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Matrakçı Nasuh'un, 
Kanuni Sultan Süleyman'ın 
1533-1536 yılları arasında 
çıktığı ilk İran seferine dair 

L 
minyatürlü eseri. 
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Tam adı Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Ira
keyn-i Sultan Süleyman Han olan eser, 
aslında Matrakçı Nasuh'un Kanüni döne
mine dair tarihinin (Süleymanname, TSMK, 
Reva n, nr. ı 286) 1 S33-1 S36 yılları ara
sındaki ilk İran seferini konu edinen bö
lümüdür. Bununla birlikte Matrakçı Na
suh eserinde, lrakeyn Seferi sırasında 

konaklayıp göçüten menzillerin resimle
rini yapmak, bu resimlerin uygun yerle
rine menzillerin adlarını yazmak sure
tiyle eserini gerçekten bir "menzilname· 
haline getirmiştir. Eserin adında geçen 
"iki Irak"tan birisi Irak-ı Arab, diğeri 

Irak-ı Acem 'dir. Ancak bu ismin esere 
bizzat müellif tarafından verildiği şüp
helidir. Çünkü eserin gerçek adının, için
de bulunan manzum ifadeler arasında 
(vr. 12 b) Mecmzl-ı Menazil şeklinde geç
tiği görülmekte, hatta aynı yerde kısa
ca Menazil de denilmektedir. 

Bir yol üzerinde konaklayacak yerleri 
ve bu yerler arasındaki uzaklıkları bildi
ren eserler genellikle menzilname adıy
la anılır. Bu gibi eserlerde konaklar ara
sındaki uzaklıklar umumiyetle saat he
sabıyla verildiği halde müellif bunları be
lirtmemektedir. Fakat Kanüni'nin 1548'
deki ikinci İran seferinin menzillerini ve
ren ve tek nüshası Almanya'da Marburg 
Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir baş
ka eserinde İstanbul- Tebriz arasındaki 
menzillerin birbirlerine uzaklıklarını mil 

olarak belirtmektedir. Matrakçı Nasuh'un 
bu ikinci eseri, Beyan-ı Menazil'in re
simleri üzerindeki okunması güç bazı 

menzil adlarının doğru bir şekilde tesbi
tinde de büyük ölçüde yardımcı olmak
tadır. 

Eser lrakeyn Seteri'nin sebepleri ve 
ordunun hareketiyle başlamakta, Doğu 
Anadolu ve Tebriz'e kadar uzanan böl
gede bulunan ve o sırada zaptedilmiş 
olan yerlerin adlarını topluca vermek
tedir. Müellif bundan sonra "ekalim-i 
seb'a" adıyla "yedi iklim bölgesi"nden ve 
bu bölgelerin her birinde bulunan belde
lerden bahsetmekte, ardından Ebü Rey
han ei-Birüni'den naklen sözü edilen ye
di iklim bölgesine giren ülke ve beldele
rin adlarını vermektedir. Daha sonra da 
sırasıyla ve bölge bölge başlıca menzil
leri isim ve resimleriyle göstermektedir. 
Dinlenme amacıyla fazlaca kalınan bü
yük konaklar esas alınarak yapılmış bu 
düzenlernede bölümlerin her birinin ba
şında küçük bir giriş bulunmakta, bun
dan sonra menzillerin resimleri yer al
makta, resimlerin alt. üst veya ortala
rında da bu yerlerin adlarının kaydedil
diği görülmektedir. 

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn'
de bulunan menzil resimlerinin, sembo
lik olmaktan çok genellikle ait oldukla
rı şehir. kasaba, köy ve diğer konak yer
lerini oldukça doğru ve asıllarına uygun 
bir şekilde göstermesi ayrıca önemli
dir. Bu menzillerin adları Feridun Bey'in 
Münşeatü's-selatin adlı eserinde de bu
lunmaktadır. Ancak Matrakçı Nasuh'un 
kendi fırçasından çıkmış olan menzil re
simlerinin padişah için özel şekilde ha
zırlanmış olması eserin değerini daha 
da arttırmaktadır. Eser, Anadolu'dan 
geçerek İran'a giden yollar hakkında ver
diği bilgiler ve ihtiva ettiği kroki tarzın-
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Beyan-ı Menazil-i Sefer-i /rakeyn'deki H ille şehrinin 
bir bölümünü gösteren minyatürlü sayfa 
(iü Ktp ., TV, nr. 5964 vr. 68a) 

daki haritalarla coğrafi bakımdan da 
çok önemlidir. Müellif bu eserinde şehir
ler, kasabalar, kaleler, köyler, harabe
ler, durak yerleri, hanlar, derbentler, 
dağlar, geçitler, önemli akarsular, köp
rüler, çöller, stepler ve bahçelerin adla
rını ve stilize haldeki resimlerini vermiş, 
bunların hangi bölgede bulunduğuna 

işaret etmiş, hatta bitki örtüsünü ve 
hayvanları bile resmetmiştir. Böylece 
eser bir coğrafya atiası olarak XVI. yüz
yıl başlarında Anadolu, Batı İran ve Irak'ın 
şehir tiplerini, şehirlerdeki büyük bina
ları. şehirlerin etrafındaki tesisleri ta
nıttığı gibi yol üzerinde ve şehirleri çev
releyen orman ve bahçelerde bulunan 
ağaç türleri ve av hayvanları hakkında 
da açık bilgiler vermektedir. 
Mecmzl-ı Menazil'in büyük şehirlere 

ait resimlerinin birer şehir planı olarak 
ayrıca önemi vardır. Gerçekten başta Ga
lata olmak üzere eserde mevcut istan
bul, Diyarbakır, Tebriz, Sultaniye ve Bağ
dat gibi şehirlerin resimleri, mimarlık 
tarihçilerinin ilgisini çekecek kadar de
ğerli malzemeyi ihtiva etmektedir. Bu 
resimler arasında gözleme dayananlar 
çoğunluktadır. 

Matrakçı Nasuh'un bu eseri Yakındo
ğu şehirciliği bakımından birinci elden 
kaynak niteliğindedir. Zira ihtiva ettiği 
minyatürler ve bu minyatürlerde kulla
nılan renklerin ihtişamı, dağ sıralarının 
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anlamlı görünüşleri, bu dağlarda görü
len jeolojik gir inti ve çıkıntılar içine res
medilmiş hayvanların güzelliği, bunları 

yapan sanatkarın ne kadar hünerli ve 
duygulu bir insan olduğunu ortaya koy
maktadır. Gerçekten müellif gözlemle
rini resmetmekteki kabiliyetini bir min
yatürcü olarak mükemmel bir şekilde 

ortaya koymuş, özellikle çizdiği şehir re
simleriyle önemli bir şehir analizeisi ol
duğunu göstermiştir. Bu resimler ait ol
dukları zamanın şartlarını da ortaya ko
yan yegane belgeler niteliğindedir. Me
sela istanbul minyatüründe büyük ve kü
çük unsurların sıralanışı, bu şehrin XVI. 
yüzyıldaki görünümünü aslına uygun bir 
şekilde aksettirmektedir. Kayseri· deki 
kale bölgesi Matrakçı'nın gösterdiği gi
bi XVI. yüzyılda şehrin çekirdeği duru
munda idi. Surların gerisinde ise yeni 
gelişmelerin başladığı görülmektedir. 

Beyan - ı Menazil'den anlaşıldığına gö
re, Kanuni'nin bu ilk iran seferi sırasın
da konup göçülmüş olan bütün meskOn 
yerlerin % 1S'inin şehir, % 30'unun ka
saba, geri kalan kısmının da köy statü
sünde olduğu, yerleşim merkezlerinin 

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i lrakeyn 'in ilk sayfası 

(İÜ Ktp., TY, nr. 5964) 
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genellikle yariara ve dağlara sırtını ver
miş aşağı yamaçlarda bulunduğu anla
şılmaktadır. Buradaki resimlerden, o dö
nem şehirlerinde bulunan kurumların 

tipleri de incelenebilmektedir. Minyatür
lerde evlerin yanında camiler, kervansa
raylar, hamamlar ve pazarlar da açıkça 
tesbit edilebilmektedir. 

Beyan-ı Menazil 'in bazı eksiklik ve 
yanlışlıkları, Yavuz Sultan Selim'in iran 
ve Mısır seferlerinin menzillerini ihtiva 
eden Haydar Çelebi Ruznamesi, KanO
nT'nin bu seferinin bir rOznamesini ihtiva 
eden Feridun Bey'in Münşeatü's-selatfn 'i, 
AIT'nin Nusretname'si, IV. Murad'ın Revan 
(1635) ve Bağdat (1637) seferlerinin rOz
nameleri. Mehmed Edib'in Menasikü'l
Hac adlı eseriyle Katib Çelebi'nin Cihan
nüma'sı, Evliya Çelebi'nin Seyahatna
me'si ve Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhe
tü'l-~ulı1b'u ile karşılaştırılarak tamam
lanabilir. Böylece o devrin Anadolu, Batı 
iran ve Irak'ın topografik yapısı hakkın
da mükemmel bir kaynak elde edilebilir. 

Tek nüshası istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde (TY, m_ 5964) bulunan Be
yan - ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn, Mat
rakçı Nasuh'un hayatını ve eserlerini ih
tiva eden Türkçe ve ingilizce uzunca bir 
giriş ile tenkitli metin ve tıpkıbasım ha
linde Hüseyin G. Yurdaydın tarafından 
neşredilmiştir (Ankara 1976)_ Bu neşir sı
rasında Beyan-ı Menazil'de geçen men
zil adla rı, çeşitli kaynak ve araştırmalar

da bulunan menzil adlarıyla karşılaştırıl
mış, böylece bunların mümkün olduğun
ca doğru olarak tesbitine çalışılmıştır. 
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BEYAN b. SEM'AN 

( 0ı-.. l.r! 0~) 

Beyan b. Sem'an et-Temfmi 
(ö_ 119/737) 

Aşın Şia gruplanndan 
Beyaniyye'nin kurucusu. 

_j 

Bazı kaynaklarda adı tahrife uğramış 
olarak Benan b. İsmail şeklinde geçer. 
Hayatı hal<kında hızla bilgi yoktur. Hic
ri L asrın sonları ile IL asrın başlarında 
yaşayan ve aslen Yemenli olduğu riva
yet edilen Beyan Küfe'de saman ticare
tiyle uğraşırdı. Guli1t* ın ileri gelenlerin
den olan ve Muhammed el-Bakır'a kar
şı Muhammed b. Hanefiyye'nin imame
tini savunan İbn Karib'in talebesi Ham
za b. Ammare'den gulüv" fikirlerini öğ
rendi. Nevbahti'ye göre Muhtar es -Se
kafi'nin Küfe'deki isyanında büyük rol 
oynadı (Fıraku 'ş-Şr'a, s. 49). imametin 
Muhammed b. Hanefiyye'den sonra oğ

lu Ebü Haşim'e, ondan da kendisine in
tikal ettiğini ileri sürdü. Bazı ayetleri in
di yorumlara tabi tutarak ortaya koydu
ğu antropomorfist fikirlerini yaymaya 
çalıştı. Ebü'l -Ferec ei - İsfahani Beyan'ın 
Ca'fer es - Sadık adına ortaya çıktığını söy
lüyorsa da bu çoğunluğun görüşüne uy
mamaktadır. 'Muhammed ei-Bakır'ın ölü
mü üzerine bu zümreden ayrılan Mugı
re b. Said Beyan b. Sem 'an'ın grubuna 
katıldı. Halkı kendi batı! inançlarına da
vet etmek üzere küçük bir grupla KO
fe'de faaliyet gösteren Beyan ile Mugı
re, Irak Valisi Halid b. Abdullah el-Kas
rl'nin emriyle yakalandılar ve yakılarak 
öldürüldüler. Beyan'ın ölümü hakkında 
başka rivayetler de vardır. 

Beyan, Allah'ın mahiyeti hakkında ilk 
defa fikir yürüten ve bunu sisteminin 
önemli bir unsuru sayan aşırı bir fırka 
lideridir. Bir rivayete göre o, biri cennet
te, biri de dünyada olmak üzere iki ila
hın varlığını iddia etmiş, bunlardan ilki
nin diğerinden daha büyük olduğunu 
söylemiştir. Nurdan ibaret kabul ettiği 
Allah'ın insanlar gibi organları bulundu
ğunu ve, "O'nun vechinden (zatından) baş
ka her şey helak olacaktır" (ei-Kasas 28 / 
88) ayetine dayanarak yüzünün dışında
ki bütün cüzlerinin yok olacağını iddia 
etmiş; uiOhiyyetten bir cüzün Hz. Ali'ye 
hulül ettiğini , onun bu sayede gaybı bil
diğini, bütün savaşları bu ilahi güçle yap
tığını, Hayber Kalesi'nin kapısını da aynı 
güçle söktüğünü söyleyerek ona açıkça 


