
SAH iSMAiL 

Edebiyat. Çağdaşları ve hayranlarının "sa
hib-i seyf ü kalem" diye nitelediği Şah is
mail, Azeri edebiyatının en önemli şairle
rindendir. Şiir yazacak derecede Arapça ve 
Farsça bilmesine rağmen Türkçe yazarak 
Azeri edebiyatının gelişmesinde önemli rol 
oynamış, Azeri edebiyatı adeta, "Hatai" 
mahlasını kullanan Şah İsmail ile olgunluk 
safhasına erişmiştir. Daha on beş yaşında 
iken bir devlet kuran Şah İsmilll'in şiir yaz
maya bu yaşlarda başladığı; Nizami, Evha
di, Kişveri-i Tebrizi, Hab'ibi gibi Azeri saha
sında yetişmiş Farsça yazan şairlerle N esimi 
ve Ali Şir Nevai gibi Türk şairlerinin eserle
rini okuduğu anlaşılmaktadır. Onun Hata! 
mahlasını Ali Şir'in "Nevai" mahlasına ben
zeterek aldığı kaydedilir. Kısa süren ha
yatı sürekli savaşlarla geçmesine rağmen 
şiirden hiçbir zaman kopmamıştır. Şiirini 

ideolojisini yayan bir vasıta şeklinde kul
lanınakla birlikte şair bir yaratılışa sahip 
olduğundan beşeri, lirik, sanat değeri yük
sek şiirler de yazmıştır. Bağdat' ı fethetti
ğinde Fuzuli ile tanışmış, Fuzul'i Beng ü 
Bade'yi ona ithaf etmiştir. Şah İsmail bir
çok şiirinde bir tarikat şeyhi, bir mürşid 
olarak ortaya çıkar. Bu tür şiirlerinde ta
savvufl konuları işler, on iki imam ve Ehl-i 
beyt muhabbetini vurgular. Yavuz Sultan 
Selim karşısında uğradığı yenilginin ardın
dan kaleme aldığı şiirlerin daha içe dönük, 
şahsi ve lirik nitelikler kazandığı görülmek
tedir. Erken yaşlarda başladığı şiirlerinin 
her döneminde belli bir düzeyin üstünde 
kalmayı başardığından bu şiirlerin hangi 
devirde yazıldığının tesbit edilip şiirinin ge
lişim sürecinin belirlenmesi mümkün de
ğildir. 

Şah ismail'in, "Ey Hatai fikr-i bikrin eyle
rim eş'ara sarf 1 Tuttu irfan meclisin def
terle divan şimdiden" beytinden şiirlerinin 
ölümünden önce divan haline getirildiği 
anlamı çıkarsa da böyle bir nüshanın var
lığına dair bir işaret bulunmamaktadır. 
Onun divanı, ölümünden on bir yıl sonra 
1 535'te oğlu Şah Tahmasb'ın emriyle ken
disinin saray hattatı Şah Mahmud Nisa
buri tarafından derlenerek oluşturulmuş
tur. Bugün Özbekistan Cumhuriyeti Taş
kent İlimler Akademisi'nde Şarkiyat Ens
titüsü Kütüphanesi'nde kayıtlı olan bu nüs
ha (nr. ·1412) on dört kaside, .248 gazel, on 
rubai ve Dehname adlı eserini içermekte
dir. Divanın XVII. yüzyıla kadar istinsah edi
len nüshalarında (mesela bk. Bibliotheque 
Nat ionale, Suppl. , Turc, nr. 307, 995; Bri
t ish Museum, Or. , nr. 3380, Tebriz' de Sul
tan Gurray1 özel kütüphanesi) bütün şiir
Ieri aruz vezniyledir. XVII. yüzyıldan itiba
ren Anadolu'da Şah ismail'i örnek alan ve 
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onunla aynı mahlası kullanan Alevi-Bektaşi 
şairlerin yetişmesi , bunların hece vezniyle 
yazdıkları şiirlerin divan nüshalarına ekien
ıneye başlaması Hatai mahlaslı şiirlerin art
masına, dolayısıyla karışıklığa yol açmış
tır. Hatili'nin şiirleri üzerine ilk çalışmayı 
V. Minorskyyapmış (BSOAS, X 11 9421. s. 
1007•-105 3•). bu çalışmada bazı şiirlerini 

Paris nüshasından yayımiayıp İngilizce'ye 
çevirmiştir. Divanı Azerbaycan'da 1937'
de Selman Mümtaz neşretmiş, daha son
ra çeşitli baskıları yapılmıştır. Bunlar ara
sında Aziz Aga Mehmedov'un neşri (Şah 
İsmail Hataf: Eserleri, I-ll , Bakü 1966-1 973 
!Arap harfleriyle]; 1975- 19761Kiril harfle
riyleJ) iddialı bir çalışma olmakla beraber 
birçok yanlış içermektedir. Eserin en cid
di neşri Turhan Geneel'nin Paris nüshala
rıyla British Museum ve Vatikan nüshala
rını esas alarak yaptığı neşirdir (ll Conzo
niere di Sah lsma'illjata'i, Napali 1959). 
Bu yayımda 259 manzume bulunmakta
dır. Şah İsmail divanının İran, Azerbaycan 
ve Türkiye'de popüler nitelikli çeşitli bas
kıları yapılmıştır: Geçme Namerd Köp
rüsünden (Bakü 1988, Kiril harfleriyle); 
Hatai Şah İsmail Safevi: Külliyat: Di
van, Nasihatname, Dihname, Koşma
lar, Farsça Şiirler (nş r. Resul ismailza
de, Tahran 2004) ; Alevilerin Büyük Hü
kümdarı Şah İsmail Hatôi ( nş r. Nejat 
Bi rdoğan , istanbul 1991 ); Şah İsmail Ha
tai ve Anadolu Hatayileri ( nşr. İbrahim 
As lanaği u, İstanbul 1992, bu çalışma Şah 

İsma il ' in ş iirlerini diğer Hataller'den ayır

ma gayretiyle dikkat çekmektedir); Şah İs
mail Hatôi Külliyatı ( nş r. Babek Cavan
şir- Ekber N. Necef, istanbul 2006). 

Şah İsmail'in Dehname'si 1505 beyit
ten oluşan tasawufl-sembolik bir mes
nevidir. Şairin yirmi yaşlarında iken yazdı
ğı eser onun bu çağda tasavvufun konula
rına vakıf olduğunu göstermektedir. Azeri 
Türkçesi'yle kaleme alınan ilk mesneviler
den olan eser tevhid ve na'tın ardından 
bahar tasvirinin yer aldığı altmış beyitlik 
bölümle başlar, daha sonra mesnevinin 
asıl konusuna geçilir ve olay aşık ile ma
şukun arasında geçen hadiseler etrafında 
döner. Aşık, Maşuk, Bağban , Saba, Ah, 
.Hud ve Gözyaşı eserin kahramanlarıdır. Di
vanın bazı nüshalarının sonunda yer alan 
Dehname müstakil olarak (nş r. Ham it 
Aras lı , Bakü 1948) ve çeşitli divan neşirleri 
içinde (mesela bk. Şah İsmail Hataf Kül/i
yatı, istanbul 2006, s. 507-646) basılmış
tır. Tasawuf adabına dair mesnevi tarzın
daki 184 beyitlik Nasihatname de divan 
neşirleri içinde yer almaktadır (Şah İsmail 

Hatar Kül/iyatı, s. 647-663). 
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ŞAH MAHMUD NİSABÜRİ 
( ıS.)~~ .:ı~ o~ ) 

(ö. 972/ 1564) 

Safevi dönemi nesta'lik hattatı. 
L ~ 

Nizameddin Şah Mahmud'un Nişabur'

da (Nisabur) 884-898 (1479-1493) yılları 
arasında doğduğu tahmin edilmektedir. 
"Zerrlnkalem" (altın kalemli) unvanıyla tanı
nır. İlk nesta'lik meşkini dayısı Abdi Nlsa
buri'den aldı. Daha sonra Sultan Ali Meş

hedi'nin hat derslerine devam ederek ya
zısını geliştirdi. Ali Herevi ve Muhammed 
Handan gibi üstatl arın yazıları üzerinde 
yaptığı incelemelerin ardından kendi tar
zını ortaya koydu. Nesta'lik ve hurdesiyle 
yazdığı güzel eserler İslam ülkelerinde bü
yük ilgi gördü. Sanatkarları destekleyen 
Şah İsmail , Şah Mahmud'u himayesi altı
na aldı ve onu şehnamesini yazmakla gö
revlendirdi. Şah Mahmud ve minyatür res
samı Bihzad'a çok değer veren Şah İsma
il'in Sünni oldukları için Çaldıran Savaşı 'n

da Osmanlılar'a sığınmaları korkusuyla on
ları bir mağarada gizlediği , savaşta boz
guna uğrayarak geri döndüğünde önce bu 
iki sanatkarı aradığı ve onları bulunca Al
lah'a şükrettiği nakledilir (All. s. 37). 

Şah I. Tahmasb, Tebriz'de içinde sanat 
atölyelerinin de bulunduğu büyük bir kü
tüphane kurunca Şah Mahmud bu kütüp
hanede nakkaş, mücellit, müzehhip ve hat
tatlardan oluşan yüksek seviyedeki kadro 
içinde yer aldı. Nasıriyye Medresesi'nin üst 
katında kendisine ayrılan yerde kaldı. Bu
rada İslam sanatının en güzel eserleri ara
sında yer alan pek çok kıta , murakka' ve 
kitap yazdı. Şah Tahmasb'ın isteği üzerine 



Nizarnl-i Geneevi'nin .ljamse'sini hurde 
nesta'likle istinsah etti. Kendisinin ben
zersiz bu eseri Bihzad ve Aga Mlrek tara
fından minyatürlerle tezhip edildi. Şah I. 
Tahmasb, devlet işlerinin yoğunluğu do
layısıyla kütüphane ve burada yapılan sa
nat etkinlikleriyle gereği kadar ilgileneme
yince Şah Mahmud, I. Tahmasb'dan izin 
alarak 952'de ( 1545) Meşhed'e gitti. Çe
har bağ yakınında bulunan Kademgah-ı 
İmam Rıza Medresesi'nin üst katında bir 
odaya yerleşti. Hiç evlenmeyen Şah Mah
mud resmi bir görev de almadı. Kitap ve 
kıta yazarak geçimini sağladı. Bunun ya
nında öğrencilerinin eğitimiyle ilgilendi. 
Güzel huyu, ibadete düşkünlüğü ve çeşitli 
hünerleriyle övülen Şah Mahmud şair ola
rak da bilinir. Kaside, gazel, kıta ve rubal 
tarzında 500'e yakın şiirinin bulunduğu ri
vayet edilir (Sam Mirza, s. 81 ). İmam Rıza 
için kaleme aldığı kasideyi cerı nesta'lik hat
la yazarak Darüssailde'nin giriş koridoruna 
astığı söylenir. Şah Mahmud yirmi yıl ya
şadığı Meşhed'de vefat etti (972/1564) ve 
hacası Ali Meşhedl'nin yanına defnedildi. 
Yetiştirdiği öğrencilerden, Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında Anadolu'ya gelen ve 
40 akçe yevmiye ile Bursa'da görevlendi
rilen Hacı Muhammed Tebrizl. Selim Nisa
bur'i, Muhammed Kasım b. Şadişah , Mev
lana Işi. Mevlana Muhyl, Sultan Mahmud 
Türbeti, Muhammed Hüseyin Baharzi ve 
Kutbüddin Yezdl nesta'likyazının ünlü hat
tatlarındandır. 

Şah Mahmud'un müze ve kütüphane
lerde bulunan pek çok murakka', kıta ve 
hurde nesta'lik hatla istinsah ettiği kitap 
hat sanatının en güzel eserleri arasında 
yer alır. Bunlardan Nizarni'nin .ljamse'si 
British Museum'da (nr. 2265). Arifı'nin Gıly 
u Çevgan'ının iki nüshası Smithsonian 
lnstitution'de (Wachington D. C. Freer Gal
lery, nr. 35.18-35.19). bireseriaynımüzede 
bir mecmua içinde (nr. 37.35), bazı mu
rakka'ları Viyana Milli Kütüphanesi'nde (nr. 
313, vr. l 3b, 14•, 14b, 19•, 21 b, 22b, 24•, 25•, 

Sa h 
Ma h müd 
Nisabüri"nin 
ta 'lik 
iki k ıtası 

(İÜ Ktp. , FY, 

nr. 1426) 

25b. 29b. 33•. 40•). Abdurrahman-ı Cami'
nin Silsiletü'?:-?:eheb adlı mesnevisi aynı 
kütüphanede (nr. 1466) ve bir kıtası Darü'l
kütübi'I-Mısriyye'de (Tal 'at, nr. 21) bulun
maktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde korunan (Hırka-i Saadet, nr. 25) 
Şah Mahmud ketebeli mushaf ince nes
ta'lik hatla yazılmış mushafların en güze
lidir. 37 x 25,5 cm. boyutlarında, 361 va
rak olan ve Hasan ei-Bağdadl'nin yöneti 
minde müzehhipler tarafından tezhip edi
len bu mushaf Şah Muhammed Sahadır 
Han tarafından Sultan lll. Murad'a hedi
ye edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde mevcut (FY, nr. 1426) Şah Mah
mud murakkaı içinde Şah Mahmud Nlsa
burl imzalı, farklı tasarlanmış, Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında saray nakışha
nesinde Kara Memi ve öğrencileri tarafın
dan tezhip edildiği bilinen nesta'lik ve ince 
nesta'lik kıtalar yer alır. Bu murakka' Şah 
Mahmud'un nesta'likyazıda seviyesini, zev
kini ve gücünü gösteren örneklerdendir. 
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ŞAH MELEK CAMii 

ŞAH MELEK CAMİİ 

Edirne'de 
XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen 

cami ve türbe. 
_j 

Şehrin batısında Kapıkule yolu üzerinde 
Gazi Mihal Köprüsü başında yer alan ca
mi, I. Mehmed ve ll. Murad dönemlerin
de Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Pa
şa tarafından 832 (1429) yılında yaptırıl
mıştır. Dikdörtgen planlı cami bir avlu için
de yer almaktadır. Avlu zemin kotu doğu
sundan geçen yoldan 2-2,5 m. aşağıda
dır. Düzgün kesme taş ve tuğla malzemey
le inşa edilen yapı 1963, 1965 ve 1966 yıl
larında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın
dan onarılmıştır. Yapının cepheleri incelen
diğinde bugünkü görünümünü onarımlar 
sonucu aldığı anlaşılmaktadır. Avlu içinde 
Sefer Şah 'a ait bir türbe ve baninin kab
rinin de yer aldığı küçük bir haztre mev
cuttur. Vaktiyle caminin yanında bir med
resenin varlığı bilinmekle beraber yapı gü
nümüze ulaşmamıştır. 

Caminin, doğu cephesinin kuzey ucun
da yan kanatları duvar yüzeyinden 1 m . çı
kıntı yapan ve yan duvarları üstünde bi
rer niş yer alan taçkapısı bulunmaktadır. 
Bir dizi silme ile çerçevelenen kapıda tek 
süsleme şeridi üzerinde kufı yazı ile yuka
rıdan aşağıya doğru on iki defa tekrarla
nan "Allah ganl" yazısı yer alır. Harfler ara
sındaki boşlukların firuze sırlı tuğlalarla 
doldurulduğu, ancak zamanımızda firuze 
sırların önemli bir bölümünün döküldüğü 
görülmektedir. Taçkapı kavsara kuşatma 
kemeri üstünde ters-düz palmetlerden 
oluşan kabartma bir süsleme şeridi olduk
ça ilgi çekicidir. Kuşatma kemerinin he
men altın.da üç dilimli dekoratif bir kemer 
daha bulunmaktadır. Giriş aralığı mermer
den basık bir kemerle örtülüdür. Basık ke
merin hemen üstünde yer alan 66 x 95 
cm. ölçülerinde, üç satırlık cell sülüs hat
lı Arapça inşa kitabesi Ramazan 832 (Ha
ziran 1429) tarihini vermektedir. 

Dikdörtgen planlı harim iki bölümden 
oluşmaktadır. İki yanda harim duvarlarına, 
ortada bir payeye oturan iki kemer, bö
lümleri birbirinden ayırmaktadır. Kuzey
deki dikdörtgen bölüm, üzerierini birer ay
nalı tonazun örttüğü iki birimden oluşmak
tadır. Günümüzde bu bölümde ahşap bir 
kadınlar mahfili vardır. Güneydeki kare 
planlı bölümün üstü ise tromplu bir kub
beyle örtülüdür. Yapının en ilgi çekici yanı 
harim duvarlarında alt kısımların çinilerle 
kaplı olmasıdır. Bugün sadece güney ve 
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