
17. Yüzy l n Önemli Minyatürlü Yazmas  
Vekayi-i ‘Ali Pa a 

An Important Manuscript of The 17th Century: 
Vekayi-i ‘Ali Pa a 

Ara . Gör. Selçuk Seçkin (M.A)* 

Özet 
Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Kitapl  No. 612’de 

bulunan ve 17. Yüzy l’ n önemli devlet adam  Malkoç (Yavuz) Ali 
Pa a’n n hayat n n anlat ld  yazman n içerisinde yer alan sekiz adet 
minyatür, çal mam z kapsam nda incelenmi tir. Bu minyatürler 
“Gazavatname” ad yla bilinen türün son örneklerindendir ve klasik 
dönem minyatürünün devam  niteli indedir.  
 
Abstract 

In this paper eight miniatures from the manuscript, which is in 
Suleymaniye Library-Halet Efendi Department No: 612, describes 
Malkoç (Yavuz) Ali Pa a’s life who is in an important stateman has 
examined. These miniatures are the last samples of “Gazavatname” and 
they can be described as the continiunig of the classical period of the 
miniature art. 

Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Kitapl  Numara 612/1 ve 
612/2’de muhafaza edilen Vekayi-i ‘Ali Pa a adl  minyatürlü yazma1 
9(496)=94.35 demirba  numaras  ile kay tl d r. 148 varaktan olu an yazman n 1-
61. yapraklar aras  Kelâmî, 61-148. yapraklar aras  Muhyî taraf ndan yaz lm t r.2 
Yazman n ilk bölümünü kaleme alan Kelâmî’nin Tunus Milli Kütüphanesi’nde 
h.1000/m.1591-1592 tarihli Nr. 9592 muhafaza edilen 48 varakl k bir yazmas  

                                                           
*Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Be ikta - stanbul, tel: 0.212.2366936 /124 e-mail: selcukseckin@gmail.com 
Bu çal man n ilk ad mlar n n at ld  2000 y l ndan itibaren yard mlar n  gördü üm Prof. 
Dr. Banu Mahir’e, Osmanl ca metinlerini okuyan ve yorumlayan Yrd. Doç. Dr. Ömer 

bilir ve Ö r. Gör. Dr. Mesut Ayd ner’e ve foto raflar n  çekmemde yard mc  olan A. 
Hamdi Bülbül’e (MA) te ekkür ederim. 
1Bu çal mada Vakayi-i ‘Ali Pa a adl  minyatürlü yazman n eser ve minyatür özellikleri 
ve sanat tarihi içerisindeki yeri ara t r lmaya çal lm , ayr ca baninin kimli i, in â 
ettirdi i yap lara da k saca de inilmi tir. 
2 Yazman n Vr. 7a’da Kelâmî, Vr. 61b’de ise Muhyî ad  yer almaktad r. 
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daha mevcuttur.3 Tek nüsha oldu u belirtilen yazma, üç mesnevi mecmuas n n 
birle tirilmesi sonucunda olu turulmu tur.  

Süleymaniye Kütüphanesi’nde kay tl  elimizdeki yazman n tarihi, metin 
içerisinde H. 1009/M. 1600-1601 olarak verilmi tir. Minyatürlü yazman n cildi 
aç ld ktan sonra kar la lan ilk sayfada çe itli kitapl klara ait çok say da mühür 
yer almaktad r. Bunlardan h. 13. yüzy la ait olan mühürler ço unluktad r. 
Yazman n son sayfas nda fihrist yer almaktad r. Bu bölümde dikdörtgen bir 
tablo içerisinde, karelere bölünerek,  içerisindeki bölümlerin ba l klar  
verilmi tir. lk sayfada yer alan vara n a yüzündeki zahriye sayfas nda, sayfan n 
1/3’ünü kaplayan tezhip düzeni görülür. Bu tezhipli sayfan n alt ndan 
ba layacak ekilde yazman n metin k sm  bulunmaktad r. (Resim 1-2) 

 Metnin ilk sayfalar nda ise, ilk önce tanr ya hamd, peygambere sâlât ve 
selam ve daha sonra padi ah III. Mehmed’i övücü, onun niteliklerini ve halk na 
nas l adaletli davranan bir ki i oldu unu ifade eden ibareler bulunur. lerleyen 
bölümlerde, peygamberlerin hayatlar n  anlatan k ssalar ile Malkoç Ali Pa a’n n 
hayat ndan bölümler yer almaktad r. 

Yazman n 5b ve 7a varak numaras na sahip sayfalar  bo  b rak lm t r. 
Di er minyatürlü sayfalar n, sayfa düzeni eklinde düzenlenmi  olan bu bo  
sayfalar da, minyatürlerdeki gibi alt n sar s  ve siyah cetvellerle çerçevelenmi tir. 
Bu da bize minyatür i leminin tam olarak bitirilmedi i izlenimini vermektedir. 

Yazmada yer alan 8a’daki varakta ise, farkl  bir kompozisyon görmekteyiz. 
Burada di er minyatürlü yazmalarda görülen sayfa düzeni görülmekle beraber, 
cedvellenmi  iç bölümde sar  renkte ka tlar, çiçekli bir kompozisyon 
olu turacak ekilde (Kât’ ) bu sayfan n yüzeyine yerle tirilmi tir. 

Gerek minyatürlü olan sayfalarda, gerekse sadece yaz n n yer ald  baz  
yapraklarda, sayfan n aç lan bölümlerinde, özenle belirli bir formda kesilip, 
yap t r lm  ka t parçalar  görülmektedir. 

Varak 61b’ye gelindi inde ise, yazman n ilk sayfalar nda yer alan tezhip 
düzenlemesinin daha sade ekilde düzenlenmi  örne i görülmektedir. Bu 
düzenleme yazman n ikinci yazar n n ba lad  bölüme de i aret eder. 

Yazmada kullan lan hat, gayet düzgün ekilde ka t üzerine aktar lan talik 
yaz d r. Metnin yer ald  bölümlerin hepsi 21 sat r olarak düzenlenmi tir. 
Yazman n yapraklar n n d  ölçüleri 34 x 21 cm, içerisinde gerek yaz , gerekse 
minyatürün yer ald  iç bölümlenmesi 23 x 12,2 cm.’dir. Özenli bir i çilik 
gösteren kâ d n n kal nl  yapraktan yapra a de i mekte, üzerinde filigram yer 
                                                           
3 Cihan Okuyucu, “Tunus Milli Kütüphanesindeki Türkçe El yazmalar ”, Akademik 
Ara t rmalar Dergisi, S. 7-8 stanbul, Kas m 2000, s.147-148. C. Okuyucu çal t m z 
yazman n bir nüshas n n da M s r katalo unda (nr. 3/237) “Kasaid-i Bülega-i Asr fi 
Medh-i Ali Pa a Vali-i M s r” ad yla kay tl  oldu unu belirtmektedir. 
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almamaktad r. Eser bugün Süleymaniye Kütüphanesi’nde özel olarak 
haz rlanm  karton bir kutu içerisinde muhafaza edilmektedir. 

Vekayi-i ‘Ali Pa a Adl  Minyatürlü Yazman n ncelenmesi 

Ali Pa a’n n M s r Valisi olarak atanmas  ve yolculu unun anlat ld , 
çal mam z n esas kapsam n  olu turan minyatürlü yazma eserin, cilt 
özelliklerinden ba layarak minyatürleri, yazmadaki s ras  takip edilerek ele 
al nm t r. 

Yazman n Cildi (Jaguarl  Cilt)4 (Resim No 3-4) 

Deri üzerine, lake malzeme kullan larak meydana getirilen cildin, gerek iki 
yüzü gerekse, miklebi üzerinde y rt c  hayvanlar ile geyik, da  keçisi gibi da da 
ya ayan hayvanlar aras nda ya anan mücadele betimlenmi tir. 

Bu ekildeki cilt üzerinde yer alan, betimlemelere daha önceki dönemlerde 
de rastlanmaktad r. Bu tipteki ciltler üzerine, gerek insan figürü, gerekse pek çok 
hayvan n tasvir edildi i örneklere daha çok ran'da rastland  için Acemkârî ad  
ile an lmaktad r.5 Osmanl  saray nakka hanesinde bu ekilde üretilen pek çok 
çe ide rastlanmaktad r. Cildin imâlinde ise haz rlanm  olan kal plar kullan l r. 
Nitekim Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Ayasofya Koleksiyonu 2595 numarada 
kay tl  bir yazma ile, yine Ayasofya Koleksiyonu’nda nr. 4009'da bulunan 
yazmalar n ciltleri ayn  kal p kullan larak süslenmi tir.6 Cilt üzerinde yer alan 
hayvanlar n tümü hareket halinde tasvir edilmi tir. Geyik, ceylan, kurt, tilki, 
arslan, maymun, tav an, leylek ve çe itli ku  çe itleri ile, efsanevi yarat klar 
cildlerin yüzeylerinde görülen ba l ca hayvanlar olarak kar m za ç kmaktad r.7 

Jaguarl  Cild olarak adland r lan inceledi imiz yazman n cildi, yazman n, 
yaprak ölçüleri olarak verilen ölçülerden dört yönde de e it olmak üzere iki er 
santimetre daha geni  b rak lm t r. Sertap ve miklep cilt üzerinde yer ald  
ekliyle imâl edilmi tir. 

Cildin ön yüzünde, en d  kenar nda 2.5 cm. b rak larak, alt n sar s  
renginde, zencerek motifine benzer bir bordürle çevrelenmi tir. Cildin ön 
yüzeyi, sertab  ve arka yüzeyi ayn  ekilde olmak üzere zemininde siyah renk 
kullan lm t r. Bu rengin kullan lmas  ile, vah i do an n k girmeyecek hâli 
verilmeye çal lm t r. Bütün cilt düzeninde daima bir hareket görülmektedir. 

Cildin ön yüzünde, genel olarak “S”ler çizen bir kompozisyon 
görülmektedir. Kompozisyonda birbirinden ba ms z halde mücadele sahneleri 
yer al r. En üst bölümde, bulutlar içerisinde hafif rüzgârl  bir havada uçu an 
                                                           
4Mehmet Özel (ed.), Traditional Turkish Arts Calligraphy, stanbul 1992 s. 48'de bu cildin resmi 
konularak bu ekilde adland r lm t r. Cilt ile ilgili olarak ise, bilgi verilmemi tir 
5E. Mine Özen, Türk Cilt Sanat ., Ankara, 1998, s. 19. 
6 E. Mine Özen , a.g.e., ayn  yer. 
7 E. Mine Özen, a.g.e. , s. 21.  
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ekliyle turna, ördek (?) cinsi ku  kümeleri, iki kö ede üçer adet olmak üzere 
tasvir edilmi tir. Cildin bu bölümünde ortada ya l  bir a aç yer al r. A ac n 
solunda Jaguar betimlenmi , bu bölümün alt nda ve sa nda ise, kaç an iki er 
da  keçisi, ceylan (?) figürüne yer verilmi tir. Ayn  bölümdeki bu düzenlemenin 
daha alt bölümlerinde, ot ve çiçek gruplar  yer almaktad r. 

Cildin orta bölümünde, iki kanatl  ejderha figürü, a zlar ndan ate ler 
ç kartarak hareket etmekte, dönü  (torsiyon) hareketi betimlenmek suretiyle 
ejderhalara üç boyutlu bir görünüm kazand r lmaktad r. 

Cildin en alt bölümünde, a açlar n üzerine tüneyen ku lar ve yine vah i 
hayvanlardan kaçan kanatl  da  keçisine benzeyen efsanevî hayvanlar tasvir 
edilmektedir. Bu ekildeki kompozisyon düzeni, cildin di er yüzünde ve 
sertab nda da tekrar edilmektedir. Bu bölümlerde farkl  olarak, da  keçileri grup 
halinde betimlenmi , su ku lar , tav an ve kurt da orman içerisindeki 
görünümünü aksettiren ekliyle cildin üzerinde yer alm t r. 

Yazman n cildi günümüze, özgün durumuna yak n ekliyle ula m t r. Cild 
parlak görünümünü muhafaza ederken zamanla, yüzeyinde, küçük çatlaklar 
olu mu tur. 

Malkoç Ali Pa a’n n, III. Mehmed’in Huzuruna Ç k  (Vr. No: 5b–Resim 
No: 5) 

23 cm. x 34 cm. ölçülerindeki yapra n kenarlar ndan ve alttan 3 cm., cilt 
ile birle ti i noktadan 2 cm., üstten ise 4 cm. b rak larak minyatürlü kompozisyonun 
yer ald  bölüm haz rlanm , alt n sar s  ve siyah renkteki cetveller yard m yla özellikle ele 
al narak yan bölümlerden ayr lm t r. Bu yan bölümlerde, zemin aç k sar  olarak yer 
almakta, bunun üzerine, sar  rengin daha koyu tonlar nda, küçük çiçek demetleri 
bulunmaktad r. 

Sayfan n büyük bir bölümünü kaplayacak ekilde düzenlenen kompozisyon, üçe 
bölümlenen bir yap n n, kesit halinde verilmesiyle düzenlenmi tir. Bu üçe bölünmü  ve 
Bursa kemeri ile içeriye aç lan bölümün tam orta noktas nda birer pencere yer 
almaktad r. Bu bölümlenmede orta bölüm di er iki bölümden daha yüksekçe 
tutulmu tur. Bu bölümün alt na gelecek ekilde yerle tirilmi  bir taht ise, üzerinde 
padi ah III. Mehmed oturur ekilde betimlenmi tir. Bu taht n üzerinde Osmanl ca 
olarak bir kartu  içinde yaz lm  “ taht-  erif ” yaz s  yer al r. Taht n kare formlu 
oturulacak yerinin üzerinde, ah ap direkler yard m yla çokgen geçi  ö esinden, 
tezhip düzeni ile süslenmi  kubbeye ula lmaktad r. Taht nda oturan, III. Mehmed, 
dura an bir yüz ifadesiyle, bir elinde bir ferman  Malkoç Ali Pa a’ya uzatmakta, di er 
eliyle, bütün k vr mlar  büyük bir titizlikle sanatç  taraf ndan verilmi  olan bir mendili 
tutmaktad r. 

Sol tarafta, Malkoç Ali Pa a çok genç ya lar nda betimlenmi tir. Onun 
gerisinde, iki s ra halinde Ali Pa a’n n maiyeti yer almaktad r. Bu kompozisyonun üst 
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taraf nda kartu  içerisinde düzenlenmi  olan Osmanl ca yaz  ile “Ali Pa a 
Hazretlerinin ç kt  mahâldir” ibaresi yer almaktad r. 

Minyatür kompozisyonunun sa  taraf nda, k rm z  kaftan yla bir figür yer al r. 
Onun gerisinde, iki s ra halinde dizilmi  dörder ki iden olu an zülüflü baltac lar 
bulunmaktad r. Kompozisyonun ön bölümünde ise, iki cüce figürü elleriyle çe itli 
hareketler sergilemektedir. Zeminde, ortalar nda büyük madalyonlar n yer ald  de i ik 
renklerdeki hal lar yer al r. 

Figürlerin yer ald  kompozisyonun, ön plan n n gerisinde altta aç k k rm z , 
üstte mavi zemin üzerinde, tek bir merkezden geli en geometrik düzenlemeler görülür. 

Huzura kabulün geçti i ve kesit olarak gösterilen yap n n, üst örtüsüne geçi te 
iki kartu  içerisinde yer alan Osmanl ca ibarelerde “Sultan Mehmed Han Gazi 
halledallah teâla / Mülkehû ve ebbede saltanatühü” ifadeleri yer almaktad r. Daha geri 
plânda, yap n n üst örtüsüne geçi  bölümleri ve kubbe yer al r. Bu kubbelerin orta 
bölümüne birer alem yerle tirilmi tir. Ortadaki mekân n iki yan nda, birer baca külah 
örtüsü ile yer al r. Bu sergilenen iç mekân n üzerinde, alt n yald z kullan larak, kabulün 
geçti i vaktin günün ö le saatlerine denk geldi i ifade edilmi tir. Alt n yald z zemin 
üzerinde betimlenmi  olarak, kabul mekân n n üst örtüsünü bile a an ekliyle selvi 
a açlar  yer al r. 

III. Mehmed'in, Malkoç Ali Pa a'y  kabulünün anlat ld  bu kompozisyonda, 
bütün yüzey üzerinde simetrinin hakimiyeti görülmektedir. Figürlerin dizili i de bu esasa 
uygun ekildedir. Bu dizili  yard m yla da kompozisyon içerisinde derinlik verilmi tir. 

Kara Meydan nda, Padi ah n Emirleri Okumas  (Vr. No: 6b–Resim No: 6) 

Simetrik bir düzenlemeyle kurgulanm  olan bu kompozisyonda, merkezde 
yüksekçe bir platform üzerinde ellerini önüne kavu turmu  ekilde duran koyu 
mavi kaftanl  bir figür durmaktad r. Bu figürün iki yan nda ya ça di erlerinden 
daha büyük olan iki figür, onlar n gerisinde de yan duru lar yla saf tutan sekiz 
figür yer almaktad r. Bu figürlerden ba l yla di erlerinden ayr lm  olan , 
elindeki uzunca ferman  okumaktad r. Bu toplulu un üzerinde, ortas  salbekli 
emse motifi ile süslenmi , bir çetr yer al r. Yerde k rm z  bir zemin dö emesi 

bulunmaktad r. 

 Arkadaki duvar n yüzeyini kaplayan çiniler de sanatç  taraf ndan ustal kla 
verilmi tir. Bu duvarda solda, yuvarlak kemerli bir aç kl a sahip kap  yard m yla 
üç figür, ferman n okundu u bölgeye do ru dikkatli gözlerle bakmaktad r. Kap  
kemerinin üzerinde iki sat r halinde verilmi  olan yaz da “saadetle kara 
meydanda divan-  âm edüp / evamir-i erife ve hatt  hümâyûn olundu u 
mahâldir” ibaresi yer almaktad r. 

Kompozisyonun en alt bölümünde de siyah bir at n üzerindeki figür 
elindeki ferman bu meydanda toplanm  olan halka okumaktad r. Ferman  
okuyan ki inin arkas nda ve kar s nda da yer alan dörder ki ilik bu iki grup, 
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okunanlar kar s ndaki a k nl klar n , el i aretleriyle ifade etmektedirler. 

Meydan n zemininde, küçük çiçek gruplar  k rm z  renkte açm  çiçekleriyle 
betimlenmi tir. Üst bölümde, sayfan n biti  bölümü bir s ra palmet dizisi ile 
süslenmi tir. 

Minyatürlü yapra n ve cedvellerle ayr lm  olan bölümlerin ölçüleri 
Katolog 2'de verilen örnekle ayn d r. Bo  b rak lm  olan, sayfan n kenar 
süslemeleri de, burada tekrarlanm t r. 

Bu kompozisyondaki anlat lanlar ile, bir önceki kompozisyonu çak t r rsak 
ortaya baz  somut veriler ç kmaktad r. Buna göre Padi ah III. Mehmed’den 
onun huzurunda çe itli rütbe ve makamlar alan Malkoç Ali Pa a’n n bu terfisi, 
bir heyet taraf ndan halka anlat lmaktad r.  

Malkoç Ali Pa a’n n Topkap  Saray ’ndan Yola Ç k 8 (Vr. No: 9b–
Resim No: 7) 

Anlat m  yap lan bu kompozisyonda, birinci plânda ortada beyaz kaftan  ile 
yola ç kan Malkoç Ali Pa a ellerini bel bölgesinde birle tirmi  ekilde tasvir 
edilmi tir. Kavu unun üzerinde bulunan bo lu a “ Ali Pa a hazretlerinin ç kt  
mahâldir “ ibaresi yaz lm t r. Ali Pa a'n n sa  taraf nda, dört muhaf z bir s ra 
halinde dizilmi , olarak bu kompozisyonda yer al r. 

Malkoç Ali Pa a'n n önünde di erlerinden farkl  olan sar yla yüksek 
mevkide oldu una i aret edilen bir figür yer almaktad r. Yine Ali Pa a’n n ön 
taraf ndaki di er kö ede bulunan iki figür hem yürümekte, hem de birbirleriyle 
sohbet etmektedir. 

Ali Pa a ile, arkadan bir s ra halinde gelmekte olan atl  üç figür aras nda, iki 
yeniçeri figürü yaya halde yola ç k lar yla gösterilmi tir. Figürlerden di erine göre 
daha genç olan n n elinde bir ibrik yer almaktad r. Daha geride, Bab-  
Hümâyûn’un solunda da yine üç yeniçeri figürü tek s ra halinde, ellerini 
önlerinde birle tirilmi  olarak verilmi tir. 

Üç figürün yuvarlak kemerli bir kap dan ç k lar  ve atlar n hareketleri 
titizlikle i lenmi tir. Bu figürlerden sar  ile di erlerinden ayr lan en soldaki figür, 
daha sonra anlat m  yap lacak olan pek çok minyatürde kar m za ç kmaktad r. 

Bu kap n n üzerinde yer alan, ince k vr ml  dallar n zemin olu turdu u hat 
kompozisyonunda “Bab-  Hümâyûn saadet makrum” ibaresi yer al r. Kap n n 
sa  taraf nda, “saadet bâd”, sol taraf nda ise, “mübarek bâd” yaz lar  birer kartu  
içerisinde verilmi tir. Burada Bab-  Hümâyûn kap  bütünlü ü minyatürlerde 
genel olarak görüldü ü üzere, ters perspektifle verilmi tir. Kap n n iki taraf nda 

                                                           
8 Yukar da tan t lan bu minyatür daha önce Nurhan Atasoy-Filiz Ça man, Turkish Miniature 
Painting, stanbul, 1974, Pl. 40’da yay nlanm t r. Levhan n metin k sm  da Malkoç Ali Pa a’n n 
hayat n n anlat ld  bölümde verilmi tir. 



17. YÜZYILIN ÖNEML  M NYATÜRLÜ YAZMASI VEKAY-  ‘AL  PA A 101 

ni ler ve üstte yer alan pencere ayr nt lar  gibi unsurlar da bu kompozisyonda 
belirtilmi tir. Bu mekân n üst örtüsü ve bu örtüyü delip yukar ya ç kan, külah örtülü 
bacaya da, minyatürlü yapra n üst bölümünde yer verilmi tir. 

Kap n n gerisinde, düzgün kesilmi  ta larla örülen Sur-u Sultanî 
görülmektedir. Bu sur duvar n n en üst bölümünde ise, den-danlar yer almaktad r. Bu 
sur mekân n n gerisinde, yola ç k n sonbaharda oldu una i aret eden, ya l  bir a ac n 
sararm  ve dökülen yapraklar , alt n yald z zemin üzerine tasvir edilmi tir. Bu 
minyatürlü sayfa da bundan önceki di er iki sayfan n, devam  niteli indedir. III.  
Mehmed taraf ndan terfi edilen, Malkoç Ali Pa a'ya ferman verilmesi ile ba layan 
bu minyatür yoluyla anlat mda, daha sonraki sayfada halka duyurulmas  ve bu yaprakta 
da yola ç k  anlat lmaktad r. 

Malkoç Ali Pa a’n n Saray Erkân  Taraf ndan U urlan  (Vr. No: 10a–
Resim No:8) 

Varak 10'un a yüzünde yer alan minyatürde, sayfa kenarlar  yine daha önceki 
örneklerde görüldü ü gibi cetvellenmi tir. Bu cetvelin d nda kalan bölümler, yine 
daha önce de görülen süsleme unsurlar  kullan larak bezenmi tir. 

Kompozisyon genel itibariyle, kesit olarak verilen Topkap  Saray ’n n avlusunda 
geçmektedir. Burada hareket halindeki, iki erli gruplar olu turarak, atlar na binip 
avludan geçen Malkoç Ali Pa a ve maiyeti, di er figürlerden daha büyük ölçülerde 
verilmi tir. Yaya olarak bu geçi e kat lan saray muhaf zlar , yeniçeriler ve di er 
görevliler daha küçük ölçüleriyle bu kompozisyonun içerisinde yer almaktad r.  

Daha geride, ikinci plânda ise, sütunlar yard m yla bölümlenen ve iki renkli ta larla 
örülmü  olan kemer düzenlemesi bulunmaktad r. Bu düzenlemenin alt ndaki yap n n 
avluya aç lan duvarlar nda, dikdörtgen söveli ve metal ebekeleriyle d ar ya aç lan 
pencereler yer alm t r. Bu duvar n bütün yüzeyi, geometrik kompozisyonlar gösteren 
çini panolar kullan larak kaplanm t r. Duvar üzerinde, d ar  ile ba lant y  sa layan 
dikdörtgen söveli bir kap  da yer almaktad r. Kap n n üzerinde bir kartu  içerisinde 
"Saadetli padi ah n Ayasofya'ya girdi i kap d r" ibaresi yer bulunur ve yine burada 
tezhip anlay  ile düzenlenmi  bir bölüm ile iki kademeli olarak, çokgen ekilde 
yükselen ve üzeri kubbe ile örtülü bir mekân bulunmaktad r. Kap  aç kl n n gerisinde, 
kalabal k bir insan toplulu u geçi i, merakl  gözlerle izlemektedir. 

Kemerlerle bölümlenmi  olan, revak düzenlemesinin üzeri, s ra halindeki 
kubbelerle örtülmü tür. Daha geride revak düzenlemesinin üst örtüsünü de a an 
selviler görülmektedir. En üstte alt n yald zla bezenmi  olan ve geçi in gündüz 
gerçekle ti ini anlatan bir düzenleme görülür. Bu alt n yald z içerisinde ise, bulut 
kümeleri da n k halde yer almaktad r. 

Malkoç Ali Pa a’n n Kad rga le Nehir Yolculu u (Vr. No: 24b–Resim 
No:9) 



SELÇUK SEÇK N 102 

Malkoç Ali Pa a'n n görevlendirildi i topraklara kad rga ile gidi inin anlat ld  
Vr. 24 b’deki bu kompozisyonda Nil Nehri, minyatür sayfas n n büyük bir bölümünü 
kaplamaktad r. Koyu mavi ton kullan larak, ifade edilmi  olan nehrin ön plân nda, uç 
taraf  sayfas nda kenarlar na ta an bir kad rga yerle tirilmi tir. Bu k rm z  renkteki 
kad rgan n sol taraf nda ç talar yard m yla yap lan ve üzeri tonoz formu verilmi  bir 
kuma  ile kapl  bölüm bulunmaktad r. Bu bölümün içerisinde, kar l kl  birer s ra 
halinde oturmu  olan Malkoç Ali Pa a ve maiyeti yer almaktad r. Kad rgan n ortas nda, 
yelkenin ba l  oldu u direk ve üzerinde henüz aç lmam  olan yelken yer almaktad r. 
Dire in kad rga ile birle ti i noktada, üç figür ipleri çekmekte, üstte de bir figür 
iplerin üzerinde kad rgan n yelkeninin aç lmas na yard mc  olmaktad r. 

Kad rgan n sa  taraf nda, yine bir grup insan ayakta yolculuk etmektedir. 
Yelkenleri henüz aç lmam  olan bu kad rgan n üzerinde çe itli renklerde, üzeri zülf kâra 
(Hz. Ali'nin k l c n n formu) benzeyen ekilde, flamalarla dekore edilmi tir. 

Sayfan n sa  kö esinde ise, cepheden verilen insan yüzüne benzeyen, bir 
figürün sadece yüz bölümü kad rgan n üzerine do ru üflemek suretiyle rüzgâr 
olu turmaktad r. 

Sayfan n üst bölümüne do ru, çe itli renklerle gösterilmi  ç plak kayal k bir 
yüzeye sahip tepelerin aras nda tek tük a açlar görülmektedir. En üstte gökyüzü alt n 
yald z ile anlat lm t r. Bu bölümde, dikdörtgen kartu lar içerisinde “Gül en-i ömrün 
cihanda görmesün bâd-  hazan / Âleme arz ettü ünce sabid ve seyyar gel” beyti yer 
al r. Kad rgan n hemen üzerinde ise “Ali Pa a Hazretlerinin bindi i ... 
(okunamam t r)” ibaresi yer almaktad r. 

Malkoç Ali Pa a’n n skenderiye’deki Ota  (Vr. No: 25a–Resim 
No:10) 

Minyatürlü yazman n bu sayfas nda betimlenen yer skenderiye ehridir. 
Bunu sayfa içerisinde yer alan “Saadetle skenderiyye’ya dahil olundukta ol 
divanlar n mahallidir” eklindeki bir ifade yer al r. 

Bu kompozisyonda Pa an n, skenderiye ehrine vard ktan sonra kendi 
ota n  maiyetinin de daha geride kendi çad rlar n  kurmas  ve daha sonra, 
ota n önündeki toplant  hali anlat lm t r. Simetrik olarak düzenlenmi  olan 
kompozisyonda, ortada yüksekçe bir taht n üzerinde Malkoç Ali Pa a, onun iki 
yan nda birer saf olarak dizilmi  maiyeti yer almaktad r. 

Ön plânda, iki yanda birer saf halinde iki yana do ru dizilmi  olan, üçer 
figür, ortada kafas  kesilmek suretiyle cezaland r lm  olan bir figüre, a k n 
gözlerle bakmaktad r. Zeminde de k rm z  renkte açm  çiçekler yer almaktad r. 

Daha geride kurulmu  olan ota  yer almaktad r. Ota n kap  bölümünün 
önünde, ipler yard m yla tutturulmu  olan, sayeban (güne lik) bulunur. 
Sayeban n üst bölümü salbekli emseler ile süslenmi tir. Çad r n iki taraf nda da 
ayn  motif tekrar edilmi tir. Burada ayr ca, çad r n iç bölümünün düzenlemesi de 
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belirtilmi tir. Giri in iki taraf nda uçlar na tu lar tak lm  m zraklar da yer 
almaktad r. 

Gerek formu, gerekse süslemesi ile bu çad r formu tipik bir klasik dönem 
çad r d r. Daha geride yer alan çad rlar, küçük ölçüler kullan larak ve süslemesi 
birbirinden farkl  olarak betimlenmi tir. 

Kompozisyonun gerisinde betimlenen, küçük çad rlar n aras nda ise 
meyveleriyle birlikte verilmi  olan hurma a açlar  yer almaktad r. Gökyüzü ise 
alt n yald z ile aras nda seyrek y ld zlar kullan larak betimlenmi tir. 

Malkoç Ali Pa a’n n Dua Edi i (Vr. No: 32b – Resim No:11) 

Yazman n 32. sayfas n n b yüzünde betimlenen olay, Malkoç Ali Pa a'n n 
geni  düz bir arazide (namazgahta) dua edi idir. Burada daireler olu turacak 
ekilde dizilmi  olan Ali Pa a ve maiyeti ellerini yukar ya do ru kald rarak dua 

etmektedir. Bu duaya yerel halktan bir ki inin de kendi geleneksel k yafetleriyle 
kat ld  gözlenmektedir. Bu kompozisyonda geriye do ru figürlerin dizili inde 
derinlik görülür. Zeminde, serilmi  olan hal lar bulunmaktad r. 

Minyatürlü kompozisyonun sa  bölümünde, bir minber yer almaktad r. 
Minberin basamaklan üzerinde, ayakta duran ekliyle duay  yapt ran imam 
bulunur. 

nsan gruplar n n yer ald , ön bölümdeki kompozisyonun gerisinde, da  
s ralar  de i ik renkler kullan larak ifâde edilmi tir. Bu ç plak a açlar n üzerinde 
c l z ot kümeleri görülmektedir. Daha yukar da  üzerinde meyveleri da olan 
hurma a açlar  görülmektedir. 

Minyatürün üst bölümünde gökyüzü olarak betimlenen bölüm, alt n yald z 
bezenmi tir. Bu bezemenin ortas na, bulut kümeleri yerle tirilmi tir. 

Kompozisyonun her kö esine düzenli olarak, n da l m n n görüldü ü 
bu minyatürlü sayfan n sol kö esinde, dikdörtgen bir pano içerisinde, iki sat r 
halinde bir yaz  yer almaktad r. Burada ; “feth-ü zafer k lavuz ve tevf k-i hak 
refik / devr eyledikçe bu felek-i âb-  kine renk (?) / kang  yola ki azmede bu 
Mü ter-i cenab / dergâh-  hakta mertli i ola müsteab” eklindedir. Bu sayfada 
yer alan, minberin üzerinde, “Karafede Ali Pa a hazretleri bina eyledi i mahal-i 
duad r” yaz l d r. 

Malkoç Ali Pa a’n n Gece Yolculu u (Vr. No: 56b – Resim No:12) 

Minyatürlü yazman n, daha önceki örneklerde görüldü ü üzere, 
olu turulmu  sayfa düzeninde yer alan minyatürde, ön plânda iki figür, arka 
plânda, ç plak kayalar n olu turdu u tepeler yer almaktad r. Bu tepenin üzerinde, 
Memlûk tarz nda minaresiyle dikkat çeken bir cami bulunmaktad r. Caminin ön 
bölümünde yükseltilmi  bir plâtform üzerinde, iki sütun yard m yla bölümlenen 
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üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmakta ayr ca Osmanl ca “sebil” yaz s  
okunmaktad r. 

Ön plânda, en öndeki figür k rm z  pelerini ile dikkat çekmektedir. 
Üzerinde bulundu u siyah at, hareket halinde betimlenmi tir. Daha geride, daha 
genç olan bir figür, elinde m zra yla tasvir edilmi tir. Bu iki figürün ortas ndaki 
bölümde, bir palmiye (hurma ?) a ac  yer almaktad r. 

Gökyüzü olarak lacivert bir renkte betimlenmi  olan, en üstteki bölümden, 
yolculu un gece vakti gerçekle ti ini anlamaktay z. Bu bölümde, dolunay ve 
y ld zlar ile bir bulut kümesi da n k olarak yerle tirilmi tir. Bu kompozisyonda 
Osmanl ca olarak, yaz lm  ve bir k sm n  okuyabildi imiz bir yaz da ise “Ali 
Pa a hazretlerinin tenha- eb ... (okunamam t r)” ibaresi yer almaktad r. 

Ali Pa a’n n Hayat  ve Bani Kimli i 

Eserin ithaf edildi i ki i olan Yavuz (Malkoç) Ali Pa a’n n hayat  
hakk ndaki bilgiler de i ik tarihi kay tlara bak ld nda farkl l klar 
göstermektedir. 16. yüzy l n ikinci yar s nda ya am n  sürdüren Ali Pa a, 17. 
yüzy l ba nda ald  son görevden k sa bir süre sonra vefat etmi tir. Hayat  
hakk nda ula lan tarihi kaynaklarda çeli kili ifadeler yer almaktad r. Bu 
kaynaklardan derleyebildiklerimize göre ; 

“Ayd n Güzelhisarl d r. Pederi kudâttan Mehmed Efendi 
olup, tahsil-i ilimle Dersâadet 'te maliye ketebesinden oldu. emsi 
Pa a ve emsaline intisabla s ras yla, küçük ve orta defterdar 
olduktan sonra Sultan Murad-  Salis asr nda ba defterdar olmu tur. 
Budin beylerberbeyli ine gönderildi. H. 993 Rebiyyülâh r nda / m. 
nisan 1585 celble tekrar ba  defterdar oldu. H. 995 
Cemaziyelevvelinde /Nisan 1587, M s r Beylerbeyisi olup, 
zaman nda senevi be  yüz bin filori irsaliyeyi, alt  yüz bine ibla  
eylemi tir. Bu sebepten h. 998 /m. 1599 senesi vezâret payesi ihan 
buyruldu. H. 998 Zilkadesinde / m. Eylül 1590 fevt olunmu tur. 
M s r’da Karafe 'de medfundur. M zac-  asra vâk f ümûr-i maliyede 
arif idi. Dersâdet'te bir cami yapt rm t r ki, Hoca Pa a diye 
mâruftur. Mahdumu Mehmed Pa a'd r. Hafidi Üveys Pa a-zâde 
diye me hur olan, Cezayir Beylerbeyisi olmu tur. H. 1054 /m. 
1644 ile badehu fevt olmu tur.9” 

Sicill-i Osmaniye’nin ba ka bir tercümesinde ise, di er kaynaktan farkl  bir 
bilgi bulunmaktad r. Buna göre; 

                                                           
9 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî yahud Tezkire-i Me âhir-i Osmâniyye, Haz. Komisyon, c.I, 
stanbul, 1985, s. 431. 
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“Ali Pa a (Malkoç) Üveys Pa al  Ali Çavu , denmekle maruf 
olup, maliyeden yeti ip ta ralarda defterdarl klarda bulundu. 
Rebiyülevvel 996 'da ( ubat 1588) Rumeli defterdar  oldu. Sonra 

kk-  sanî pâyesiyle nüzul emini oldu. Sonra ba  defterdar olup 
1006 'da (1597-98) Segedin pa as  oldu. Sonra vezir oldu. 1011'de 
(1602-03) Tuna sevâhili muhaf z  oldu. 1012 'de (1603-04) Saatçi 
Hasan Pa a 'n n vefat nda ran serdâr  olmu tur. K sa süre sonra 
vefat eyledi. Ali Çavu  Camiî bunundu.10” 

Sicill-i Osmanî’de belirtilen bu camî ile Ali Pa a'ya ait oldu unu 
kaynaklardan ö rendi imiz, mescit özelli i gösteren di er iki yap  yapt m z 
ara t rmalar sonucunda ortaya ç kart lm t r. Buna göre bu yap lar unlard r: 

Hoca Pa a Camii: 

Kad lardan, Naz r Mehmet Efendi adl  zat n o lu olan Üveys Pa a 
taraf ndan yapt r lan cami, Sirkeci'de Ebussuud Caddesi üzerinde 
bulunmaktaym . Pa a’n n, 17. yüzy l ba nda vefat etti i dü ünülürse yap n n bu 
tarihten daha önce in â edildi i kesindir.11 

Belirtilen zat n karde leri de devlet içerisinde önemli görevlerde 
bulunmu lard r. Bir karde i Raî Hasan Efendi, Edirne Kad s  iken, Üveys 
Pa a'dan alt  y l evvel vefat etmi tir (h.993/m.l585). Di er karde i, Ramazan 
Efendi ise, stanbul kad s  iken, karde i Raî Hasan Efendi'den alt  y l evvel vefat 
etmi tir (h. 984 /m. 1576-77). 

n â edilen, bu mescit yand ndan 1868'da yeniden yap lm t r. Kargir ve 
ah ap çat l d r. Son cemaat yerinin üstü mahfeldir. Minberide ah apt r. 
Kar s nda da k ymetli bir mimarî eser olan, Hocapa a Hamam  bulunmaktad r. 
Mescit, h. l334 / m. l915'de yanm , yeri arsa halindedir.12 

Hoca Üveys Mescidi: 

Fatih, Sangüzel, emseddin Sami Soka 'nda in â edilmi tir. Ali Pa a, bu 
mescidin mihrab  önünde gömülüdür. Yap n n minberini, Babussâade A as , 
Bo nak Ahmet A a koydurmu tur. Mescidin kar s nda bulunan türbede, Sultan 
Süleyman Han' n Kiler Kethudal ndan çera  olan ünlü Ça nigir gömülüdür. 
Civar nda bir küçük hamam  vard r.13 
                                                           
10 Sicill-i Osmani Yahud Tezkire-i Me ahir-i Osmaniyye (Cilt: 3) Mehmed Süreyya, (Haz. Ali 
Aktan vd.) stanbul, 1996, s. 590. 
11 Tahsin Öz, stanbul Camileri. c.I, stanbul, 1987 (2. bask ), s. 72-73.Haf z Hüseyin 
Ayvansarayî, Camilerimiz Ansiklopedisi (Hadikat-ül Cevami), Çev. hsan Erzi , stanbul, 1987, s. 141. 
12 Tahsin Öz, a.g.e., s. 73. Haf z Hüseyin  Ayvansarayî, a.g.e., s. 141-142. Komisyon, Fatih 
Camileri ve Tarihi Eserler, stanbul, 1991, s. 130. 
13Fatih döneminde in â edilmi  olan ve ayn  adla an lan m. 1474 tarihli bir mescid daha 
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Hubyar Mescidi: 

16. yüzy l n ikinci yar s nda, in â edilen mescid, 1692'de yanm t r. Daha 
sonra onar lm , minberini de, Sadrazam ehlâ Ahmet Pa a koydurmu  ve 
vazifesini de (Hatibin ücretini) bu mescid civar ndaki, Abac  mescidi kar s nda 
yapt rd  okulun vakf ndan tayin edilmi tir. Daha sonraki y llarda ise, Cerrah 
Pa a Hastanesi’nin arsas na dahil edilmi tir. 

Hammer tarihinde ise, Ali Pa a ile ilgili olarak ; M s r Valisi iken, Sultan 
Ahmed'in tahta ç k ndan bir hafta sonra, padi ah n huzuruna ça r ld , (25 
Recep 1012 / 29 Aral k 1603) 23 Ocak 1604'de ise, büyük bir debdebe ile 
padi ah n Ayasofya Camiine gitti i, Ayn  gün ak am  ise sünnet edildi i -ki Pa a 
da bu törene kat lm t r-, sonra da Ba dat'a vali olarak atand ndan 
bahsedilmektedir. Daha sonra ise, padi ahla aralar nda geçen tats z bir olay 
sonucunda, Rumeli'ye tayin olmu , bu olay n etkisiyle de k sa bir süre sonra 
Belgrad'da vefat etmi tir.14 

Yukar da, yap lan kaynak ara t rmas  sonucunda ortaya ç kan veriler 
nda Ali Pa a’n n hayat n n baz  bölümleri aç kl k kazansa da pek çok 

bölümü çeli kilidir. Kad  Mehmet Efendi'nin o lu oldu u noktas nda, iki kaynak 
örtü mektedir. yi bir e itim ald  ve üst düzey çe itli görevlerde bulundu u 
noktas nda da tüm kaynaklar birle mektedir. Bir kaynakta stanbul'daki 
camiinde gömülü oldu u ifâde edilirken, di er kaynakta Karafe’de gömülü 
oldu u bilgisinin yer almas , çeli kili bir ifâde olarak kar m za ç kmaktad r. Ali 
Pa a’n n ölüm tarihi meselesi de, her kaynakta farkl  bir tarihin verilmesi 
sebebiyle çeli kilidir. Fakat in â ettirdi i camilerin belirlenebilmesi ve bulunan 
kaynaklarda bu yap  ile ilgili ifâdelerin net bir ekilde verili i bu ara t rmada 
saptanabilen önemli bulgulardand r. 15 

De erlendirme ve Sonuç 

Vakayi-i ‘Ali Pa a adl  yazma eser, Gazavatnâme tarz nda haz rlanm  bir 
yazmad r. Bu türdeki eserlerin minyatürleri aras nda, serdar n sefer emrini 
padi ahtan al  ve ordunun stanbul'dan ayr l , genellikle anlat m  yap lan ilk 
tasvirlerdir. nceledi imiz eserde de ilk minyatürlerde “Malkoç Ali Pa a’n n III. 
Mehmed’in huzuruna ç k ” ve padi ah n emirlerinin okunmas  ile serdar n 
Topkap  Saray 'ndan yola ç k  ve saray erkân  taraf ndan u urlan  
anlat lmaktad r. Pa a’n n yapt  deniz yolculu u ve skenderiye'de ordunun 
konaklad  yerde kurulan ota , bir namazgahta dua edi i ve bir gece 
yolculu unu konu alan minyatürler, eserin Gazavatnâme olarak, tasarlanm  

                                                                                                                                        
bulunmaktad r. Tahsin Öz, a.g.e., s.73 ; Haf z Hüseyin Ayvansarayî, a.g.e., s.142.  
14 Joseph V. Hammer, Hammer’in Osmanl  Devleti Tarihi, Çev. Mehmet Ata C.II, b.y. yok, 
s. 142-143. 
15 Yazmada yer alan cilt ve sekiz adet minyatür içerdi i konusunun ad yla incelenmi  ve 
anlat m  da bu ad verilerek yap lm t r. 
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oldu unu kan tlayan verilerdir. 148 varak olan eser metninin aras nda, bo  
b rak lm  cedvellenmi , minyatür sayfalar n n bulunu u, bize  
resimlendirilmesinin tamamlanmam  oldu unu göstermektedir. 

17. yüzy la ait olan, Osmanl  dönemi, minyatürlü yazman n incelenmesi ve 
bulunan bulgular n ortaya konulmas na geçmeden önce, alt n ça n  ya ad  16. 
yüzy l n ikinci yar s na bakmak gerekmektedir. Bu dönemde resimlenen 
minyatürler aras nda, Osmanl  ordusunun zaferlerini, sultan n adaletini ve 
avlanmadaki hünerini, dönemin sosyal faaliyetlerini ve elçi kabullerini anlatan 
Türkçe veya Farsça olarak haz rlanm  yazmalar bulunmaktad r.16 

Osmanl  minyatürlerinin ana karakteri, Kanunî Sultan Süleyman döneminde 
(1520-1566) kurulan ve ehnamecilik müessesi ad  verilen bir müessese 
taraf ndan belirlenmi tir. ehnamecilik gelene inde yaz lm  eserler göz önünde 
bulundurularak bak ld nda, bir padi ah n kendi döneminde veya daha önceki 
dönemlere ait olaylar n iir diliyle anlat m  olarak kar m za ç kmaktad r. 

Asl nda Osmanl larda Fatih Sultan Mehmed döneminde temelleri at lm  
olan bu müessese,17 Kanunî Sultan Süleyman döneminde resmi bir karakter 
kazanm t r. Dönemin padi ah  Kanunî, Türkçe ve Far ça iirleriyle ün yapm  
olan Fethullah Arif Çelebi'yi ehnameci atam t r. Bu sanatç , Safevi ah  
smail'in ni anc s  olan, Safevi prensi Arifi Elkas Mirza'n n Osmanl  Saray 'na 

s nd  1547 y l nda, stanbul'a gelmi tir. 

Osmanl  padi ahlar , tarihte görüldükleri devirden itibaren iir diliyle 
yaz lm  olan, ehname tarz nda eserler haz rlatm lard r. Bu tarzda haz rlanm  
olan eserlerden en önemlilerinden biri de, Kanunî Sultan Süleyman' n saltanat 
y llar nda haz rlanm  olan Süleymanname'dir.(T.S.M. Ktp. H. 1517) 

Kanuni dönemi sonras nda, Osmanl  minyatür sanat nda klâsik dönem 
devam etmi , Sultan II. Selim (1566-1574) ve III. Murat (1574-1595) 
dönemlerinde, resimlendirilen eserler aras nda, ehname türü eserlerin 
haz rlanmas  gelene i önemini kaybetmeden devam etmi tir. 

Sultan II. Selim döneminde saray ehnamecili ine atanan, Seyyid Lokman, 

                                                           
16 Konu ile ilgili yay nlar hk. bkz. Necip As m, “Osmanl  Sehnâmecileri”, Tarih-i Osman-i 
Encümeni Mecmuas , c. I, Ankara, 1911, s. 425-435, Ahmet Refik, “Bizde ehnâmecilik, 
Seyyid Lokman ve Halefleri”, Yeni Mecmua, N. 9, stanbul, 1917, s. 169-173, Tahsin Öz, 
“Hünername ve Minyatürleri”, Güzel Sanatlar Mecmuas , c. II, stanbul, 1939, s.3-8, 
Christine Woodhead, “An Experiment in Offical Historiograpy : The Post of 
ehnâmeci in the Ottoman Empire, C. 1555-1605”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des 

Mongenlandes, 75, 1983, s. 157-182. 
17 Fatih Sultan Mehmed döneminde ehdî adl  air, Tevârih-i Âl-î Osman’  yazmakla 
görevlendirilmi  bu sebeple ara t rmac lar taraf ndan ehnâmecili in öncüsü say lm t r. 
Franz Babinger, Osmanl  Tarih Yazarlar  ve Eserleri, Ankara, 2002, s. 180 (Banu Mahir, 
Osmanl  Minyatür Sanat , stanbul, 2005, s.92’den naklen) 
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Farsça ve Türkçe bir çok ehname yazm  ve bu eserler dönemin ünlü sanatç s  
Nakka  Osman ba kanl nda kurulan, sanatç  ekipleri taraf ndan 
resimlendirilmi tir.18 

Klâsik dönemde Osmanl  Saray 'nda resimlendirilmeye ba lanan di er bir 
grup eser de “gazavatname” olarak adland r lan ve Osmanl  serdarlar n n 
yapt klar  seferleri konu alan tarihî konulu yazmalard r. Bu türün ilk örne i, 
Gelibolulu Mustafa Âlî taraf ndan yaz lan, Gürcistan, Azerbaycan ve irvan' n 
fethine tayin olunan Lala Mustafa Pa a'n n 1578-80 y llar  aras nda yapt  Do u 
seferlerini konu alan Nusretname adl  eserdir. ( T.S.M. Ktp. H.1365) Ferhat 
Pa a'n n 1598 y l ndaki Azerbaycan seferini konu alan Kitab-  Gencine-i Feth-i 
Gence adl  eserin minyatürlü nüshas  da bu türe örnek bir di er eserdir (T.S.M 
Ktp. H. 1296). Di er tarihi konulu eserler aras nda yer alan Asafî Pa a'n n 1586 
tarihli ecaatnâme adl  eseri, ( .Ü. Ktp., T. 6043) ile 1594 tarihli Rumûzi 
taraf ndan yaz lan Sinan Pa a'n n Yemen ve Tunus fethini konu alan Tarih-i 
Feth-i Yemen ( .Ü. Ktp. T. 6045) gazavatnâme tarz nda yaz lm  di er yazmalard r. 
Bu yazmalarda, kumandan n sefer emrini hükümdardan al  ve ordunun 
stanbul’dan ayr l  kitaplar n ilk resimlerini olu turur. Sava  betimlemelerinin 

yan  s ra, ordunun yemek molas , ordu pazar , konak yerinde anlat lan bir öykü, 
bir a k maceras , e lence meclisi de resimlerin konusu aras nda yer al r.19 
Gazavatnâme türündeki resimli yazmalar 17. yüzy l n ilk yar s ndan itibaren eski 
önemini yitirir. Bu dönemden günümüze inceledi imiz eser ve IV. Murad 
döneminin önemli devlet adamlar ndan Kenan Pa a’n n Rumeli eyaletlerindeki 
isyanlar  bast rmas n  ve K r m Kazaklar yla Karadeniz’de yapt  sava  anlatan 
Pa aname adl  eserler ula m t r. Bu iki eserde klasik dönem resimli yazma eser 
özelliklerini gösteren son örneklerdir. 20 

nceledi imiz eserin metni, Kelâmî ve Muhyî mahlaslar n  kullanarak, düz yaz  
eklinde iki ayr  ki i taraf ndan kaleme al nm t r. ki yazar n kaleme ald klar  

bölümlerin ilk sayfalar  alt n yald z zemin üzerine serlevhalara sahiptir. Yukar da 
ad  geçen mahlaslar  kullanan çok say da yazar tespit edilmi tir. 21 

Vekayi-i Ali Pa a’n n minyatürlerinin üslubu III. Mehmed döneminde 
geli tirilmi  olan bir üslûba aittir. Burada kullan lan renkler turuncu, mor ve koyu 
k rm z  olarak kar m za ç kmaktad r. Ayr ca bu minyatürlerde, mimari ayr nt y  
                                                           
18 Filiz Ça man, “Anadolu Türk Minyatürü”, Anadolu Uygarl klar  Ansiklopedisi, C. 5, stanbul, 
1982, s. 989-994. 
19 Zeren Tan nd , Türk Minyatür Sanat , Ankara, 1996, s. 44, Mustafa Erkan, 
“Gazavatnâme”, TDV slam Ansiklopedisi, c. XIII, stanbul, 1996, s.439-440. 
20 Banu Mahir, A.g.e., stanbul 2005, s. 71, Zeren Akalay, Osmanl  Tarihi ile lgili 
Minyatürlü Yazmalar. Bas lmam  Doktora Tezi, stanbul, 1970, s. 145-218, Zeren 
Akalay, “Tarihi Konuda lk Osmanl  Minyatürleri”, Sanat Tarihi Y ll , c. II, stanbul, 
1968, s. 103-111. 
21 Bkz. Agah S rr  Levend, Türk Edebiyat  Tarihi, C. 1, Ankara 1998 (3. Bask ), K nal zade 
Hasan Çelebi, Tezkire’t’ü  uara, Haz. brahim Kutluk, Ankara 1989.  
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veren dikey hatlar, III. Mehmed döneminde ba layan tarz n devam etti ini 
göstermektedir.22 

Bununla beraber, eserin minyatürleri üslûp aç s ndan incelendi inde iki ayr  
sanatç n n elinden ç km  gibi gözükmektedir. Vr. 32b, 56b'de yer alan Malkoç 
Ali Pa a’n n dua edi i ve Malkoç Ali Pa a’n n gece yolculu u, üslûp aç s ndan 
ortak özellikler gösterir. Bunun d ndaki minyatürler ise, ba ka bir sanatç  
taraf ndan yap lm t r ve kendi aralar nda üslûp benzerli i vard r. 

Eserin minyatürlü sayfalar n n kenarlar , halkâr tarz nda süslenmi , k vr k 
dallar üzerinde hatayi-rumi ve çiçeklerin görüldü ü bu bezeme, alt n yald z 
kullan larak f rça yard m yla yap lm t r. Sayfa kenarlar ndaki halkâr bezemeleri ile 
benzerlik gösteren bir ba ka minyatürlü yazma, 1622 y l na tarihlendirilen ve 
ahname-i Nadirî adl  eserdir. (T.S.M. Ktp. H. 1124) 

Sultan II. Osman döneminde (1618-22) haz rlanm  olan ve Sultan II. 
Osman' n Hotin Seferini konu alan, ahname-i Nadirî adl  eserin minyatürlerinin 
aralar nda Ahmet Nak î’nin de bulundu u bir kaç nakka n i birli iyle 
haz rland  belirtilmi tir.23 

nceledi imiz eserin 24b vara nda yer alan ve Malkoç Ali Pa a'n n kad rga 
ile yolculu unu tasvir eden minyatürde, nehir ve kad rgalar n biçimlendirili i, 
ahname-i Nadirî’nin 29a vara nda yer alan ve deniz sava n  betimleyen, 

minyatürle benzerlik göstermektedir. 

Eserin miklepli lake cildi üzerinde yap lm , koyu renk zemin üzerine, alt n 
yald z kahverengi ve koyu k rm z  renkler kullan larak, s k a açlarla kapl  bir 
orman  an msatan bir görünüm içerisinde, vah i orman hayvanlar , geyikler ve 
vah i hayvanlar n mücadelelerinin betimlenmesi ile, bezenmi  lake (ruganî) cildi 
ilginç kompozisyon düzeni ile kar m za ç kmaktad r. Bu ciltler saray 
nakka hanesinin müzehhip, musavvir ve mücellitlerinin i birli inin ürünüdür. Bu 
örneklerde, cildin içi ve d  s vama ruganî tekni inde bezendi i gibi, sadece 
gömme emse ve kö ebend aralar n n bu teknikte bezendi i örnekler de vard r.24 

Sonuç olarak, Malkoç Ali, Pa a’y  yüceltmek için, iki ayr  yazar taraf ndan 
kaleme al nm  olan Vekayi-i Ali Pa a adl  eserin cildi, kitap tasar m  ve 
minyatürleri, 17. yüzy l ba na ait olan Osmanl  minyatürleri aras nda önemli bir 
yere sahiptir. Bu dönemden oldukça az say da minyatürlü yazman n günümüze 
ula t  dü ünülürse, inceledi imiz yazman n önemi daha iyi anla lacakt r. 
 
  
 
                                                           
22 N. Atasoy-F. Ça man, a.g.e, s. 64; F. Ça man , a.g.m., s. 997. 
23 Zeren Tan nd  , a.g.e., s.56. 
24 Zeren Tan nd , “Türk Cilt Sanat  (Kitap Kaplar )” Ba lang c ndan Bugüne Türk Sanat , 
Ankara 1993, s. 426.  
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2- Yazman n zahriye sayfas ndaki tezhip düzenlemesi 
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3- Yazman n cildi 
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4- Yazman n cildinin iç yüzü 
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5- Malkoç Ali Pa a’n n, III. Mehmed’in Huzuruna Ç k  
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6- Kara Meydan nda, Padi ah n Emirleri Okumas  
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7- Malkoç Ali Pa a’n n Topkap  Saray ’ndan Yola Ç k  
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8- Malkoç Ali Pa a’n n Saray Erkân  Taraf ndan U urlan  
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9- Malkoç Ali Pa a’n n Kad rga le Nehir Yolculu u 
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10- Malkoç Ali Pa a’n n skenderiye’deki Ota  
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11- Malkoç Ali Pa a’n n Dua Edi i 



SELÇUK SEÇK N 122 

 
 

 
12- Malkoç Ali Pa a’n n Gece Yolculu u 
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