çalışan Tebriz nakkaşhanesinin usta nakkaşlarını kendi 

sarayına getirmiştir. Bunlar Osmanlı nakkaşhanesinin belli bir düzeye ulaşmasında 

büyük rol oynamışlardır. Bu dönemde Horasanlı, Tebrizli nakkaşların, Osmanlı 

sarayında eğitilmiş olanlar ve İstanbul esnafı arasından seçilen sanatçıların birarada 

çalışmaları ve işbirliğiyle 1520’li yıllardan sonra Osmanlı resim sanatında  yeni 

yorumlar ve kurgular yaratılmıştır. Resimlenmek için seçilen edebî eserler arasında 

Herat’ta yaşayan Ali Şir Nevâi’nin eserlerine  büyük önem verilmiştir. Bu dönemde 

Firdevsî’nin Şehnâme’sinin Türkçe çevirileriyle, Camî ve Şahî’nin eserleri de 

resimlenen eserlerdendir. Firdevsî Şehnâmesi’nin Türkçe’ye tercümesinin ilki 

II.Murad (1421-1451) döneminde 854 (1450) yılında düzyazı (nesir) olarak 

yapılmıştır (TSMK, H.1518). Mısır’da Memluk Sultanı Kansu el-Gavri’nin (1501-

1516) arzusu üzerine Şerifi Amidi ( vefatı 920= 1514) tarafından çevrilip, kendisine 

                                                
285 a. e., s. 7-12. 



 

 

153 
 

 

sunulan Tercüme-i Şehnâme metninin resimli nüshaları Osmanlı nakkaşhanesinde 

hazırlanmıştır (TSMK, H. 1519-1522).286 

 

 

C- Firdevsî Şehnâmesi’nin Osmanlı Edebiyat  ve Minyatürüne Etkisi: 

 

 Bu konuda yazılan şu çarpıcı görüşe yer vermekte yarar görmekteyiz: 

 “İslam öncesi İran’ın tarih ve kültürü ile ilgili, gerçek veya masal, ne kadar 

sözlü  ya da yazılı malzeme varsa hemen hepsini kullanarak Firdevsi’nin yazdığı 

Şehnâme, dünya destan edebiyatının en başarılı ve ilk plandaki örneğini temsil eder. 

Hiçbir eserde tarihle efsane bu kadar yan yana, kucak kucağa değildir. Yine hemen 

hiçbir milli destanın kahramanları bu derecede olağanüstü güçte, böylesine 

şaşılacak uzun bir ömür içinde, bu kadar değişik macera ortasında eşi görülmemiş 

tehlikelere savaşarak unutulmaz başarılar elde etmiş değildir.”287 

 

 Firdevsî Şehnâme’si kendisinden sonraki bir çok esere örnek olmuş ve çok 

sayıda eseri etkisi altına almıştır. Bu etki sadece İran ile sınırlı değildir. Türkler 

İranlılarla ortak bir medeniyet ve tarihe sahip olduklarından ötürü, daha çok Türk 

edebiyatını fazlasıyla etkilemiştir. Klâsik Türk edebiyatında Şehnâme 

kahramanlarına, adeta milli kahramanlar gibi özen gösterilmiştir. Özellikle 

padişahlar, yüksek rütbeli devlet adamları, övüldükleri zaman, hemen hep Şehnâme 

kahramanları ile mukayese edilmiştir. Bu hususta en ileri giden ve ünlü olan büyük 

kasideci Nef’i (1572-1635)’dir. Onun kasidelerinde: Cemşid, Feridun, Efrasiyab, 

Peşeng, Keykubad, İskender, Dara, Ardeşir, Behmen gibi hükümdarlar; Neriman, 

Rüstem gibi büyük kahramanların adı geçer. Bu şair bu kahramanların ismini 

özellikle övdüklerini daha büyük göstermek için kullanılmıştır. Diğer klasik şairlerin 

de zaman zaman, Şehnâme’deki ünlü kişilerin adlarını kullanarak onları tavsif 

ettikleri görülür. 

  

                                                
286 Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür, İstanbul, Türkiye İş Bankası yay, s.179. 
287 Abdülkadir Karahan - Tahsin Yazıcı - Ali Milani , a.g.e, s.11. 
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 Firdevsî’nin  büyük şaheseri olan Şehnâme, kahramanlık destanları arasında 

eşsiz örnek ve benzersiz hamasi destan olarak dünya edebiyatında  hak ettiği  büyük  

yeri kazanmıştır.288 Şehnâme, İran edebiyatında önem taşıdığı gibi, Osmanlılar 

arasında da büyük önem taşımıştır. 14.- 17. yüzyıllar arasına ait İran minyatüründe 

savaş sahneleri önemli bir yere sahip olduğu gibi, Osmanlı minyatürlerinde savaş ve 

tarihi olaylar, birçok minyatürün konusunu oluşturmuştur. Osmanlı padişahları sefere 

çıktıkları zaman, Şehnâmecileri beraberinde götürmüşlerdir, Şehnameciler de tarihi 

olayları yerinde görerek kaleme almışlardır. 

 

 Şehnâmecilik müessesi ve Şehnâme türü eserlerin tasvirleri, Osmanlılarda 

tarih yazımcılığını ve tarihi ressamlığın oluşumunu büyük ölçüde etkilemiştir. 

Osmanlılarda Şehnâmecilik, resmî olmakla birlikte, Fatih döneminde Şehdî adlı 

şairin Tevarih-i Âl-i Osman yazımı için görevlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır.  

 

 II. Bayezid döneminde devrin olaylarının anlatıldığı Şehnâme-i Melîk 

Ummî’nin (TSMK, H. 1123) minyatürleri, Osmanlı padişahları  için yazılmış tarihi 

metinleri resimleme geleneğinin doğuşu açısından önemlidir. Şehnamecilik 

müessesinin resmileşmesi ve tarihi ressamlığın oluşması imparatorluğun sınırlarının 

çok genişlediği Kanunî devrinde olmuştur. Safevî şehzadesi Elkas Mirza ile beraber 

İstanbul’a gelen ve Kanunî tarafından Şehnâmeciliğe atanan Fethüllah Arif 

Çelebi’nin yazdığı beş ciltlik Şehnâme-i Âl-i Osman, devrin önemli sanatçıları 

tarafından resimlenmiş; Osmanlı tarihi ressamlığına büyük katkılarda bulunmuştur. 

Arifî’yle birlikte, Osmanlı padişahları için yazılan hem kendi hem de kendilerinden 

önceki padişahların devirlerindeki olayların anlatıldığı eserler, İranlı şair Firdevsî’nin  

ünlü destanı Şehnâme tarzında yazılmaya başlanmıştır.  

Arifi’nin yazdığı Osmanlı şehnamesinin  Kanuni devri olaylarının anlatıldığı son 

cildi olan Süleymannâme (TSMK, H. 1517) beş farklı sanatçı üslubunun belirlendiği 

                                                
288 a.g.e,. s. 19. 
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bir eserdir.289 Kanunî devrinde kurulan bu tarihi üslup, II. Selim ve III. Murad 

dönemlerinde olgunluğa ulaşmıştır. Bu dönemin şehnâmecisi, Arifi’den geniş ölçüde 

etkilenen ve yazdığı şehnameleri Nakkaş Osman ve ekibindeki sanatçılarla işbirliği 

içerisinde hazırlayan Seyyid Lokman’dır.  

 

 Şehnâme-i Selim Han (TSMK, A. 3595) Seyyid Lokman’ın, Arifi’nin yazdığı 

ve Süleymannâme’nin devamı olan Zafernâme adlı eser ile aynı özellikleri gösteren 

Farsça şehnâmesidir. Bir arşiv belgesinden bu eserin resimlenmesinde Osman’la 

birlikte Ali’nin de çalıştığı belirlenmiştir.290  III. Murad devrinin diğer şehnâmeleri 

daha kalabalık nakkaş ekipleri tarafından hazırlanmıştır. Şehinşehnâme’nin I. cildi de 

( İÜK, F. 1404) dört farklı sanatçı üslubunun tespit edildiği bir eserdir. Nakkaş 

Osman atölyesinin hâkim olduğu bu eser, 16. yüzyıl Osmanlı kitap sanatının önemli 

örneklerindendir. Seyyid Lokman’ın Türkçe olarak yazdığı iki şehnâmesiyse, 

Hünernâme’nin I. ve II. ciltleridir. Hünernâme’nin ilk cildine (TSMK, H. 1523) ait 

bir arşiv belgesinden eserde beş nakkaşın çalışmış olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

esere hâkim olan üslup Nakkaş Osman’ın yarattığı üsluptur.  Hünernâme’nin II. 

cildiyse (TSM, H. 1524) daha kalabalık bir nakkaş ekibi tarafından 

minyatürlenmiştir. Şehinşehnâme’nin II.cildi (TSMK, B.200), Seyyid Lokman’ın 

Hünernâme’lerden önce yazmaya başladığı fakat Hünernâmeler’in yazımının araya 

girmesiyle daha geç tamamlanan son Farsça Şehnâmesi’dir. Altı farklı nakkaşın 

çalıştığı bu eserde de hâkim üslup Nakkaş Osman’ın üslubudur. 

 

 III. Mehmed döneminde saray şehnâmeciliğine Tâlîkîzâde atanmıştır. 

Tâlikîzâde, Seyyid Lokman’ın Türkçe olarak yazdığı şehnâmelerinden etkilenmiş ve 

III. Mehmed dönemi olaylarıyla ilgili yazılan Tâlikîzâde Şehnâmesi (TİEM, 

no.1965) ile Şehnâme veya Şemâilnâme-i Al-i Osman (TSMK, A. 3592), 

Şehinşehnâme-i Sultan Mehmed III (TSMK, H. 1609) adlı eserlerini Türkçe 

yazmıştır. II. Osman’ın saltanat yıllarındaysa saray şehnâmecisi Nâdirî olmuştur. 

                                                
289 Çağdaş Adıyeke, Osmanlılarda  Şehnâmecilik Müssesesi ve Şehnâme Tasvirleri, Mimar Sinan 
niversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü, yayınlanmamış lisans tezi İstanbul, 2002, 
s.59. 
290 Filiz Çağman, “Şehname-i Selim Han ve Minyatürleri”, Sanat Tarihi Yıllığı, V, İstanbul, 1972-73, 
s.411-442. 
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Nâdirî, II. Osman devri olaylarını anlattığı eserini yine Türkçe şehnâme geleneğiyle 

yazmıştır. Şehnâme-i Nadiri (TSMK, H.1124) adıyla tanınan eserin minyatürleriyle, 

Osmanlı tarihi üslubu yeni bir dinamizm kazanmıştır. Bu dinamizm, dönemin 

nakkaşı Nakşî ile kurulmuştur.291 IV. Murad dönemi şehnâmecisi İbrahim 

Mülhemi’nin yazdığı Şehinşehnâme ( TSMK, R. 1418) adlı eser ise, minyatürsüzdür. 

17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği siyasal ve sosyal 

değişimlerle şehnâme yazarlığı ve tarihi ressamlık önemini yitirmiştir. 1663’te 

şehnâmecilik unvanı kaldırılmış ve yerini resmî devlet tarihçiliği anlamına gelen 

vakanüvislik almıştır.292 

 

 D- İran ve Osmanlı Minyatüründeki Savaş Konularına Mukayeseli 

Bir  Bakış: 

 

 Osmanlı minyatüründe savaş sahneleri  çoğunlukla, şehnâme ve gazavatnâme 

türünde eserlerde bulunmaktadır. Gazavatnâmeler, şehnâmeler gibi tarihi olayları ve 

savaşları konu edinen, padişahların yanı sıra daha çok vezirlerin, serdarların 

savaşlarını, kale kuşatmalarını konu alan eserlerdir. Gazavatnâmelerde genellikle 

gazayı yapan serdar, vezir veya savaşı yöneten komutan ön plâna çıkar ve metin de 

onunla ilgilidir.293 

  

 İster şehnâmeler ister gazavatnâme türünde eserlerde olsun, Osmanlı 

minyatürlerinde belirli ve sınırlı savaş konuları yer almaktadır. Kale kuşatmaları, 

düşman karşısında göğüs göğüse savaş, öncü kuvvetlerin baş başa mücadelesi, 

donanmalarla denizden yapılan çıkartmalar bu konuların en önem taşıyanlarıdır. 

  

 İran minyatürlerinin yer aldığı ve çoğunluğu Firdevsî Şehnâmesi’nin resimli 

nüshalarında ise, kale kuşatması, iki ordunun karşı karşıya savaşı ve iki pehlivanın 

mücadelesi gibi konuların tasvirlerde işlendiği dikkati çekmektedir. Ancak İran 

minyatürlerinde her bir konuya göre farklı kurgularda minyatürlerin yapılmış olduğu 

                                                
291 a.g. e., s.61. 
292 a.g.e., s. 62. 
293 Banu Mahir, a.g.e., s.95. 
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görülür. Örneğin iki pehlivanın savaşı konusu, Osmanlı minyatürlerinde daha az 

tasvir edilmiştir. Bazı paşaların dışında, birçok pehlivanın ne kendisi görülmekte ne 

de adı bilinmektedir. Savaşçılar orduların karmakarışık mücadelesi içerisinde 

kaybolmuşlardır. Bazı sahnelerde leopar giysili, ordunun öncü kuvvetlerine mensup 

delil denilen bir savaşçıya rastlanır. Süleymannâme adlı eserdeki bir minyatürde 

Rüstem’i hatırlatan Türk delili (Res.89) de 294 Mohaç savaşı öncesinde bir Macar 

şövalyesi ile karşılaşmaktadır. Osmanlı savaşlarında düşman ile ilk karşı karşıya 

gelen birlik, akıncılar birliğidir. Dolayısıyla onların başarılı savaş sergileyerek ilk 

vuruşları ile düşmanı bozmaları savaşın sonucunun belirlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Bu yüzden akıncılar ve öncüleri simgeleyen bu savaşçı, değerli 

önemine binaen, birkaç sahnede az değişikliklerle tasvir edilmiştir. 

 

 Temeşvar kuşatması sırasında Kara Ahmet Paşa’nın atının vurulduğunu 

gösteren bir minyatürün (Res.90) 295 sağ alt bölümünde bir önceki örnekte sözünü 

ettiğimiz leopar elbiseli, öncü savaşçı, görülmektedir. Burada da başında iki büyük 

kanat şeklinde başlığı olan bu akıncı elindeki mızrakla düşman askerini 

öldürmektedir. Aynı savaşçı, Kanuni Sultan Süleyman’ın  ordusu ile sefere gidişini 

gösteren bir sahnenin (Res.91) alt sağ bölümünde296, Safevî kumandanını esir alırken 

gösterilmiştir. Osmanlı delillerinin bazılarının adı metinde belirlenmiştir. Ancak 

edebi konulu eserlerdeki İran minyatüründe öne çıkan savaşçılar arasında kimlikleri 

belirsiz olanlara daha az rastlanmaktadır. Res.25’de Rubin ile Bijen, Res.30’da 

Rüstem ile Pilsan, Res.38’de Rüstem ile Borzu, Res.49’de Rüstem ve Aşkbus, 

Res.60’da Rüstem ve Şağad, Res.69’da Karan ve Barman v.b. Şehnâme’de adları 

geçen belirgin şahsiyetler, savaşları yapan pehlivanlar ve şövalyelerdir. Buna 

karşılık, Osmanlı Şehnâmelerindeki minyatürlerin asıl konusunu çoğunlukla 

padişahlarla ilgili olaylar oluşturur.  

 

 Örneğin savaş sahneleri içeren, Hünernâme’nin  [TSM H1523], Nakkaş 

Osman’ın resimlediği ilk bölümünde, I. Murad, Yıldırım Bayezid ve II. Murad’ın 

                                                
294 Esin Atıl, Süleymanname the Illustrated History of Süleyman the Magnificent, New York , Harry 
N. Abrams, Inc., Publishers, 1986, Res19. 
295 a.g.e, s. 211, Res.55. 
296 a.g.e., s.227, Res.62. 
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hünerlerini; Mehmed Bey’in resimlediği ikinci bölümde, Fatih Sultan Mehmed ile 

Yavuz Sultan Selim’in zaferlerini gösteren, minyatürler bulunur. Matrakçı Nasuh’un 

Beyân-ı  Menâzil-i  Sefer-i Irakeyn (Mecmu’i Menâzil) [İÜK, T.5964] adlı eserinde 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-35 yıllarında İran ve Irak üzerine yaptığı seferi 

anlatılır.297 

 

 Padişahlardan sonra önem verilen şahsiyetler paşalardır. Paşaları, İran’ın 

edebî konulu minyatürlerindeki pehlivanlarla mukayese etmek mümkündür. 1597 

tarihli Şehinşehnâme II.ciltteki Vezir Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Demirkapı’da 

hilat giyişi konulu minyatür ile, 1630’da hazırlanan Paşanâme’deki [LBL, Sloane 

Add. 3534, y. 20a] Kenan Paşa’nın geçişi, Fütuhat-ı Cemile adlı eserdeki Temeşvar 

Kalesi’nin Kuşatılması konulu tasvirde Ahmed Paşa’nın atının vuruluşu (Res.90) 298 

konulu minyatürlerdeki paşalar Şehnâme’deki pehlivanlarla aynı rolü 

üstlenmişlerdir. 

 

 İran’da 14.- 17. yüzyıllar arasında hüküm süren devletlerin hamiliğinde 

yapılan savaşları tasvir eden minyatürlerle, Osmanlı minyatürünün savaş konulu 

olanları arasında benzerlik varsa da bazı ayrıntılara verilen önem seviyesinde 

farklılık vardır. Örneğin savaşta kafa kesmeyi hem İran hem de Osmanlı 

minyatüründe görmek mümkündür. İran pehlivanı Siyavuş’un kafasının Turanlılar 

tarafından acımasızca  kesilmesi, İran minyatüründe kafa kesme olayının gösterildiği 

tek konudur.  Bu olay, trajik ve duygusal olduğundan, birçok sanatçı değişik 

dönemlerde bu konuyu işlemiştir. Ama belirli eserler arasında, sadece bazı savaş 

alanlarında, Res.42’deki  gibi kesilen kafalar uzaktan ve önemsiz bir şekilde görülür 

ve Siyavuş’un öldürülmesi sahnesinin dışında, kafa kesme olaylarını özenle gösteren 

çalışmalara rastlamak mümkün değildir. Savaş konulu Osmanlı minyatürlerinde kafa 

kesme olayı çok sıkça resmedilmiştir. Sadece Hünernâme’ye bakıldığında  birçok 

sahnede kesilmiş kafalara rastlamak mümkündür: Murad’ın Vize , İnceğiz ve 

Çatalburgaz hisar fethinden sonra bir kavak gölgesinde dinlenmesi, I. Murad’ın Sırp 

fedaisi Miloş tarafından şehit edilmesi, Macar kahramanı ve kral nâibi Yunko’nun 

                                                
297 Banu Mahir, a.g.e., s. 95. 
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(Hunyadi Janos) çelik miğferlerinin II. Murad tarafından kılıç darbesi ile 

parçalanması, Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu Mehmed Bey’in babasının alemlerini 

Fatih’in huzurunda görmesi, Yavuz Sultan Selim’e Kansu Gavri’nin kesik başının  

getirilmesi konulu tasvirlerde olduğu gibi. 

 

 Osmanlı minyatüründe kafa kesme bir galibiyet, zafer, onur nişanı olarak yer 

almıştır. Ayrıca bu sahnelerin savaştaki gerçekleri yansıtabilme amacını da göz 

önüne almak gerekir. Osmanlı minyatür ressamı bu sahnelere tarihin yansıtılması 

olarak bakmaktadır. Buna karşılık İran minyatürlerinde tasvir edilen Siyavuş’un  

öldürülmesi sahnelerinde, olay trajik ve gayri insani bir durum olarak gösterilmiştir. 

 

 Aslında Osmanlı padişahlarının Şehnâme yazdırmaktan maksatları, edebi bir 

eser yaratmadan öte, tarihi olayları kaleme aldımaktır. Firdevsi Şehnâmesi gerçek ve 

efsaneden oluşan, İranlıların milli gurur, onur ve kahramanlıklarını birçok pehlivan 

vasıtasıyla en güzel şekilde ortaya koyan bir baş yapıttır.  Bu eserde baba ve oğul 

olan Rüstem ile Sührab’ın birbirini tanımadan savaşması, sonuçta Suhrab’ın kendi 

babasının eli ile öldürülmesi ve Rüstem’in kendi oğlunu son dakikada can verirken 

tanıması, İranlı  ünlü kahraman Siyavuş’un Turanlılar tarafından acımasızca 

kafasının kesilerek öldürülmesi, Rüstem’in  kendi kardeşi Şağad’ın ihaneti ile tuzağa 

düşerek katledimesi gibi can alıcı olaylar bulunmaktadır. Tabii ki bu trajik, dramatik, 

duygusal maceralar etkisini minyatürde de gösterecektir. Bu yüzden İran minyatürü 

okuyucu ile özdeşleşen, duyguları etkileyen bir sanat ve kahramanların gösteri 

alanıdır. Bu minyatürlerde Padişahların da rolü büyüktür, Ama bu padişahlar sadece 

kral oldukları için ortaya çıkmamışlardır. Onlar da bireysel kahramanlıklarını 

gösterirler. İskender, Behram Gur ve Güştasp gibi, padişahlar ejderha ile mücadeleye 

girerler. İsfendiyar Simurg’u öldürür. Timur savaşta Mısır Şahı’nı şahsen helâk eder 

(Res.66), Hazret-i Ali bile ejder ve şeytan ile savaşmadan minyatür alanına giremez 

(Res.56-57). Bir padişah veya lider kendi bireysel kahramanlığını göstermeden 

minyatüre giremez. Mesela, İran Şahı Keyhüsrev’i  Şehnâme’ye ait olan birçok 

minyatürde görmek mümkün değildir. Keyhüsrev Mazenderan padişahının eli ile 

yakalandığında, Efrasiyab’la karşılaştığında, Turanlılara saldırmak için Ceyhun 

Nehri’nden geçtiğinde görülebilir şekilde tasvir edilmiştir (Res.27). İran ile 
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Turanlıların savaşları sürekli devam ettiği halde, İran padişahı Keyhüsrev ile Turan 

Şahı Efrasiyab’ın her zaman görülmesi gerekmez. Rüstem’in rolü bir pehlivan olarak 

bunların hepsinden güçlüdür. Zira Firdevsî Şehnâmesi pehlivanlar Şehnâmesi’dir. 

Ama Osmanlı Şehnâmesi’ne, padişahlar Şehnâmesi diyebiliriz. Osmanlı 

minyatürlerinin çoğunda, padişahların rolü vardır ve şahlar için yapılmıştır. Osmanlı 

minyatürleri bir taraftan padişahların onur, gurur ve zaferlerini yansıtan bir sanat 

olarak görülse de diğer taraftan tarihi zapt edebilen, gerçek olayları  yansıtarak 

kendinde saklayabilen belgesel bir tarih kitabı gibidir. 

 

 Bu konu hakkında. Güner İnal  şu görüşü ileri  sürmektedir : 

 “İranlıların ünlü kahramanlara karşı duydukları aşırı hayranlık, Osmanlı 

ressamlarına yabancı kalır. Padişahlar için hazırlanan «Şehinşehnâme»ler, 

destandan çok kronik niteliği taşır ve bu eserlerin metinleri gibi resimleri de büyük 

seferleri, devletle ilgili olayları vb. saptarlar…Gerçi bu eserlerde anlatılan bütün 

olaylar, hep sultanın etrafında döner ve kendisi görülmediği zamanlarda bile, varlığı 

sezilir. Fakat Şehnâme kahramanları gibi, onu hiçbir zaman gövde gösterisinde, 

rakibi ile göğüs göğüse savaş halinde görmeyiz. Osmanlı minyatürlerinde padişah 

mükemmel örgütlenmiş bir devletin başkanıdır. Uyruklarınca , Allahın yer yüzündeki 

gölgesi ( zıll ullah) olarak yüceltilen varlığı, çok defa olayları yöneten gizli bir güç 

olarak belirtilir: Buyruğundaki ordular, geçit töreni yaparlar, kaleleri kuşatırlar, 

şehirleri zapt ederler; kendisi - belli bazı sahneler dışında – hemen hiç ön plana 

geçmez.”299 

 

 1) İran’ın Hayalci ve Osmanlıların Gerçekçi Minyatürleri: 

 16. yüzyılda yapılmış İran ve Osmanlı minyatürleri karşılaştırıldığında, İran 

minyatürü edebî eserlerin içeriğine uygun efsanevî ve hayalci yönü ile, Osmanlı 

minyatürü ise gerçekçiliği ile tanınmaktadır. Bu gerçeği, İstanbul’da CRR Konser 

Salonu’nda yapılan “Minyatür Sanatının Dünü, Bugünü ve Yarını” ve “Minyatürde 

geleneksel ile modern arayışlar” konulu sempozyumda (2 Kültür 1 Sanat), Uludağ 

Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zeren Tanındı da tasdik ederek,  Türk 

                                                
299 Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı ( Başlanğıçtan Osmanlılara Kadar) , Ankara, Atatürk Kültür 
Merkezi, 1995, s. 129. 
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minyatürlerinin gerçekçi, İran minyatürlerinin daha çok göze hitap eden hayalci bir 

üslubu olduğunu söyler.  Tanındı’ya göre: 

 

 “Türk minyatürleri çağdaşı Safevi minyatürleri gibi göz için haz kaynağı 

değildir. Onlar yazıyla anlatamadıkları ayrıntıları resimle anlatıyorlar. Türk 

musavvirleri, tarihi olaylara ışık tutan belgeleri bize sunuyor.”300 

 

 İran minyatürü efsanevî, hayalci ve esatirî konularla doludur. İran 

minyatürünün çoğunlukla konusunu oluşturan Firdevsî Şehnâmesi, efsane ve gerçeği 

bir araya getirerek, olağanüstü kahramanları, ejder, simurg, dev vb. gibi varlıkları 

İran minyatürüne yerleştirmiştir. Ayrıca Haverannâme gibi eserlerde de benzer 

konuları görmek mümkündür. Hamse-i Nizamî  ve Heft Evreng gibi eserler de 

şairlerin hayal ürünü  olduğundan, hayalci bir ifadeye sahiptir. Bu eserlerdeki 

hayalcilik tabii ki etkisini minyatürlerde gösterecektir.  Osmanlı minyatürü 

belgeselliğe özellikle özen göstererek tarihi olayları olduğu gibi yansıtmaya 

çalışmıştır.  

 

 “İran’ın duygusal şiir dili, Osmanlıların divan edebiyatına aktarıldığı halde, 

resim sanatı bundan uzak kalıyor…Osmanlılar şiirin anlattığı dünyayı değil, geç- 

Abbasî devri sanatında olduğu gibi, günlük hayatı olanca tuhaflıkları ve 

yetersizlikleri içinde göz önüne sermekten hoşlanırlar. Bu yüzden toplum hayatı ile 

ilgili konular, Osmanlı sanatçılarını yakından ilgilendirir …”301 

 

 Osmanlı ressamı savaş sahnelerinde, Osmanlı ordusunu bütün heybet ve 

azametiyle, ordu düzenini, savaşçıların rütbelerini, görevlerine göre  aldığı yer ve 

mevzilerini,  tam gerçeğe uygun olarak yansıtmaya çalışmıştır. Örneğin 

Hünernâme’deki Mohaç savaşını gösteren geniş alanlı minyatür (Res.99), Osmanlı 

ordusunun özellikle saldırı anındaki düzenini, gerçeğe uygun olarak  en güzel şekilde 

ifade etmektedir. Oldukça kalabalık olan bu sahnede, Macarlarla savaşan Osmanlı 

ordusunun gücü ve ihtişamını vurgulayan bir düzenleme yapılmıştır. Kanuni Sultan 

                                                
300 http://www.zaman.com.tr/2003/03/17/kultur/h3.htm, 4 Temmuz 2006. 
301 Güner İnal, a.g.e., s. 129. 
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Süleyman ortada ve at üzerinde yer alır. Onun arkasında Has Oda Ağaları, etrafında 

değişik vazifelerle görevlendirilen savaşçılar görülmektedir. Bu minyatürün ön 

plânında ve ortada solda süvari akıncılar düşmana saldırmaktadır. Bunların 

arkalarında topçular, onların üstünde ise yaya yeniçeriler vardır. Padişahın sağı ve 

solundaki süvarilerin, kapıkulu askerleri olduğu anlaşılmaktadır, sahnenin alt 

kısmında görülen miğferli ve zırhlı süvariler ise tımarlı sipahilerdir.  

 

 Kanunî Sultan Süleyman’ın Rodos’a varışını gösteren bir minyatürde 

(Res.92) 302  ön plânda at üzerinde Kanunî Sultan Süleyman, onun yanında ise 

muhafızları görülmektedir. Ortada tepenin arkasında okcu solaklar, Padişah’ın 

arkasında ise yine Has Oda Ağaları yer almaktadır. Sahnenin sol alt bölümünde yer 

alan ve kazma tutar durumda tasvir edilmiş bulunan askerler, geri hizmetliler 

teşkilatına aittir. Onların görevi yol açmak, köprü yapmak, kale tamir etmek, zahire 

nakli gibi hizmetlerdir.  

 

 Genelde Osmanlı minyatürünün, ordu düzenini gerçeğe uygun olarak 

yansıtmaya çok çaba harcadığı, Osmanlı Ordu Teşkilatına bakıldığında ortaya 

çıkar.303 İran minyatüründe ordu düzenini gerçeğe uygun vermeye bu kadar önem 

verilmemiştir. İran minyatürü şematik bir ifadeye sahip olduğundan, her zaman bir 

savaşın özetini vermekle yetinmiştir. İran minyatüründe Padişahı, mücadele eden 

pehlivanları ve karşı karşıya gelen orduyu ve çoğu zaman tepelerin arkasında son 

darbeyi vurmayı bekleyen süvarileri görmek mümkündür, ama İran ordusunun bütün 

gerçeği ve düzeni, ayrıntıları ile minyatürde yer almaz. 

 Geçen bölümlerde İran minyatüründe pehlivanların hayali yaratıklar ve 

canavarlarla  yaptıkları mücadelelerinden söz edilmişti. Osmanlı minyatüründe bu 

hayali yaratıkların yeri yoktur. Çünkü bunlar gerçek dışı yaratıklar olarak 

tanınmaktadır. Ama ara sıra Sultanların canavarlarla mücadelesini görmek 

mümkündür. Hünernâme’deki, I. Murad’ın zırh giydirilmiş bir kurdu ciritle vurması 

                                                
302 Esin Altıl, a.g.e., Res. 12. 
303 Bkz. http://www.osmanlimedeniyeti.com/makaleler/askeri/osmanli-askeri-teskilati.html, 10 
Ağustos 2006. 
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veya altınlı bir çomakla bir kaplanı öldürmesi (Res.94) 304 konulu minyatürler, bu 

türdendir. Burada İran minyatüründe olduğu gibi kurt ve kaplan güçlü bir mücadeleyi 

gerektirmez. Bu canavarlar güçsüz ve zayıf görülerek sultanın eli ile kolaylıkla 

öldürülür. Bunlar mücadeleden çok, bir av sahnesini yansıtırlar. Ancak İran 

minyatüründe görülen daha güçlü ve korkutucu, ve gerçek bir mücadeleye gelen 

karakteristik canavarlardır. Osmanlı ressamı canavarla karşılaşmayı, sadece bir 

gerçek bir olay gibi saptamış ama İranlı ressam o sahnelere hayal gücünü hakım 

kılarak, hayalci ve olağanüstü bir ortam yaratmaya çalışmıştır.  

 

 

 2) Savaş Sahnelerinin Kompozisyon ve Mevzi Mukayesesi: 

 14.-17. yüzyıl arasında İran topraklarında yapılmış savaş konulu 

minyatürlerde en fazla karşılaşılan konular kale kuşatması, iki savaşçının göğüs 

göğüse savaşı, meydan muharebesi, ordugaha saldırı vb. idi. Bu konulara Osmanlı 

minyatüründe de rastlanmaktadır, ancak savaş konulu Osmanlı minyatürlerinin 

kompozisyon ve savaş mevzilerinde büyük farklılıklar vardır. Timur’la Mısır Şahı 

arasındaki savaşa (Res.66) ve Hüsrev ve Şirin destanına ait ordu muharebesine 

(Res.75) bakıldığında, iki ordunun kapışıp savaştığını görmek mümkündür. 

Muharebe meydanını böyle azamet ve genişlikle gerçekçi bir şekilde gösteren 

çalışmalara İran minyatürlerinde rastlamak mümkün değildir. 

 

 İran minyatürlerinde genelde karmaşık bir savaş düzeni sergilenmiştir ama 

Hünernâme’deki Mohaç savaşı (Res.99) sahnesinde olduğu gibi muharebeyi daha 

geniş bir alanda, gerçeğe uygun askeri düzenle görmek mümkün değildir. Mohaç 

savaşı konulu minyatürde Osmanlılarda belirlenen askeri rütbelere mensup, sipahiler, 

akıncılar, topçular, süvariler vb.gibi her biri düzenli bir şekilde orduda yerini almış 

ve görevlerini yaparken izlenmektedir.  İran minyatürünün ordu muharebesinde de 

süvariler, sancaktarlar, yaycılar, mızraklılar ve hatta boru çalanlar varsa da Mohaç 

savaşındaki gibi düzenli bir tertip görülmemektedir. Diğer taraftan İran 

                                                
304 Esin Altıl, a.g.e., s.2 , Res. 2. 
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minyatüründe hareketlilik ve tempo daha da güçlü olmasına rağmen, bu hareketlilik 

ordu düzenini bozabilecek bir seviyededir.  

 

 Savaş konulu İran ve Osmanlı minyatürlerinde her zaman padişahlar resmin 

merkezinde yer alırlar. Adı geçen iki minyatüre bakıldığında Kanuni Sultan 

Süleyman ile Timur’un ortada yer aldıkları görülür. Aynı zamanda sultanların diğer 

savaşçılardan ayrıt edilebilmesi için daha büyük bir şekilde resmedilmişlerdir. Ancak 

Osmanlı minyatüründe, İran minyatürlerine göre padişah figürleri daha da abartılı 

çizilmiştir. Böylece onun sahnede hemen göze çarpması ve başkalarından kolaylıkla 

ayırt edilebilmesi sağlanmıştır. 

 

 Hünernâme’deki  Sultan Mehmed’in Belgrad Kalesi’ni fethetme sahnesi de 

bu gerçeği onaylamaktadır (Res.95 ) 305. Büyükçe bir figürle tasvir edilen Fatih 

Sultan Mehmed kılıcı ile düşmana saldırırken görülmektedir. Bir düşman askeri ise 

onun atının ayakları altında kalmıştır. Osmanlı ve İran minyatüründe kale kuşatması 

ve fethi en çok çalışılan konulardır. İran minyatürlerinde tasvir edilen kale 

kuşatmasına ait iki örnek, Osmanlı minyatürleriyle karşılaştırıldığında aradaki farklar 

ortaya çıkmaktadır (Res.24-42). İran minyatürüne ait örneklerde şematik ifadenin 

sürdürüldüğü görülür. Ayrıca, İran minyatürlerinde, genelde kale yakın bir zaviyeden 

gösterilmiştir. Kalenin üstünde ve önünde kaç kişinin olduğu kolaylıkla sayılabilir. 

İlk tasvirde kaleye altı savaşçı saldırmaktadır, kalenin üstünde ise üç kişi savunma 

yapmaktadır (Res.24) Diğer tasvirde yedi savaşçı kalenin altından yukarıya doğru ok 

atmakta, kaleyi ise altı devin savunduğu görülmektedir (Res.42). Bu minyatürlerde 

bir saldırı ve savunmanın özeti yakın bir zaviyeden verilmektedir.    

 

 İran minyatürlerinin, Osmanlı minyatürlerinin tersine genelde savaş 

sahnelerini yakından göstermeye eğilimi vardır. İsfendiyar’ın Ercasp Kalesi’ne 

girşini gösteren minyatürde, güzel ve açık bir mimari çizimle kalenin içi bile 

gösterilmiştir (Res.40).  Osmanlı minyatürlerinde ise, kale kuşatmasını gerçekçi 

yaklaşımla göstermek amacıyla, kalabalık bir ordunun tek bir sahnede tasvir edildiği 

                                                
305 Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, İstanbul, Yapı ve Kredi Bankası, 1969., s.2 , Res. 2. 
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görülür. Asıl amaç,  Belgrad Kalesi’nin fethi olmasına rağmen, kaleye saldırı 

sahnesinden başka, savaşın arka planındaki ordu çadırları bile seçilmektedir (Res.95). 

Kaleye saldırı olayı üst kesimde gerçekleşmektedir. Alt kısımda savaşın arka planı 

(Süvarilerin tepe arkasından süzülmeleri gibi) görülür. Osmanlı ressamı bu karmaşık 

saldırıyı betimlerken ordudaki düzeni bozmak istemediğinden, değişik birlikleri 

başarıyla göstermeye çalışmıştır. Örneğin padişahın Has Oda Ağaları, savaşın kızgın 

anında da onun arkasından ayrılmamıştır. Padişahın iki tarafındaki yeniçeri 

grubundan olan korumacı solak yaycılar bile, onu yalnız bırakmamıştır.  

 

 Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi sırasında yapılan bir kale 

saldırısının tasvir edildiği bir diğer Osmanlı minyatürde (Res.93) 306 ressam üst 

kısımda kaleye olan saldırıyı tasvir ederken, alt kısımda savaşın arka planını da göz 

ardı etmemiştir. Alt kısımda Sultan Süleyman savaş sahnelerinin çoğunda yanında 

duran peykler, Has Oda Ağaları ve yaycılarla birlikte atı üzerinde ilerlemektedir. 

Onların karşısında bir Osmanlı savaşçısının üç Rodoslu askeri esir alıp getirdiği 

izlenmektedir. Gerçek savaş ve kaleye saldırı, üst kesimde gerçekleşmektedir. En 

üstte başında posttan yapılmış külâhı olan bir Türk savaşçısı kaleye girerek pala ile 

düşman askerlerine saldırmaktadır. Genellikle, İran minyatüründe kaleye yapılan 

saldırı sahneleri, birkaç kişiden oluşur. Saldıran ve savunan kişiler, yakın zaviyeden 

gösterilmiştir. Buna karşılık Osmanlı minyatürlerinde kalelere saldırılar genelde 

kalabalık bir sahne içinde, savaşın arka plânı ile birlikte, üst ve uzak zaviyeden 

gösterilmiştir. 

 

 Osmanlı minyatürlerindeki bazı savaş sahneleri ise, kompozisyon ve 

savaşçıların mevzileriyle İran minyatürlerindeki savaş sahnelerini hatırlatırlar. 

Örneğin bir Osmanlı akıncısı ile Macar şövalyesinin karşılaşma sahnesi (Res.89), 

İran minyatüründe bulunan, Timurlu dönemindeki Rüstem ile Pilsan mücadelesi 

(Res.30), Rüstem ile Borzu karşılaşması (Res.38), Rüstem ile Aşkbus’un savaşı 

(Res.49) ve Safevi dönemindeki Rüstem ile İsfendiyar’ın mücadelesi (Res.50) gibi 

sahneleri hatırlatmaktadır. Bu Osmanlı minyatüründe, önceki çalışmalarda olduğu 

                                                
306 Esin Altıl, a.g.e., s.122, Res. 14. 
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gibi, bir tepenin önünde iki savaşçı arasında, mücadele yapılmaktadır. Tepenin 

arkasında bekleyen süvarilerse aynı kompozisyon içindedir. 

 

 Osmanlı minyatürlerinde, İran’ın karmaşık savaşları gibi sahnelere de, ara 

sıra rastlamak mümkündür. III. Murad Şehnâmesi’nde bulunan “Osmanlı 

askerlerinin İran develerini ele geçirmesi” sahnesi, bir tepenin önünde gerçekleşen 

karmaşık bir savaşla, Safevi dönemindeki Heft Evreng adlı eserine ait Hamse-i  

Nizamî ’deki  Husrev ve Şirin sahnesini (Res.75) ve Uteybe ve Rayya’nın 

öldürülmesi (Res.76) hatırlatmaktadır. Bu resmin konusu da Osmanlı-Safevî 

savaşçılarının kapışmasıdır. Osmanlı savaşçıları Safevîlere galip gelip onların 

develerini ele geçirmektedir. 

 

 3) Savaş Sahnelerindeki Renklerin Mukayesesi: 

 Hem Osmanlı topraklarında yapılan Türk minyatürlerinde, hem de İran’da 

14.-17. yüzyıllarda yapılmış  minyatürlerde parlak ve güçlü renklerin kullanıldığı 

görülür. Ancak her iki bölgenin kitap resimlerinde hangi renklerin ne kadar ve nasıl 

kullanılmış olmasında büyük farklılıklar vardır.  

 

 Osmanlı minyatürlerinde en fazla kırmızı rengin kullanıldığı dikkati 

çekmektedir. Kırmızı renk, Türk dünyasında, ister Osmanlı İmparatorluğunda, ister 

Orta Asya’da olsun en önem verilen ve sevilen renktir. Kırmızı renk, Türkler 

arasında tempo, hareket, aşk ve hayat sembolüdür. Orta Asya’daki Türkmenlerin 

milli giysileri (Don) kırmızı olduğu gibi, Osmanlıların elbiselerindeki asıl renk de 

kırmızıdır. Bu kırmızı renk Mohaç savaşı veya Şehinşehâme’deki Osmanlıların 

İranlıların develerini ele geçirmesi (Res.101) vb. gibi sahnelerde, Osmanlıların 

kırmızı giysilerini göstermekten öte, sahneye heyecan, hareketlilik katıp, alanı gerçek 

bir kanlı savaş sahnesine benzetmiştir. Osmanlı ressamları kırmızı renge fazla önem 

verdiklerinden dolayı, sadece kendi giysilerinde değil, aksine birçok yerde 

düşmanlarına bile kırmızı renkli giysiler giydirmişlerdir. Süleymannâme’deki  

Rodos’a varış (Res.92) ve Rodos’a saldırış (Res.93) sahnelerinde kale içindeki 

düşman askerlerini bu yaklaşım için örnek vermek mümkündür. 
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 Kırmızı renkten sonra mavinin rolü büyüktür. Mavi zemin (Res. 101) 307, kale 

sütunları (Res.92), duvar, tepeler, Mohaç savaşındaki birçok atın rengi vb. bu rengin 

Osmanlılardaki önemini gösterir. Mavi renkten sonra yeşil, pembe, sarı v.b. renkler 

kendi yerlerini bulurlar.  

İran minyatürlerinin bazı savaş sahnelerinde de kırmızı ve mavi renklere çok önem 

verildiği dikkati çeker (Res.23- 66- 69) Ancak İran minyatürlerindeki kırmızı rengi, 

Osmanlı minyatürlerinde geniş alanlar üzerinde sürekli kullanılmış olan kırmızı 

renklerle mukayese etmek mümkün değildir. İran minyatürlerindeki savaş 

sahnelerinde ressamların değişik renkleri dengeli olarak kullanmaya çalıştıkları 

gözlemlenmektedir. Çünkü onların asıl amacı, önce bir güzellik yaratmak, sonra 

hikâyeci olmaktır. Bu yolda güzelliği yakalamak için, gerçekleri aşarak, giysiler ve 

feza rengini gerçeküstü vermenin hiçbir  sakıncası yoktur.  

 

 Osmanlı minyatürlerinde güçlü ve parlak renkler  kullanılırken, genelde tüm 

renkler düz renk olarak boyanmıştır. Buna karşılık, İran minyatürlerinde renk 

kombinasyonu ve karışımı, renkteki zarafet ile yumuşaklık ön plânda tutulmuştur. 

İranlı ressamlar renkleri karıştırarak göze en güzel hitabeden renkleri bulmaya 

çalışmışlardır. Bazı sahnelerde renkler öyle güzel kullanılmıştır ki, ilk bakışta gözleri 

kamaştıran bir şaheserle karşı karşıya gelindiği hissi ortaya çıkmaktadır. Rüstem 

uyurken Rahş’le asanlın mücadelesi (Res.65), Timur’la Mısır Şahı’nın savaşı (Res.66 

), Karan’ın Barman’ı öldürüşü (Res.69), Uteybe ve Rayya’nın öldürülmesi (Res.76) 

gibi minyatürlerde, değişik renkler öyle maharetle ve ustalıkla karıştırılarak 

kullanılmıştır ki, minyatürlerdeki gerçek güzelliğin ne olduğu anında 

anlaşılmaktadır. Gerçekten de 14.-17. yüzyıllar arasında İran’da kurulan tüm 

devletlerinin sanat hamiliği altında hazırlanan yazmalardaki minyatürlerinde renk 

uyumu ve estetik değerler en yüksek seviyeye ulaştırılmıştır. 

 

 4) Silahların Mukayesesi: 

                                                
307 “Keskin Color karpostalcılık San”ın yayınladığı kartpostal (Çevrimiçi) www.keskincolor.com. 
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 İran’da yapılan minyatürlerle Osmanlı minyatürlerindeki savaş silâhları ve 

giysilerinde fazla bir farklılık bulunmamaktadır. Geçmişe bakıldığında İranlılar ile 

Tükler çoğu zaman aynı hâkimiyet altında, birleşik bir ordu oluşturmuşlardır. 

Türkler, İran topraklarında kurdukları Selçuklu, Gazneli, Türkmenler 

imparatorluklarıyla birkaç yüzyıl İran’ı yönetmiş ve bu ülkenin ordusuna da 

istedikleri düzeni vermişlerdir. Türkler İran’da kendilerinden sonra gelen 

hâkimiyetlerin ordu teşkilâtını etkiledikleri gibi, Selçuklu imparatorluğunun devamı 

olan Osmanlı ordu teşkilâtını da etkilemişlerdir. Böylece İran’da kurulan devletler ve 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ordusu ortak bir tarihe sahip oldukları için, ordu 

teşkilâtındaki giysileri ve silâhları da aynı çemberin içinde görünecektir. Bu iki 

orduda çoğu zaman benzer silahlar ile giysiler görülmektedir. Savaş konulu İran 

minyatürlerinde görülen kılıç, pala, mızrak, ok, yay, gürz, kalkan, hançer, tüfek vb. 

gibi silahlar Osmanlı minyatürlerinde de çoğunlukla yer alırlar Türk ve Macar 

karşılaşmasını tasvir eden bir minyatürde (Res. 89) 308 ortadaki iki savaşçı kılıç 

kullanır. İkisi de yanlarına benzer şekilli ve renkli kalkanlar almışlardır. Ama 

kalkanların renginde, bir karşıtlık vardır. Türk akıncısının kalkanının zemini yeşil 

ama çevresi kırmızıdır. Aksine Macarlı savaçının kalkanının zemini kırmızı, çevresi 

yeşildir. Ressam o iki savaşçının karşıtlığını kalkanların rengine sızdırmıştır. Bu 

minyatürde iki savaşçının ve tepelerin arkasında duran iki ordunun süvarilerinin 

elinde mızrak görülmektedir. Osmanlı askerlerinin elindeki mızraklar İran 

minyatürlerinde görülen perçemli mızraklardandır. Ama Macarların elinde sade 

mızraklar görülmektedir. Türk savaşçıları genelde İran askeleri gibi perçemli 

mızrakları kullanırlar. Onun diğer bir örneği Kanunî Sultan Süleyman’ın Sefere 

gidişi sahnesinde, sağ taraftan bir Safevî askerini esir alıp gelen  akıncının elinde de 

görülmektedir (Res.91).    

 

 Ok ile yay, padişahın muhafızları olan yaycı solakların yanında her zaman 

bulunmuştur. Res.91-92-99’te bunun örnekleri görülmektedir. Padişahın yanında yay 

taşıyan solaklardan başka her zaman peykler de yer alırlar. Peyklerin elinde genelde 

teber ile çomak, gürz veya topuz görülür. Teber, İran’ın savaşlarında kullanılmasına 

                                                
308 Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, Res.6. 
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rağmen, minyatürlere pek yansımamıştır. Ama Osmanlı minyatürlerinde yerli 

yerinde, özellikle peyklerin elinde teber görülmektedir. Res.93’de padişahın önünde 

yürümekte olan peyk ve karşıdan üç düşman askerini esir alıp getiren Türk askerinin 

elinde gürz görülür. Res. 91’de padişahın önünde yürüyen peyklerin biri eline teber 

almıştır. 

 

 Savaş konulu İran minyatürlerinde en fazla kılıç, ok, yay, mızrak ve kalkana 

önem verilmiş, bazı silâhlar hiç tasvir edilmemiştir. Ama Osmanlı minyatürü değişik 

silâhları yeri geldiğinde kullanmış, silâh çeşitliliği ve zenginliğine çok önem vermiş, 

öyle ki bazı resimlerde çomak da kullanılmıştır. Kanunî Sultan Süleyman’ın Rodos’a 

varışında onun önünde yürüyen iki peyk (Res.92) gürz yerine ellerine çomak 

almışlardır. Res. 94’te  I. Murad  altınlı bir çomak ile kaplanı öldürmektedir. I. 

Murad’ın Sırp fedaisi Miloş tarafından şehit edilmesi sahnesinde (Res.96) sağ 

taraftaki kırmızı giysili Türk savaşçı, diğer savaşçılar arasından çıkarak çomakla 

Miloş’a saldırmaktadır. 

 

 Savaş konulu Osmanlı minyatürlerindeyse eski klasik silâhlardan çok, yeni ve 

modern silâhlar tasvir edilmiştir. Çünkü Osmanlı sanatı gerçek dünya ile birlikte 

yürümeyi tercih etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve sonraları, yani Osmanlı 

minyatürünün geliştiği ve İran’da Safevî dönemiyle çağdaş olduğu bu dönem, ateşli 

silâhların özellikle top ile tüfeğin dünya savaşlarında geniş şekilde kullanıldığı 

dönemdir. İran minyatürü bu gerçeklerden uzakta durup, Şehnâme gibi efsanevî 

eserlere dayanarak hayalci tarzını sürdürdüğü zaman, Osmanlı minyatürü, Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde, özellikle top ile tüfekten sınırsız bir şekilde 

faydalanmıştır. Res.92-94-105 309 tüfek kullanılan sahnelerin iyi örnekleridir. Aynı 

zamanda Osmanlı minyatüründe eski silâhların da tamamen terkedilmediği 

izlenmektedir. Kılıç, mızrak, pala, ok vb. silâhlar tasvir edilen savaşlarda yerlerini 

korumuşlardır. 16. yüzyılın ikinci yarısına ait savaş konulu İran minyatürlerindeyse 

eski silâhlara ağırlık verilmişse de bazı yerlerde istisnai olarak tüfek görülmektedir 

(Res.76). 

                                                
309 a.g.e., Res.15. 
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 Osmanlı minyatürlerinde özellikle kale kuşatması ve meydan 

muharebelerinde topun büyük önemi vardır. Res. 88 310-94- 102  meydan 

muharebesinde kullanılan toplar, Res. 88 -95 -98 311 -100’te312 kale kuşatması ve 

kaleye saldırısında kullanılan toplar görülmektedir. Osmanlı minyatüründe genellikle 

kale saldırılarında top kullanılmıştır.  Çünkü toplar düşman kalelerine büyük hasar 

verebilecek güce sahiptir. 

 

 5) Savaş Giysilerinin Mukayesesi: 

 Osmanlı minyatüründeki savaş giysilerini iki bölüme ayırmak mümkündür: 

a) Eski Klasik Savaş Giysileri, b) Milli Giysiler 

 

a) Eski Klasik Savaş Giysileri: 

Bu bölümdeki savaş giysileri, İran savaşlarında kullanılan miğfer, zırh, zırh 

gömlekleri, kolçaklar, dizçekler vb. dir.  

 Res.90’de alt soldaki dört Türk asker, Res. 91’de sol altta iki Türk askeri, Res. 96’da 

alt solda iki Türk askeri vb. miğfer, zırh, vb. gibi savaş giysilerini sergilemektedirler. 

Res. 89’da sol tarafta duran elleri mızraklı Türk askerler bu giysilere bürünmüştür. 

Onların karşısında duran Macar ordusunda Avrupa tarzında miğfer, zırh gibi ağır 

giysiler vardır. Macarlar yüzlerini  kapatan miğferlere sahiptirler. Halbuki, Türklerin 

miğferlerinin yüzü açıktır. Bu miğferlerin gövdeleri konik formlu, tepelikleri ise iri 

ve küre şekillidir. Osmanlı askerlerinin giysilerinin süslemesinde tamamen doğu 

üslubu gözükmektedir. Sahnenin ön planında at üstünde iki savaşçı görülür. Soldaki 

Osmanlı delili leopar derisinden bir elbise giymiştir. Burada çok büyük kanatlarla 

çevrili, büyük bir sorguç taşımaktadır. Karşısındaki Macar askerinin başında da 

sorguçlu bir miğfer vardır. Buradaki Türk savaşçısı İranlı ünlü pehlivan Rüstem’i 

andırmaktadır. Osmanlı akıncılarının simgesi olarak bir çok yerde görülen bu 

savaşçı, leopar derisinden yapılan elbisesi, başındaki kartal kanadı ve sorguçu ile, 

                                                
310 Metin And,  Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür, İstanbul, Türkiye İş Banakası yay, 2002, s.219. 
311 M. Ş .İpşiroğlu, Chefs-d’ oeuvre du Topkapi peintures et miniatures, Paris, Bibliotheque dse Arts, 
1980, s.115, Res.19.  
312 Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, Res.8. 
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Şehname kahramanı Rüstem’e benzemektedir. Bu savaşçının elbisesi özellikle 

Türklerin eski giysilerine (Moğollar,Tatarlar,Türkmenler) uymaktadır. 

 

 

 b) Milli Giysiler: 

 Osmanlı döneminde devletin değişik kademelerinde görev yapan devlet 

adamları değişik kavuklar ve başlıklar ( Divan başsavcusu kavuğu, katibi düz kaş 

kavuk, düz kaş sarık, Tatar kavuğu, kaptan bey kalpağı , çıplak külahı ve sorğuçlu 

külahlar vb.), kullandıkları gibi, değişik değişik zırhlı elbiseler giymişlerdir. 

Sultanlar kendilerine mahsus kadife elbiseler, zırhlı kaftanlar ve  zırhlı gömlekler de 

giymişlerdir. Tarihçiler askeri giyim olarak, kapaniçe adı verilen kolsuz, içi kürklü 

ve yakalı bir giysiden de söz ederler. Nurhan Atasoy, bu kürklerin zamanının en 

değerlisi olan samur ya da vaşaktan ve kumaşların da en iyi kaliteden olduğunu 

varsayabileceklerini belirtir.313  

 

 Osmanlılar arasındaki milli savaş elbiseleri büyük bir zenginliğe sahip olarak 

minyatürlere ziyadesiyle yansıtılmıştır. Osmanlı ressamları, sadece ordu mensubu 

askerlerin zırh, miğfer, zırh gömleği gibi ağır elbiselerini tasvir etmekle yetinmemiş, 

yenilikler yaratmış ve gerçekte kullandıkları değişik elbiseleri de minyatürlerinde 

göstermeye çalışmışlardır. Osmanlı minyatürlerinde eski ağır elbiselerin yanında 

çoğunlukla yeni milli elbiseler de  görülmektedir. Örnek olarak Res. 92’te peyklerin 

kendilerine ait sivri külahları (Tatar kavuğu gibi), yeniçerlerin alnı bantlı arkaya 

serpilen özel külahları, süvarilerin sarıkları, yaycı solakların sorguçlu külahları, 

Sultanın güzel ve kaliteli kaftanı göze çarpmaktadır. Osmanlı askerlerinin zırh 

üstünde değişik renkli  (kırmızı renkli olarak, bellerinin altına kadar uzanan, 

hareketlerini rahatça sağlayabilen elbiseleri) vardır. Bu savaş elbiselerini savaş 

sahnelerinin bir çoğunda görmek mümkündür. Anlaşılan şu ki Osmanlı 

minyatürlerindeki savaş giysileri İran elbiselerine göre daha zengindir. Osmanlı 

nakkaşları tüm savaş giysilerini minyatürlerinde gerçekçi bir anlayışla 

yansıtmışlardır. Res.90-92- 99’de bu minyatürlerin diğer örnekleri görülmektedir.  

                                                
313 N.Atasoy,  W.B. Denny, L.Mackie, H. Tezcan, İpek, Osmanlı Dokuma Sanatı, Teb yay, İstanbul, 
2001, s. 29. 
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 Safevî döneminde İran’ın milli kültürel zenginliklerini canlandırmak 

doğrultusunda yeni hareketler başlamıştır. Onlar sarık, cübbe ve kaftan kullandıkları 

halde, kendilerine özgü bazı özellikleri minyatürde belirtmeye çalışmışlardır. Bu 

dönemde hazırlanan şehnâmelerin minyatürlerinde kahramanlara, Safevi dönemine 

ait giysiler giydirilmiştir. Örnek olarak, Güştasb’ın Rum diyarında, ejderhayı 

öldürüşünü gösteren sahnede (Res.74) Şehnâme’nin eski pehlivan ve padişahlarından 

olan Güştasp’a Safevî döneminin sarık ve kaftanı giydirilmiştir. Safevîlerin sarıkları 

sivri ve ucu kırmızı renklidir. Aslında Kızılbaş sözü onların kırmızı başlı sarık 

kullanmalarından dolayı ortaya çıkmıştır. Bu kırmızı uçlu başlıklar Şehinşehnâme’ye 

ait olan minyatürde (Res.101) daha da şeffaf görülür. Burada Osmanlı askerlerinden 

kaçan Safevi askerlerini sivri kırmızı başlıklarından ötürü kolaylıkla tanımak 

mümkündür. Osmanlı askerleri ise beyaz sorguçlu sarıklara sahiptirler. 
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SONUÇ 

 

 İran minyatürünü tanıyabilmek için önce İran resim sanatının tarihini ve 

değişik dönemlerdeki değişimleri ve gelişmeleri incelemek lâzımdır. Sanat 

araştırmacıları İran sanatı hakkında çeşitli fikirler ortaya atmışlardır, bazıları İran 

sanatının ilk örneklerinin ortaya çıktığı yerin, eski Necet bölgesi olduğu 

görüşündedir. Bazı araştırmacılar ise, İran sanatını Yeni Taş  dönemine  bağlamışlar 

(M.Ö.7000), hatta bazıları İran sanatının başlangıcını daha erken tarihlere de 

indirebileceklerine inanmışlardır. 

 

 İran’da bulunan en eski taş kazıma resimleri ve eski dönem tasvirleri Loristan 

eyaletinin Kuhdaşt bölgesinde, Kaşan’ın Siyalk tepesi ve Damıgan’ın Hisar 

tepesinden  çıkarılan  çanak çömleklerde  açıkça görmek mümkündür. O kapların 

sade ve basit çizgileri aslında süsleme için yapılmıştır. Giderek çizgiler zenginleşip, 

kapların üzerlerindeki bezemeler geliştirilmiştir. 

 

 Savaş konusu, erken devirlerden itibaren insanoğlunun tasvir etmeye meraklı 

olduğu bir konudur. Yapılan ilk tasvirlerde insana benzer yaratıkların aslanlarla 

savaşını görmek mümkündür. Medler ve Persler döneminden sonra Ahamenidler 

döneminde (M.Ö 6.yüzyıla kadar) İran’ın geleneklerine ve kültürüne çok önem 

verildiği belirlenmiştir. Ahamenidler sanatı ve sanatçıları saray içine almış ve İran’da 

ilk defa, insicamlı bir resim tarzı ortaya çıkmıştır. Ahamenidler dönemi resim sanatı 

metal eşyalarda, mühürlerde ve özellikle Taht-i Cemşit Gençhanesi’nin duvarlarında 

kendini göstermektedir.  

 

 Tarih boyunca İran sanatı Yunan- Roma ve Budist gibi değişik sanatların 

etkisi altına girmişse de onların hiç biri İran sanatını ana yolundan ve temel 

özelliklerinden uzak tutamamıştır. İslam’dan önceki İran devletleri arasında, 

Ahamenidlerden sonra İran milli geleneklerine ve sanatına büyük önem veren ikinci 

devlet Sasanîler olmuştur. Bu dönemde hazırlanan yazma eserlerin tezhiplendiğine 

dair rivayetler, resimlerin de kitaplarda kullanıldığı düşüncesini ortaya atmıştır. 
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Sasanî döneminde kitap resmini onaylayan yegane kaynak bazı İslamî tarih 

yazarlarının yazılarıdır. Örneğin, Abu’l-Hasan Ali Masudi’nin  H. 4.yüzyılın 

başlarında İran şahlarının geleneklerini resimlendiren eski bir kitaba işaret etmiştir. 

Böylece İran’da kitap resimlendirme sanatının Sasanî döneminde başlatıldığı kabul 

edilmektedir. 

 Arapların İran’ı istilasınden sonra, ülke yönetimi, siyaseti ve dini değişse de, 

sanat ve kültürde hiçbir değişiklik olmamış, aksine İran sanatı eski gelenek ve 

adetlerini devam ettirerek  İslam dininin manevi gücü ile yeni bir gelişme 

başlatmıştır . 

 

 Gazneli Türklerinin saldırısı da İran’ın milli resim geleneğinde bir aksaklık 

yaratmamış, aksine Gazneli Sultan Mahmud (998-1030),  İran’ın milli eseri olan 

Şehnâme’nin Firdevsî tarafından yeniden yazılarak manzum olmasına kendi 

sarayında imkan sağlamıştır. Sultan Mahmud Firdevsî’nin çalıştığı odanın 

duvarlarına milli hikayelerdeki savaş sahneleriyle ilgili resimler yaptırmıştır. Onun 

sarayında, resim çalışmaları yapılıp, milli kahramanlar  ve hamasi olaylar tasvir 

edilmiş olmalıdır. Büyük bir ihtimalle şehname konulu savaş sahnelerini konu alan 

ilk resimler  burada yapılmıştır. 

 

 İran minyatürünün bilinen ve günümüze ulaşan ilk örnekleri, Selçuklu 

döneminden kaynaklanır. Bu döneme ait olan, örnek verilebilecek minyatürlü nüsha, 

Ayyuki’nin aşıkâne eseri “Varka ve Gülşah”dır. Bu nüshada 71 tane küçük tasvir 

vardır ki o destanın değişik sahnelerini özel bir tertiple anlatmaktadır. O sahnelerde 

Rabii bin Adnan’ın Varka ve Gülşah’a düğün gecesi saldırışı ve Varka ile Rabii’in 

karşılaşması gibi savaşı resimlendiren sahneleri görmek mümkündür.  

 

 14. yüzyıl başındaki Moğol saldırısı İran’daki hayatı temelden değiştirmiştir. 

Özellikle sanat aleminde yeni bir dünyanın açılmasına neden olmuştur. Günümüzde 

minyatür adı verilen İran resimleri, gerçek anlamda İlhanlı döneminde meydana 

çıkmıştır.  Gazan Han zamanında sağlanan güvenli ortam, Hace Reşideddin’in de 

katkılarıyla sanat ve edebiyatın gelişmesine neden olmuştur. Hace Reşidettin 13. 

yüzyılda Tebriz’de Rab-ı Reşidî adında bir kültür merkezi kurmuştur. Burada ve 
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daha sonraki dönemlerin saray atölyelerinde çok sayıda tarihi, bilimsel ve edebi eser 

hazırlanarak resimlenmiştir. Bazı büyük şehirlerde saray dışındaki insanların 

hamiliğinde küçük resimli kitaplar da yapılmıştır. 

 

 İran minyatürleri bu dönem ve ondan sonraki dönemlerde çoğunlukla milli 

hamasi bir manzume olan Firdevsî Şehnâmesi’nin resimli nüshalarında 

yoğunlaşmıştır. Özellikle savaş sahnelerini gösteren minyatürler, genelde konularını 

kahramanlık hikayelerinden almışlardır. Şehnamelerde savaş sahneleri, 

kahramanlıklar, düşmanların yenilmesi ve İran pehlivanlarının güç gösterisi 

işlenmiştir ve bu konuların hepsi İran minyatürüne yansımıştır.  

 İran sanat tarihinin cazibeli yönlerinden biri şudur ki, her padişah tahta 

çıktıktan sonra, kendi adına yeni bir şehname yaptırmıştır. Bu yeni şehnamenin metni 

Firdevsî’nin yazdığı Şehnâme olarak kalmış, sadece onların hat ve resimleme tarzı 

değişmiştir. Her hükümdar kendi atölyesinde topladığı sanatçılara Şehnâme metninin 

yeniden yazdırarak anlatılan olaylara ait yeni minyatürler yaptırmıştır. Baysungur 

Şehnâmesi, Tahmasp Şehnâmesi vb. olarak anılan Şehnâme nüshaları bunların en 

tanınmış örnekleridir. Böylece değişik dönemlerde, farklı ressamlar savaş 

konularının üzerinde çalışarak, minyatürde değişik üslup ve tarzlar yaratmışlardır.  

  

 Değişik dönemlerdeki minyatür üslupları, özellikle  savaş sahnelerinde de  

açıkça izlenmektedir. Üslup değişimleri sadece savaş kompozisyonlarında değil, o 

sahnelerdeki renk kombinasyonunda çizgilerinde, fırça tekniğinde, figürlerinde vb. 

görmek mümkündür. Örneğin, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu döneminde hazırlanan 

Varka ve Gülşah adlı eserin minyatürlerinde savaşçılar, atlar, bitki ve çiçekler, basit 

çizgilerle resmedilmiştir. Büyüklükleri gerçekçi değildir ve onlarda kullanılan 

renkler sadece yeşil, mavi, kırmızı renklerdir. Ayrıca bu tasvirler, resim süsleme 

tarzına dayanarak tabiatın bir özetini yansıtırlar. Kahramanlar ay yüzlü, yay kaşlı ve 

badem gözlüdür, başlarının etrafında nurlu haleler gözükür. Sonraki dönemlerde bu 

nurlu hale yok olmuştur.  

   

 İlhanlı dönemindeki çalışmalarda Uzak Doğu etkisi yoğunlukla görülür. Bu 

dönemde yapılan Câmiu’t-Tevârih’teki resimler, Çin ve Orta Asya resim geleneğinin 
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İslâmileşmesini, yakın doğulaşmasını gösteren en belirgin örneklerdir. Çin etkisi 

savaş sahnelerinde de belirgin bir şekilde etkisini gösterir.Bu konu hakkında Ernst 

Kühnel şöyle demektedir: 

 “ Boston müzesinde bulunan bazı belgeler, savaş belgeleri ile “ Genre” 

sahnelerinin ilk önceleri o zamanki Çin üstatlarından taklit edildiğini, sonra yavaş- 

yavaş İranlılaşarak yerel zihniyete uyduğunu gösterir.314”  

  

 Çin çığırının etkisi Demotte Şahnâmesi’nde özellikle ağaçlar ve dağların 

resmedilişinde açıkça görülür. İran minyatüründe Çin etkisi ile her zaman ağaçlar, 

bitkiler, gök, bulut, dağ ve diğer doğa unsurları önemli yer almıştır, savaş 

sahnelerinde dahi doğa unsurları önem taşımıştır, ama onların taşıdığı önem, 

dönemler ve gelişmelere göre değişmemiştir. İlk minyatürlerde doğa unsurları büyük 

paya sahip olsalar bile, genelde sahne süslemesi ve güzellik için kullanılmışlardır. 

 

 Celayirîler döneminde doğanın rolü daha da aktif hale getirilerek bütün 

güzelliği ile resmedilmiştir. Öyle ki doğa sadece bir süsleme unsuru olmadan, 

minyatürdeki olaya karışmış ve onun iyi ifade edilmesinde rol oynamıştır. 

  

 Timurlu dönemi savaş sahnelerinde, özellikle Baysungur Şehnamesi’nde 

güçlü bir hareketlilik gözükmektedir. Ayrıca eserin kompozisyonlarında tenasüp, 

renk ve çizgiler gibi unsurlar arasındaki dengeye titizlik ve zarafetle önem verilmiş,  

yatay ve çapraz satıhlar arasında güçlü bağlantı kurulmuştur.  

  

 Türkmenler döneminde Şehnâme iki farklı tasvir üslubuyla resimlenmiştir. 

Birinde insanların kafaları daha büyük resmedildiği için, bu üslubu yansıtan eserlere 

Büyük kafalı Şehname denilmiştir. Bu tarz yeni bir gelişme olarak sadece Türkmen 

dönemine aittir. İran minyatürü efsanevi ve rüyamsı konulara her zaman ilk sırayı 

vermiş ve Türkmenler döneminde bu konu ön plana çıkmıştır.  

 

                                                
314 Ernst  Kühnel, a.g.e. , s 27. 
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 Ancak Timurlu emiri Hüseyin Baykara döneminde Kemaleddin Bihzad İran 

minyatürünü gerçekçi dünyaya çekmeye ve gerçekçi minyatürler yapmaya 

çalışmıştır. Lâkin şunu söylemek gerekir ki, o dönemlerdeki hiçbir sanatçı ve hatta 

Bihzad, İran minyatürünün doğa güzelliğini ve rüyamsı işlemini tamamen göz ardı 

edememiştir. 

 

 Safevî Şahı Tahmasp dönemine kadar savaş sahnelerinin çoğunda, arka 

planda doğa unsurlarına geniş yer ayrılmıştır. Kuşlar, ceylanlar ve elvan çiçeklerle 

vb. güzel bir doğa sergilenmiş ve sonuçta doğa unsurları minyatürün güzelliğini 

arttırmakta büyük rol oynamıştır. Ancak Şah Tahmasp dönemindeki savaş 

sahnelerinde doğaya ayrılan yer kısıtlanarak,  sahnede gerçekleşen savaşa geniş yer 

ayrılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda savaş sahnelerinde, savaş olayının büyük 

önem kazandığı, doğanın ikinci planda kaldığı görülmektedir.  

  

 İran minyatürünün savaş sahnelerinde geçmişte değişik milletler arasında 

kullanılan silâhları görmek mümkündür. Bu minyatürler o silâhların hepsini 

göstermese de en önemli olanlarını sergilemektedir. Ressam onları kendi hayal gücü 

ile meydana getirmiş, bu yüzden bazen silâhlar gerçek ayrıntılarıyla gösterilmiş ve 

bazen de onların güzelliklerine  önem verilerek gerçekçiliği ikinci plâna taşınmıştır.  

 

 İran minyatürlerinde en fazla kullanılan silahlar kılıç, mızrak, kalkan, ok ve 

yay , gürz ve hançerdir. Diğer silâhların rolü bunlara göre daha azdır. İran minyatürü 

şematik ifadeli bir sanat olarak eşyaların, olayların, manzara ve sahnelerin özetini 

vermeye çalışmıştır. Bu yüzden, İran minyatüründe, savaşçıların değişik dönemlerde 

kullandığı kıyafetlerin belgesel olarak gösterilmesi mümkün olamamıştır. Bu 

minyatürlerde en önemli karakterlerin üzerinde durulmuştur, hükümdarlar özel 

elbiseleriyle maiyetindekilerden ayırt edilmiştir, Rüstem gibi pehlivanlar dışında, 

diğer savaşçıları da tanımak mümkün değildir.  Bazen karşılaşan iki ordunun 

kıyafetlerinin formu ve renkleri öyle birbirine benzemektedir ki, konu itibariyle 

anlaşılmazsa orduların kimlere ait olduğu belirsiz kalacaktır. İran minyatüründe en 

çok kullanılan savaş kıyafetleri arasında şunları saymak mümkündür: 

1) Miğfer, 2) Zırh, 3) Zırh Gömlekler, 4) Kolçaklar, 5) Dizçekler veya Dizlikler 
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 İran minyatürünün savaş sahnelerinde ressamlar değişik renkleri dengeli 

kullanmaya çalışmışlardır. İran minyatür ustaları güzellik açısından bakıldığında, 

genellikle değişik renkleri kullanıp, onların arasında denge yaratmaya çalışmışlardır. 

Çünkü onların asıl amacı önce bir güzellik yaratmak, sonra hikâyeci olmaktır. Bu 

yolda güzelliği yakalamak için, gerçekleri aşarak, giysilerin ve fezanın rengini 

gerçeküstü vermede hiçbir  sakınca görülmemiştir. Ayrıca, İran minyatüründe 

renklerin seçiminde uyuma özen gösterilmiş, zarafet ve yumuşaklık ön planda 

tutulmuştur. İranlı ressam, renkleri karıştırarak göze en güzel hitabeden renkleri 

bulmaya çalışmıştır. Bazı sahnelerde renkler öyle maharet ve ustalıkla kullanılmıştır 

ki, izleyicilerde ilk bakışta gözleri kamaştıran bir resimle karşı karşıya gelindiği 

hissini uyandırmaktadır. Bu sebeple, İran’da hazırlanan yazma eserlerdeki savaş 

konulu minyatürlerin renk uyumunu sağlama ve estetik kaygılar bakımlarından çok 

üstün seviyede olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 İran minyatür sanatı, konu çeşitliliğine sahiptir ve bu çeşitlilik savaş 

sahnelerinde bile uygulanmıştır. Dolayısıyla savaş sahnelerinde çeşitli  kompozisyon 

ve savaş mevkilerine; orduların kapışma savaşı, iki grup savaşı, iki pehlivanın 

mücadelesi, kale kuşatması, kamp baskınına vb. çoğunlukla rastlanılmaktadır. Ayrıca 

insanın sadece insan ile savaşı değil,   dev, ejder, şeytan, simurg vb. gibi hayali ve 

efsanevi yaratıklar ile yaptığı savaş da İran minyatüründe büyük yer kaplamaktadır. 

Aslında İran minyatürü efsanevi ve hayali konulara her zaman çok önem vermiş 

olduğundan mitolojik  ve efsanevi yönü ile tanınmaktadır. Bu özellik onun Osmanlı 

minyatürü gibi gerçekçi eğilime sahip bir minyatür okulu ile karşılaştırıldığında daha 

da açıkça görülmektedir. 

 

 Osmanlı minyatürlerinin çoğunluğunun yer aldığı şehnâme ve gazâvatname 

türündeki eserlerde gerçekçiliğe özellikle özen gösterilerek tarihi olaylar, olduğu gibi 

yansıtılmaya çalışılmıştır. Osmanlı ressamı savaş sahnelerinde, Osmanlı ordusunu 

bütün heybet ve azametiyle, ordu düzenini, savaşçıların rütbelerini, görevlerine göre  

aldıkları yer ve mevzilerini,  tam gerçeğe uygun olarak yansıtmaya çalışmıştır. 
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 Buna karşılık savaş konulu İran minyatürlerinin büyük çoğunluğunun yer 

aldığı Firdevsî Şehnamesi’nin resimlenmesinde çalışan İranlı ressamlar, efsane ile 

gerçeği bir araya getirerek, olağanüstü kahramanları ve varlıkları hayalci bir tutumla 

ele almışlardır. Ayrıca Haverannâme gibi eserlerin resimlenmesinde de benzer bir 

tutum izlenmiştir. Hamse-i Nizamî  ve Heft Evreng gibi eserler de şairlerin hayal 

ürünü olduğundan, tasvirleri de hayalci bir ifadeye sahip olmuştur. Kısaca, İran’da 

14.-17.yüzyıllar arasında hazırlanan yazma eserlerde yer alan savaş konulu 

minyatürlerin yapımında sanatçılar gerçeklerden uzak, hayalci bir yaklaşım 

sergilemişlerdir; buna karşılık 16.-17.yüzyıllarda yapılan savaş konulu Osmanlı 

minyatürlerinin daha gerçekçi ve belgesel bir görünüme sahip oldukları 

belirlenmektedir. 
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Res.1-Ok ve Yayla Av: Kaya resmi,  Kuhdeşt (Lüristan) , Yaklaşık M.Ö. 8. 
Binyıl,  (Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 
 

 
Res.2-Mızraklı Bekçiler: Renkli duvar kabartma, Ahamenid dönemi, Susa, 

[Louvre Müzesi], (Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 
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Res.3- Mitra Av Alanında: Duvar resmi, Eşkanîler dönemi, Suriye, Dura-

Europos (Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 

 

     Res.4-Duvar Resmin Bir Bölümü: Pencikent ( Samarkand), 7. yüzyılın sonları , 

(Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 
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Res. 5-Rüstem hamsesi: Duvar resminin bir bölümü, Pencikent ( Samarkand) , 7. 

yüzyıl (Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 
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Res.6- Kahraman Savaşçı: Duvar resminden bir bölüm, Pencikent                       

( Samarkand), 8. yüzyılın başları (Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta 

İmruz ) . 
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Res.7- Güzel Bodi Setve: Duvar resmi, Bamiyan ( Afganistan) , 5-6. yüzyıl 
 (Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 
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Res.8 -  Varka’nın Adenli bir Savaşçı ile Karşılaşması: Varka ve 
Gülşah,Selçuklu dönemi, Konya, 13. yüzyıl, [Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi, H. 841, y.37b], (Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 
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Res.9 : Gülşah’ın Adenli savaşçıyı öldürmesi: Varka ve Gülşah, Selçuklu 
dönemi, Konya, 13. yüzyıl, [TSMK, H. 841, y. 23 b], (Eleanor Sims, Peerless 
Images, Persian Painting And Its). 
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Res.10- Minaî Seramik Kase Yüzündeki Saldırı Sahnesi: Selçuklu   

dönemi, [Washington Freer Gallery of Art, 43.3], (Anmarı Kurkıyan , 

Bagha-i Hayal: 7 Kern Minyatür-i İran ) 
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Res.11- İsfendiyar’ın  Gürkser’i  Attan Düşürmesi : Firdevsi Şehnâmesi, 
İlhanlı dönemi, 17× 13/ 3 cm y- 1340,  [British Museum, 1948- 12- 11-
022], (Sheila R.Canby, Persian Painting). 
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Res.12-Sultan Mahmud’un (Gazneli) Ordusunun Hint Padişahı ve 
Savaşçılarına Saldırısı: Câmiu’t-Tevârih, İlhanlı dönemi, Tebriz, 1307-1315 
yılları arası, 12/5 cm × 8/5cm , [Edinbourgh üniversitesi Kütüphanesi, No. 20],    
(Anmarı Kurkıyan , Bagha-i Hayal: 7 Kern Minyatür-i İran ). 
 
 

 
 
Res.13- Rüstem Ölmek üzereyken Şağad’ı Öldürmesi: Câmiu’t-Tevârih,  
İlhanlı Dönemi, Tebriz, 1310, [Edinbourgh üniversitesi Kütüphanesi, no. 20],          
(Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki) 
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Res.14 - Güştasb’ın Ejderhayı Öldürüşü: Şehname, İlhanlı dönemi, Tebriz, 1331, 
[Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 1479, s.144a ], (M.Ş İpşiroğlu., İslam’da 
Resim Yasağı ve Sonuçları).  
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Res.15- Rüstem Ölmek üzereyken Şağad’ı Öldürmesi: Demotte Şehnâmesi, İlhanlı                 
Dönemi, Tebriz, Yaklaşık 1336, [British Museum, 1948. 12- 11. 025], (Sheila R. 
Canby, Persian Painting). 
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Res.16- Behram Gur’un Ejderhayı Yenmesi : Demotte Şehnâmesi, İlhanlı 
dönemi, Tebriz, Yaklaşık 1336 [Celeveland, Tehe Ceveland Museum of Art, n. 
43.658, Crace Rainey Rogers Fund] (Enest J. Grube, “Lapittura dell’Islam, 
Miniature Persiane dal XII al XVI sec). 
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Res.17: İskender Gergedanla Savaşıyor: Demotte Şehnâmesi, İlhanlılar dönemi, 
Tebriz, 1330-1334 , [Boston Güzel sanatlar Müzesi, No. 30, 105], (Servet Okaşe, et-
Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki). 
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Res.18 - Hidaspis Savaşı’nda Mancınıkla Saldırı: Demotte Şehnâmesi, 
İlhanlılar dönemi, Tebriz, 1330 Alınan Kaynakça:  -1334 , [Fogg Sanat Müzesi, 
Harvard üniversitesi, No. 1955- 167], (Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-
Turki) 
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    Res.19 - Zengene ve Akhaşt Savaşı: İncu Dönemi, Şiraz Şehnâmesi, 1333 [St. 
Petersburg Asya İlimler Akademisi, Dorn 329, y. 153 b], (Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i 
İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 
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Res. 20- Rüstem ve Aşkbus: Firdevsî Şehnâmesi, İncûlar dönemi, Şiraz, 1341, 
[British Museum, 1933. 9- 29. 02], (Sheila R.Canby, Persian Painting). 
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Res. 21- İsfendiyar’ın Ejderle Mücadelesi: Firdevsî Şehnamesi, Celayirîler 
dönemi, Tebriz, 14. yüzyıl, [ Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 2153, 
y. 157], (Mazhar.Ş. İpşiroğlu, Chefs-d’ oeuvre du Topkapı peintures et 
miniatures).      
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Res.22 – İran ve Turan savaşı: Firdevsî Şehnamesi, Celayirîler dönemi, Tebriz, 14. 
yüzyıl, [ TSMK, Hazine 2153, fol. 52v-53r], (Ernst J. Grube, Lapittura del’Islam 
Miniature Persiane dal XII al XVI sec). 
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Res. 23- Behram Gur’un Edjer ile Savaşması: Şehname, Muzafferiler dönemi, 

Şiraz 1370- 71, [TSMK, H. 2153, fol. 52v-53r], (Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi 

ve’t-Turki). 
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Res. 24- Keyhüsrev’in Efrasiyab Sarayını Kuşatması: Tebriz Şehnâmesi , 
Muzafferî,  1370 [ TSMK, H. 1511] (Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki) 
. 
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Res. 25- Rubin ve Bijen: Muzafferî Dönemi, Firdevsî Şehnâmesi, Şiraz, 1393, 
[Kahire Milli Kitaplık No. 73, Adab Farsi 6], (Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-
Turki). 
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Res. 26- Güştasb’ın Aslanı Öldürmesi: Firdevsî Şehnâmesi, Muzafferî dönemi, 
1393, [Kahire Milli Kitaplık No. 73, Adab Farsi 6], (Servet Okaşe, et-Tasvire’l-
Farsi ve’t-Turki) 
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Res. 27- Keyhüsrev’un  Ceyhun’dan Geçmesi: Firdevsî Şehnâmesi, Timurlu 
dönemi, 1393, [Kahire Milli Kitaplık No. 73, Adab Farsi 6], (Servet Okaşe, et-
Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki) 
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ORes. 28- Heybar Savaşı: Külliyat- i Tarh-i Hafiz Ebru,  Timurlu dönemi, Herat, 
1415-16 y, [Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B. 282, y.169a], (Thomas W. 
Lentz and Glenn D. Lowry, Timur and the Princely Vision, Persian Art and Culture 
in the Fifteenth Century) 
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Res. 29- İskender’in Darab'ı Yakalaması: İskender Sultan Antolojisi,  Timurlu 
dönemi, Şiraz, 1410, [Lizbon Gulbenkian Müzesi, L- A/ 161. y. 166], (Servet 
Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki). 
. 
 



 

 

217 
 

 

 
Res. 30- Rüstem ve Pilsan’ın Savaşı: İbrahim Sultan Şehnâmesi, Timurlu önemi, 
Şiraz, yaklaşık 1430, [Oxford Bodleian Library, Quseley And. 176], (Sheila 
R.Canby, Persian Painting). 
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Res.31- Bağdad’ın Hülagu tarafından kuşatılması: âmiu’t-Tevârih, Timurlu 
dönemi, Herat ,1435- 1340 araları, [Paris Bibliothéque, National, Suppl.pers, 1113], 
 ( Servet Okaşe , Mevsuata e’t-Tasvir el-İslami). 
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   Res.32- Esirlerin sürgüne götürülmesi: Câmiu’t-Tevârih, Timurlu dönemi, Herat, 
1435- 1340 araları, [Paris Bibliothéque,  National, Suppl.pers, 1113], (Servet Okaşe, 
et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki). 
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Res. 33- Bağdad’ın Alınması: Cami üt-Tevarih, Timurlu dönemi, 14. yüzyıl başı, 
[Berlin,  Stiftung Preussischer Kulturbesitz], (M.Ş İpşiroğlu İslam’da Resim Yasağı 
ve Sonuçları).  
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Res. 34- Feridun'un Mağara İçinde Dehhak'ı Bağlaması: Baysungur 
Şehnâmesi, Timurlu dönemi, Herat, 1430 , [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, 
No. 61], (Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki). 
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Res. 35- Siyavuş’un Öldürülmesi: Baysungur Şehnâmesi,  Timurlu Dönemi, 
Herat, 1430 [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61], (Servet Okaşe, et-
Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki). 
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Res.36 - İranlılarla Turanlıların Savaşı: Baysungur Şehnâmesi,  Timurlu 
Dönemi, Herat, 1430, [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61, y. 355], 
Basil Gray, Persian Miniatures From Ancient Manuacripts Fontana Unesco Art 
Books).  
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Res. 37-  İranlılar ve Turanlılar Savaşından Bir Detay: Baysungur Şehnâmesi 
(Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from Prehistoric 
Times to the Present ).  
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Res.38- Rüstem’in Kendi Torunu Burzu’yu Yanlışlıkla Öldürmesi: Baysungur 
Şehnâmesi, Timurlu Dönemi, Herat, 1430, [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, 
No. 61], (Basil Gray, Persian Miniatures From Ancient Manuscripts Fontana 
Unesco Art Books). 
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Res.39- Rüstem’in Beyaz Dev’i Öldürmesi: Baysungur Şehnâmesi, Timur’lu 
dönemi,  Herat, 1430 [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61], (Servet 
Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki) 
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Res.40-  İsfendiyar’ın Ercasp Kalesine Girmesi: Baysungur Şehnâmesi,   
Timurlu dönemi, Herat, 1430  [Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi, No. 61, y. 
401], (Servet Okaşe, et-Tasvire’l-Farsi ve’t-Turki). 
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Res. 41-Gov ve Telhand’in Yeniden Savaşması: Baysungur Şehnâmesi,  Timurlu 
dönemi, Herat, 1430 [Tehran, Gülüstan Sarayı Kütüphansei, No.61] 
 (Kerim Sefayi, - Caber Anâsüri, Şehname-i Firdevsî, Nusha-i Dovre-i Baysunguri ) 
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Res. 42- Devlerin Keyhüsrev’e Yenilmesi: Baysungur Şehnâmesi,  Timurlu Dönemi, 

Herat, 1430 [Tehran, Gülüstan Sarayı Kütüphansei, No.61], (Kerim Sefayi, - Caber 

Anâsüri, Şehname-i Firdevsî, Nusha-i Dovre-i Baysunguri).         
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Res. 43- Rüstem’in İsfendiyar’ı Öldürmesi: Baysungur Şehnâmesi, Timurlu 

dönemi,  Herat, 1430 [Tehran, Gülüstan Sarayı Kütüphansei, No.61] (Kerim Sefayi, - 

Caber Anâsüri, Şehname-i Firdevsî, Nusha-i Dovre-i Baysunguri ) 
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Res.44  – Rüstem’in Puladvand ile göreşi: Firdevsî Şehname’si, İbrahim Sultan 
dönemi, Şiraz, 1431- 35, [Oxford Bodleian Library, Ouseley 176, y.170a], 
(Eleanor Sims, Peerless Images, Persian Painting And Its).  

 

 

 

 

                                       

 
                         
                                    



 

 

232 
 

 

 
Res. 45- Rüstem’in Efrasiyab’ı Öldürmesi: İbrahim Sultan Şehnâmesi, Şiraz 
,1433 [Oxford Bodleian Library, Quseley Add, 176, y. 63b], (Afif  Elbehnisi, 
El-fen el-islami).  
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Res. 46 - Hocend Kalesi’nin Kuşatılması: Tarih-i Cahangüşa-i Ata Melek 
Cüveyni, Timurlu dönemi, Şiraz, 1436, [ British Museum, 1948. 12- 11. 06], 
(Sheila R.Canby, Persian Painting). 

                                    . 
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Res. 47- Keyhüsrev’in Şide’yi  Öldürmesi: Şehname, Timurlu dönemi, Herat, 1439 
( Taharan, Muze-i Kah-i Gülüstan), (Kerim Sefayi, - Caber Anâsüri, Şehname-i 
Firdevsî, Nusha-i Dovre-i Baysunguri )                                        
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Res. 48- Furud’un Zarasp’ı Öldürmesi: Cuki Şehnâmesi, Timurlu dönemi, 

Herat, 1440, [Londra , Royal Asiatic Society, Ms. 239], (Servet Okaşe, Mevsuata 

e’t-Tasvir el-İslami).                                          
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Res. 49- Rüstem ile Aşkbus Savaşı: Cuki Şehnâmesi, Timurlu dönemi, Herat, 

1440 [Londra , Royal Asiatic Society, Ms. 239, y. 145 b],  (Servet Okaşe , 

Mevsuata e’t-Tasvir el-İslami).     
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Res. 50- Rüstem ile İsfendiyar’ın Savaşı: Timurlu dönemi, [TSMK, H. 1495, 
y.338], (Abdülkadir Karahan, - Tahsin Yazıcı - Ali Milani,  Şehnamelerden Seçme 
Minyatürler) 
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Res. 51- Selm ve Tur’un Menuçehr’e Baskın Yapması ve Menuçehr’in 
Öldürülmesi: Safevî dönemi, 1547.y, [ Hazine 1516, y. 34b], (Abdülkadir Karahan, 
- Tahsin Yazıcı - Ali Milani,  Şehnamelerden Seçme Minyatürler).                                           
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Res.52 – Kale Kuşatması: Kaybolan bir nüshadan, Timurlu dönemi, 15. yüzyıl 
(Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry, Timur and the Princely Vision, Persian Art 
and Culture in the Fifteenth Century).   
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Res.53-İreç’in Öldürülmesi: Şehnâme-i Firdevsi, Karakoyunlu dönemi, Şiraz, 1455 
[Ann Arbor 1963. 1, y. 20a], (Sevay  Atılgan, 15. Yüzyıl Karakoyunlu Türkmen 
Minyatürleri, Cilt II) 
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Res.54 - Kabileler Arası Savaşı İzleyen Mecnun: Hamse-i Nizami , 

Karakoyunlu dönemi, Abarkûh, 1446,  [Princeton University Library Hitti7, y. 

140a],(Sevay  Atılgan, 15. Yüzyıl Karakoyunlu Türkmen Minyatürleri, Cilt II) 
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Res.55 – Efrasiyab’ın Esir Alınması: Şehname, Karakoyunlu dönemi, 15. yüzyıl 

[ Bu minyatür önceleri “Pozzi Collection” da bulunmuştur],( Islamic Painting and 

the Arts of  the Book, B. W. Robinson…) 
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Res.56- Hazret-i Ali’nin Ejderle Mücadelesi: Haverannâme, Akkoyunlu 
Türkmenleri dönemi, Şiraz, 1476 [Tahran, Dekoratif Sanatlar Müzesi], (Afif 
Elbehnisi , El-fen el-İslami). 
 
 

. 
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Res.57- Hazret-i Ali’nin Şeytanları Yenmesi: Haverannâme, Akkoyunlu 
Türkmenler dönemi, Şiraz,1476 [Tahran, Dekoratif Sanatlar Müzesi], (Afif 
Elbehnisi , El-fen el-İslami). 
 
 
 
 



 

 

245 
 

 

 
Res.58- Husrev ve Behram Çubin’ın Savaşı: Hamse-i Nizami, Akkoyunlu 
dönemi, Tebriz, 1475- 76 (Filiz Çağman- Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı- Museum 
Manuskripte). 
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Res.59- İki Savaşcı: Şehname, Akkoyunlu Türkmen dönemi, Şiraz, yaklaşık 1480 
[Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 2153 nolu albümünden, y. 97b, 32×94cm], 
(Elbehnisi, Afif, El-fen el-islami)                                           
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Res. 60- Rüstem’ın  Şağad’ı Öldürmesi : Şehname, Akkoyunlu Türkmen 

dönemi, [Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1508, y. 401b] ,( Güner İnal , 
“Topkapı Sarayı   Koleksiyonundaki Sultani Bir Özbek Şahnâmesi”)                                        

. 
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Res.61-Menuçehr’in Selm ve Tur ile Savaşması: Firdevsî Şehnamesi, 
Akkoyunlu dönemi, Şiraz, 1494,  [Türk İslam Eserleri Müzesi, no.1978 ve İstanbul 
üniversitesi Kütüphanesi, y.1406], (Akbank Kültür ve Sanat dizisi, Türk İslam 
Eserleri Müzesi). 
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Res. 62- Kaleye Hücum: Zafernâme, Sultan Hüseyin Baykara dönemi, Herat, 
1467 (Ernst Kühnel ,Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür). 
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Res.63- Hücum: Zafernâme, Sultan Hüseyin Baykara dönemi, Herat ,1467 (Ernst 
Kühnel ,  Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür). 
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Res.64 – Timur’un 1402. yıl Smirna’da Şah Jan’ın kalesine saldırması (İkili 
tasvir): Şerefeddin Ali Yezdi’nin 
 resmettiği Zafernâme,  Hüseyn Baykara dönemi, Herat, 1480-85, [ Baltimore, The 
Milton S. Eisenhower Library of Johns Hopkins University, John Work Garrect 
Collection, fols 449v-450r], (Eleanor Sims, Peerless Images,  
Persian Painting And Its). 
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Res. 65- Rüstem Uyurken Rahş ile Aslan’ın Mücadelesi: Firdevsi Şehnâmesi, 
Safevî dönemi,  Tebriz, yaklaşık  1515- 1525 yıllar arası [ Londra British Museum, 
1948. 12. 11. 023, Sultan Muhammed’e atfedilir], (Sheila R.Canby, Persian 
Painting). 
.  
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Res.66- Timur’la Mısır Şahı’nın Savaşı: Zafername,  Safevî dönemi, Herat, 1528 

(Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta İmruz ). 
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Res. 67-Tahmuras’ın Devleri Yenmesi: Tahmasp Şehnâmesi,  Safevîler dönemi, 
Tebriz, Yaklaşık 1528 (Stuart Cary Welch , A Kings Book of Kings, The Shah-
nameh of Shah Tahmasp)                                           
. 
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Res. 68 - Rüstem’in  Cadıyı Öldürmesi: Tahmasp Şehnâmesi, Safevîler dönemi, 
Tebriz, Yaklaşık 1528, (Stuart Cary Welch , A Kings Book of Kings, The Shah-
nameh of Shah Tahmasp)                                           
. 
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Res. 69 - Karan’ın Barman’ı Öldürmesi: Tahmasp Şehnâmesi, Safevîler 
dönemi, Tebriz, Yaklaşık 1528 (Stuart Cary Welch , A Kings Book of Kings, The 
Shah-nameh of Shah Tahmasp).                                          
. 
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Res. 70-Feriburz’un  Kalbed ile Karşılaşması: Safevîler Dönemi,  Tahmasp 
Şehnâmesi, 1528  (Stuart  C.  Welch ,A Kings Book of Kings, The Shah-nameh of 
Shah Tahmasp).   
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     Res.71- İranlıların Kampına Saldırı: Şah Tahmasp Şehnâmesi, Safevîler 
Dönemi, 1528 (C. Stuart Welch, A Kings Book of Kings, The Shah-nameh of Shah 
Tahmasp).  
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Res.72- Rüstem’in , Dev Ekvan Tarafından Havaya Kaldırılması:  [Topkapı 
Sarayı Müzesi, Hazine 1499, y. 182] (Abdülkadir Karahan, - Tahsin Yazıcı - Ali 
Milani,  Şehnamelerden Seçme Minyatürler).                                           
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Res.73- İsfendiyar’ın Simurg’u Öldürüşü: Tahmasp Şehnâmesi, Safevîler 

dönemi, Tebriz, Yaklaşık 1528 [Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine 1512, var.409] 
(Abdülkadir Karahan, - Tahsin Yazıcı - Ali Milani,  Şehnamelerden Seçme 
Minyatürler).    
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Res. 74- Güştasb’ın Rum Diyarında  Ejderhayı Öldürüşü: Tahmasp Şehnâmesi,  
Safevîler dönemi, Tebriz, Yaklaşık 1528 [Topkapı Sarayı Müzesi,  Hazine 1481, y. 
307] (Abdülkadir Karahan, - Tahsin Yazıcı - Ali Milani,  Şehnamelerden Seçme 
Minyatürler).                                           
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Res. 75- Behram Çubin ile Hüsrev Perviz’in Savaşı: Hamse-i  Nizamî 
nüshasından çıkma bir sayfa, Safevî dönemi, Tebriz, 1540 [ Edinburg Royal 
Scottish Museum], (Servet Okaşe , Mevsuata e’t-Tasvir el-İslami).                                         
.  
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Res.76- Uteybe ve Rayya’nın Öldürülmesi: Haft Evreng , Safevî dönemi,  
Meşhed, 1557-1565 yılları arası(Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az Dirbaz Ta 
İmruz ).  
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Res. 77-Lorasp’ın Öldürülmesi: Firdevsi Şehnamsi, Safevî dönemi,1573(Afif  
Elbehnisi, El-fen el-islami)                             
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Res.78- İran ve Turan Savaşı: Firdevsi Şehnâmesi, Safevî dönemi,  1573 (Zagorka 
Janc,  İslamska Minijatura)  
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Res.79- Gerşasp’ın Devlerle Savaşı: Gerşaspname, 1573 (Anthony Welch , Artists 
for the Shah :Late Sixteenth-Century Painting at the Imperial Court of Iran ).  
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Res.80-İran Şahı Yezdgerd’in Değirmende Değirmenci tarafndan 
öldürülmesi,: Safevî dönemi, 1574 [TSMK Hazine 1489, y . 538], 
(Abdülkadir Karahan, - Tahsin Yazıcı - Ali Milani,  Şehnamelerden 
Seçme Minyatürler).   
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Res.81-  Rüstem’in Beyaz Devi Öldürmesi: Belirsiz bir Şehnameden, 
muhtemelen II. Şah İsmail dönemi, Kazvin, Yaklaşık 1576 (Sheila R.Canby, 
Persian Painting). 
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Res.82- İsfendiyar’ın Simurg’u Öldürüşü: Şehname, Safevî dönemi, 1576-77 
(Anthony Welch , Artists for the Shah : Late Sixteenth-Century Painting at the 
Imperial Court of Iran ). 
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Res.83- İsfendiyar’ın Aslan ile Karşılaşması: Şehname, Safevî dönemi, 1576-77 
(Anthony Welch , Artists for the Shah : Late Sixteenth-Century Painting at the 
Imperial Court of Iran ). 
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Res.84-Rüstem’in Ejderi öldürmesi: Şah II.İsmail’in tamamlanmamış 
Şehnâmesinden, Safevî dönemi,  Kazvin, 1577,( Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i İrani az 
Dirbaz Ta İmruz ). 
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Res.85– Rüstem’in Efrasiyab’ın Sarayına Saldırması: Firdevsi Şehnâmesi,  
Safevî dönemi, İsfahan, 1609 (Sheila R.Canby, Persian Painting) 
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Res. 86-Domuz Saldırısı : Safevîler dönemi, Kazvin, 1569- 1624,( Sheila 
R.Canby, Persian Painting) 
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Res.87-Tahmuras’un Devleri Öldürmesi: Şehname, Safevî dönemi, 1587-1597 
(Anthony Welch , Artists for the Shah : Late Sixteenth-Century Painting at the 
Imperial Court of Iran ). 
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Res.88- Kale Kuşatması: Selimnâme, Kanuni Sültan Süleyman dönemi, 1525, 
[Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 1597- 1598, y.235a] (Metin And “Osmanlı 
Tasvir Sanatları: 1 Minyatür”). 
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Res.89- Türk Akıncısı ile Macar Şövalyesinin Karşılaşması: Süleymanname, 

Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1558, [Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1558, 

[TSMK, H 1517, y. 212a], (Esin Altıl, Suleymanname The Illustrated History Of 

Suleyman The Magnificent). 



 

 

277 
 

 

 
Res.90- Kara Ahmet  Paşa’nın Atının Vuruluşu: Süleymanname, Kanunî Sultan 
Süleyman dönemi, 1558 [ TSMK, H. 1517, y.s.33a], (Esin Altıl, Suleymanname The 
Illustrated History Of Suleyman The Magnificent). 
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Res.91- Kanunî Sultan Süleyman’ın Sefere Gidişi: Süleymanname, Kanunî Sultan 
Süleyman dönemi, 1558, [TSMK H.1517, y. 529a], (Esin Altıl, Suleymanname The 
Illustrated History Of Suleyman The Magnificent). 
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Res.92- Kanunî Sultan Süleyman’ın Rodos’a Varışı: Süleymanname, Kanunî 
Sultan Süleyman dönemi, 1558, [TSMK, H.1517, y.143a], (Esin Altıl, 
Suleymanname The Illustrated History Of Suleyman The Magnificent). 
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Res.93- I. Murad’ın Altınlı bir Çomak ile Kaplanı Öldürmesi:  Hünernâme C.I, 
Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584, [TSMK, H.1523, y.81a], (Resim Yapı ve 
Kredi Bankasının yayınladığı, Hünernâme ve Sanatçıları adındaki eser).  
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Res.94- Mohaç Savaşına Katılan Süvari Birlikleri: Hünernâme C. II, Kanunî Sultan 
Süleyman dönemi, 1588 [TSMK H.1524, y.256.b], (Resim Metin Ant’ın “Osmanlı 
Tasvir Sanatları: 1 Minyatür).  
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Res.95-Fatih Sultan Mehmed’in Budin Kalesini Fethetmesi: Hünernâme C I , 
Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584, [Topkapı Sarayı Müzesi H.1523], (Metin And 
, Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür). 
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Res.96- Sultan Süleyman’ın Rodos’a saldırısı: Süleymannâme, Kanunî Sultan 
Süleyman dönemi, 1558, [TSMK H.1523, y.165a], (Metin And, Osmanlı Tasvir 
Sanatları: 1 Minyatür). 
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Res.97- I. Murad’ın Sırp Fedaisi Miloş Tarafından Şehid Edilmesi: Hünernâme C. 
I , Kanunî  Sultan Süleyman dönemi, 1584, [TSMK, H.1523, y.143b], (Resim Yapı ve 
Kredi Bankasının yayınladığı, Hünernâme ve Sanatçıları). 
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Res.98- Macar Kahramanın Çelik Miğferinin II. Murad Tarafından  
Parçalanması: Hünernâme C I , Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584, 
 [Topkapı Sarayı Müzesi H.1523], (Resim Yapı ve Kredi Bankasının yayınladığı, 
Hünernâme ve Sanatçıları) 
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Res. 99                                                                                     Res. 100 

 
Res.99- Viena kuşatması: HünernâmeC.II, Kanunî Sultan Süleyman 
dönemi,1588,[TSMK H.1524, y. 257 b], (İpşiroğlu. M. Ş., Chefs-d’ oeuvre du 
Topkapi peintures et miniature).  Res.100- Macarların Nigbolu kalesinin 
muhasarası ve Yıldırım Beyazid’in gelişi: Hünerneme C.I, Kanunî   Sutan 
Süleman dönemi, , 1584, [TSMK, H.1523, y.108b],(“Hünernâme 
Minyatürleri ve Sanatçıları”,  Yapı ve Kredi Bankası).     
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Res.101-Osmanlı Askerlerinin İran Develerini Ele Geçirmeleri: Şehinşehnâme 
C.II, III. Murad dönemi, 1592, [TSMK, B.200, y.119a], (“Keskin Color karpoStalcılık 
San”ın yayınladığı kartpostal, www.keskincolor.com). 
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Res. 102- Hoçova Meydan Savaşı: Eğri fethnemesi, 1598 [TSMKH. 1609y.50b-

51a], (Metin And “Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür”). 
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Res.103- 1620’de, Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın deniz savaşında düşman 
kalyonlarını esir alması: Şehname-i    Nadiri, 1622 [TSMK.H.1124, y.28b-
29a],(Metin And “Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür”). 
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Res.104- Kesici Silahlardan Olan Kılıç, Ayrıntıları ile: (T.Nejat Eralp , Tarih 
Boyunca Türk toplumunda Silâh Kavramı ve…). 
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Res.105- İran Kılıçları: Soldan İlk Kılıç, 13- 14 yüzyıllararası İran kılıcı; Sağda 
olan iki kılıç:15.yüzyıl İran kılıçları, Tebriz, yaklaşık 1336 [TSMK], (Arthur Upham 
Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the 
Present,Volume XIII ).  
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Res.106 – İran Kalkanları: 1278 (Arthur Upham Pope – Phylips Ackerman, A 
Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present,Volume XIII ).  
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Res.107- At üzerindeki Savaşçı: 15. yüzyıl[ Musèe L’Arème, Paris], (Arthur 
Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from Prehistoric Times 
to the Present,Volume XIII ).  
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Res.108- Solda, Demir Zincirle Örülen Zırh: 15.yüzyıl [Berlin, Zeughaus], Sağda 
Demir Zincirle Örülen Dügmeli Zırh, [İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, cf. pL. 
1410a], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present,Volume XIII ).  
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Res.109- Fitili Tüfek: Safevî dönemi, 1593, [Tehran Military Acedemy, Army 
Museum],  (Yahya Zoka, The Emperial Iranian Army From Cyrus To Pahlavi). 
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Res.110- Çakmaklı Tüfek: Safevî dönemi, 1593, [Tehran Military Acedemy, Army 

Museum]: Safevî dönemi, 1593, [Tehran Military Acedemy, Army Museum],(Yahya 

Zoka, The Emperial Iranian Army From Cyrus To Pahlavi). 
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Res.111- Oymalı ve Altın, Mine İşlemli Türk Miğferi: 15. yüzyıl [Topkapı Sarayı 
Müzesi], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present,Volume XIII ).  
 
 
 
 

 

 

Res.112- Konik Şekilli Sivri Uçlu İran Miğferi: 15. yüzyıl [Copenhagen,  National 
Museum], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present ,Volume XIII). 
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Res.113- Altın ve Mine İşlemeli Hafif Çelik Miğfer: 16. yüzyıl, [ Moscow, Armour 
Museum], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present ,Volume XIII). 
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Res.114- Hafif Çelik Miğferler: 16. yüzyıl [ İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi], 
(Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from Prehistoric 
Times to the Present ,Volume XIII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

300 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Res.115- İran kılıçları: 17.yüzyıl, Wallace Collection, London (Arthur Upham 
Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the 
Present ,Volume XIII). 
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Res.116- İran Hançeri: 17.yüzyıl, [Hermitage Museum], (Arthur Upham Pope, – 
Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present 
,Volume XIII). 
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Res.117- Delici silahlardan Olan Mızrağın 3 Görünüşü: 

Soldan sağa: a)Sade  Mızrak - b) Kanatlı mızrak - c) perçemli mızrak. 

(T.Nejat Eralp , Tarih boyunca Türk toplumunda silâh kavramı ve…). 
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Res.118- 18. Yüzyıla Ait İran Ok ve Yayı: (Yahya Zoka, The Emperial 
Iranian Army From Cyrus To Pahlavi). 
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Res.119- Altın ve Mine İşlemeli  Kolçak: 1711. y, [Edinburgh, Royal Scottish 
Museum], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present ,Volume XIII). 
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Res.120 - En üstte Polat Kalkan, Ortada İki Gürz, Altta Bir Mızrak 
Örnekleri: (Yahya Zoka, The Emperial Iranian Army From Cyrus To Pahlavi).  
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ÖZ GEÇMİŞ 
 

1967 yılında İran’ın Türkmensahra bölgesinin Bender Türkmen ( Türkmen Limanı) 

kentinde dünyaya geldim. Liseyi kentin “Mahtumkulu” adındaki okulunda 

okudum.1986 ‘da Tehran üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Tiyatro 

bölümünü kazandım. 1991’de Sahne Oyun Yazarı ( Daramatorji) dalı ile bu bölümü 

bitirdim. 1992 de Tehran’nın Merkezi Azd üniversitesi’nin Sanat Araştırmaları 

bölümünü kazanıp 1996’da başarıyla bu bölümü bitirdim. 

Ben İran Türkmenlerinden olduğum için 1997’de orada yaşayan iki milyon Türkmen 

halkına, Sahra adını taşıyan ilk Türkmen gazetesi’ni yayınladım. İran Türkmen 

Halkının tek gazetesi sayılan Sahra’nın yayını hala devem etmekte ve bu sene 10. 

senesini idrak etmektedir.  

Gazetenin yanı sıra İran’da Fars ve Türkmen dilinde yirmiden fazla -kitabım basılıp 

yayınlanmıştır. Kitaplarımın bazıları şunlardır. 

-Sag-e Har ( Kuduz Köpek), Fars dilinde roman. 

-Sage Man Akca ( Beni Köpeğim “Akça”), Fars Dilinde Hikayeler. 

-Mâhî  ( Balık),   Fars Dilinde Hikayeler. 

-Mogaddame-i Bar Edabiyat-i  Amiyane-i Torkman ( Türkmen Halk 

Edebiyatına Bir Giriş), Fars ve Türkmen Dili birlikte Kullanılan Araştırma. 

Zendeginâme ve Bargozideye Aş’ar-i Mahtumkulu   ( Mahtumkulu’nun Şerh-i 

Hal-i ve Seçilen Şiirleri), Fars ve Türkmen Dilinde Araştırma ve Şiirler. 

vb. 

 
 


