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ŞAHKULU 

(ö. 963/1556) 

Kaniini Sultan Süleyman dönemi 
saray nakışhanesinin sernakkaşı 
ve saz yolu bezerne üsliibunun 

ilk temsilcisi. 
_j 

Resmi kayıtlarda Bağdatlı olduğu be- · 
lirtilmektedir. Resim ve nakış sanatı eği
timini Tebriz'de Aga Mirek'ten almış ve 
yeteneğini geliştirmiştir. Zamanla bu alan
daki güzel eserleriyle şöhreti İslam ülke
lerinde yayılmıştır. Aşık Çelebi, Şahku
lu'nun ll. Bayezid döneminde Tebriz'den 
Amasya'ya gidip Şehzade Ahmed'in sara
yında kaldığını, şehzadenin ölümünden son
ra Yavuz Sultan Selim zamanında istan
bul'a geldiğini kaydetmektedir (Meşairü 'ş
şuara, vr. 56b). Ancak Başbakanlık Osmanlı 

Şahkulu'nun 

bitkisel 
bezerne 
ve ejder 

tasvirlerine 
birer örnek 

{Viyana 

Österreichische 
Nationalbibliothek, 

cod. mixt, 
nr. 313, vr. ll ', 46') 

Arşivi 'nde bulunan bir belgede, Yavuz Sul
tan Selim'in Şah ismail'e karşı kazandığı 
zaferin ardından 27 Safer 921 'de ( 12 Ni
san 15 15) Tebriz'den Amasya yoluyla is
tanbul'a sürgün edilen bilgin ve sanatkar
lar arasında Şahkulu'nun da ismi geçmek
tedir (BA, D . BŞM., nr 36 806, s. 648-663). 

Onun bu sürgün sırasında Amasya'da ne 
kadar kaldığı ve istanbul'a ne zaman git
tiği, sarayda ehl-i hiref teşkilatında ne za
man göreve başladığı bilinmemektedir. Ka
nuni Sultan Süleyman döneminden günü
müze ulaşan Ehl-i Hiref Mevacib Tef
tiş Defteri'nde yer alan 1 Muharrem 927 
( 12 Aralık 1520) tarihli kayda göre Şahku
lu'nun hassa harcından günlük 22 akçe ile 
maaş aldığı, 9SZ'de ( 1545) günlük 2S ak
çe ile Cemaat-i Nakkaşan Bölük-i Rumi
yan'ın sernakkaşı (serbölük) olduğu, vefat 
ettiği tarihe kadar bu görevine devam et
tiği anlaşılmaktadır. Ali Mustafa Efendi, 
Şahkulu'nun sarayda özel atölyesinin ol
duğunu , Kanuni Sultan Süleyman ' ın sık 

sık nakışhi\neye giderek çalışmalarını iz
lediğini, ona pek çok ihsanda bulunduğu
nu, ücretinin günlük 100 akçeye çıktığını 
kaydeder (Menakıb-1 Hünerveran, s. 65). 

Şahkulu'nun bayramlarda padişaha sun
duğu eserlerden bazıları arşiv kayıtların
da görülmektedir: "Bir büyük nakışlı tabak 
ve altı küçürek üsküre, bir kağıt üzerine 
peri sureti, bir hakka mukawadan." Pa
dişaha takdim edilen hediyeler karşılığın
da "2000 akçe ve bir benek kaftan" in'am 
almıştır. Ancak 963'te ( 15 56) "3000 akçe 
mirahuri bir benek sevb" in ' amını alama
dan vefat etmiştir. N akış sanatında orta
ya koyduğu üsh1pla Osmanlı nakkaşlarını 
uzun süre etkilemiş olan Şahkulu aynı za
manda "Penahl" mahlasıyla Türkçe ve Fars
ça şiirler yazmıştır. 

ŞAHKULU 

Şahkulu'nun bilinen imzalı en eski eseri 
Safevi dönemine ait Behram Mirza A l
bümü'nde görülen ejder resmidir (TSM, 
Hazine, nr. 2 154, vr. 2•). New York Metro
politan Müzesi'nde (nr. 57.51.26) korunan 
imzalı ejder resmi de Şahkulu'nun resim 
sanatındaki gücünü gösteren eserlerinden
dir. Bunların dışında üslup özellikleri bakı
mından Şahkulu'na ait olduğu belirlenen 
pek çok eser vardır (Cleveland Museum 
of Art , ). H. Wade Fund Koleksiyonu, nr. 
44.492: iü Ktp ., Far., nr. 1426, vr. 48•; Vi
yana Österreich ische Nationalbibl iot
hek, nr. 3 13, vr. l l b; Washington Freer Gal
lery of Art. nr. 33.6). Şahkulu'nun yetiştir

diği öğrenciler arasında öne çıkan ve ken
disinden sonra saray nakışhanesinin ser
nakkaşı olan sanatkar Kara Memi'dir. 

Şahkulu, Osmanlı Saray Nakışhi\nesi'n
de yeni bir bezerne üslubu şeklinde geliş
me gösteren saz yolunun ilk temsilcisidir. 
Saz kelimesi "üslüp ve tarz" anlamındaki 
yol kelimesiyle birleşerek Osmanlı süsle
me terminolojisinde zemini boyanmamış 
kağıtlar üzerine siyah mürekkep ve fırça 
ile yapılan resmi ifade etmiştir. iri, kıvrak 
ve sivri uçlu dilimleri olan üsluba çekilmiş 
yaprak ve çiçek_motifleri, hayal mahsulü 
çeşitli orman hayvanları , periler bu üslu
bun konularını meydana getirir. Tezhip , 
kitap kabı, çini, taş işçiliği, kalem işi , halı 

ve kumaş desenleri, kuyumculuk ve ma
den işçiliği gibi sanat kollarında uygulanan 
bu üslup, XVI. yüzyılın ilk yarısından başla
yarak gittikçe artan bir istekle XVIII. yüz
yılın ikinci yarısına kadar kullanılmıştır. Ka
nuni Sultan Süleyman'ın uzun süren salta
nat yıllarında kitap sanatlarında yeni üs
IGpların doğmasına paralel olarak yazma 
eserlerin hazırlanmasında saz yolu da bu 
dönemde en güzel örneklerini vermiştir. 
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ŞAHKULU 

Osmanlı sanatında saz yolu tarzına "saz 
yazmak" da denilmiş, saray nakışhanesin
de bu bezerne tarzını uygulayan ayrı bir 
sanatkar grubu meydana gelmiştir. Müs
takimzade, XVIII. yüzyılın ünlü müzehhi
bi Ali Üsküdarl'nin saz yazdığım ve "sani -i 
Şahkulu" diye anıldığını belirtir (Tuhfe, s. 
271 ). Hüseyin Ayvansarayl, Levnl'nin mu
sawirlikten önce saz kolunda çalıştığını , 

tezhiple saz işlediğini kaydeder. Bu bilgi
lerden, Osmanlı nakış geleneğinde yetişen 
sanatkarların saz yolu üs!Qbunu öğrenme
si ve bu alanda eser vermesinin adet ha
line geldiği anlaşılmaktadır. 

Saz üs!Obunun motifleri kadar önemli 
bir özelliği de bu motifterin birbiriyle ilişki 
halinde tasarlanmış desenlerden meyda
na gelmiş olmasıdır. Orman dünyasını an
dıran bu tasarımlarda yaprak ve çiçek mo
t ifleriyle hayvan motifleri kullanılarak zen
gin bir tasvir gücü ortaya çıkarılmıştır. Şah
kulu'nun düzenlemelerinde motifterin tek 
tek görülmesi yerine yoğun ve birbiri içi
ne geçmiş bir bütün halinde görülmesi bu 
üs!Qbun en önemli özelliklerinden biridir. 
Bu yoğun desen içinde ortaya çıkarılmak 
istenen motif farklı boyama tekniğiyle be
lirginleştirilir. Çok ender görülen hafif renk 
kullanılır. Bu üs!Qbun en çarpıcı özelliği ise 
aharlı kağıt üzerine sadece altın ve is mü
rekkebi kullanılarak işlenen hareketli de
senlerden meydana gelmesidir. Zengin yap
rak ve hatayi motifleri yanında yarı üs!Op
laştırılmış efsanevl ve gerçek hayvan mo
tiflerinin bolca yer aldığı bu yoğun desen
lerde hareket ve derinlik sağlayan kalın çe
kilmiş çizgilerle beraber büyük bir ustalık
la gözle seçilemeyecek kadar ince çekilmiş 
hatlar da görülür. Hatayi grubu ile hayvan 
motiflerinden başka sanatkarın hayal gü
cü ve anlatım kabiliyetini adeta imza ko
yar gibi ortaya çıkaran peri figürleri vardır. 
Şahkulu ile başlayan peri resmetme gele
neği umumiyetle sayfanın tamamını dol
duran tek peri figürü şeklinde uygulan
maktadır. İslam kitap resminin minyatür 
okullarınca XIII. yüzyıl başlarından itibaren 
dini konulu sahnelerde genellikle peri ve 
meleklerin kıyafetleri aynı tipte tasvir edil
miştir. Bu figür, Selçuklu taş işçiliğinde gö
rülen melek tasvirlerindeki elbiselerle bü
yük benzerlik göstermektedir. 

Saz üs!Qbunda en çok kullanılan motif
ler arasında efsanevl bir hayvan olan ejder 
motifi yer alır. İslam sanat eserlerinde sık 
sık tasvir edilen ejder motif i Orta Asya'
da Türkler tarafından yaygınlaştırılmıştı r. 

H un, Uygur ve Çin sanatında su ve bolluk 
timsali olan ejder bazan yılana , bazan tim-
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saha yakın resmedilmiştir. Sanatkarların 

kendi tasawurlarına göre farklı şekillerde 
resmettikleri ejder motifi Uygur ve Çin sa
natında olduğu gibi uçan bir hayvan, Or
ta Asya Türk sanatında ve Selçuklular'da 
kanatlı, boynuzlu, pullu ve ayaklı olarak iş

lenmiştir. Slmurg da hayal mahsulü hay
van motiflerinden olup saz yolu üslQbun
da yer alır. Bu gruptan olan bir başka ef
sanevl hayvan motifide "ki'lin"dir (ata ben
zeyen efsanevlyaratık) . Bu motifın İslam dün
yasına ve İran 'a Çin'den geldiği ve Acem 
sanatkarlarının Osmanlı sarayında faaliyet 
göstermeye başlamasıyla İstanbul'a ulaş
tığı tahmin edilmektedir. Yine saz üs!Q
bunda çok bol ve zengin türde görülen 
kuş motifleri arasında sülün, balıkçı! , tur
na sayılabilir. 

Şahkulu'nun öncülüğünü yaptığı saz üs
IQbu Osmanlı kitap sanatında resimden 
sonra en ihtişamlı örneklerini tezhip da
lında vermiştir. Günümüzde Viyana Öster
reichische National Bibliothek'te (nr. 313) 

korunan ve saray nakışhanesinde III. Mu
rad için 980'de (I 572) hazırlanan murak
ka'da yer alan bezemelerde bunu görmek 
mümkündür. Tezhip sanatından başka bu 
üs!Qbun en bariz hissedildiği sanat çini sa
natıdır. Thpkapı Sarayı'nda 105 1' de ( I 641 ) 

inşa edilen Sünnet Odası'nın dış cephesin
de yer alan mavi-beyaz yekpare çini pa
nolar bunun en güzel örneğidir. Bir diğer 
örnek, 968 ( 1561) tarihli Rüstem Paşa Ca
mii ana mekanında bulunan ve sadece yap
rak motifleriyle hazırlanan ulama duvar çi
nileridir. Bunun yanında kalem işi ve kem
ha kumaşlarının desenlerinde saz üs!Qbu
nun uygulandığı görülür. Osmanlı saray ha
lılarının büyük bir kısmı saz yolu desenler 
le meydana getirilmiştir. Şahkulu'ndan son
ra pek çok nalkkaş tarafından sevilerek kul
Ianılan saz yolunun bir başka sanatkarı im
zasıyla tanınan Tebrizli Veli Can'dır. Daha 
sade ve ayrıntısız biçimde çalışan bu sa
natkarın eserleri 1 580-1600 yıllarına aittir. 
Saz yolu, Ali Üsküdarl'nin fırçasıyla ruga
nY işlerde ve tezhibin halkarl kolunda en 
güzel örneklerini XVIII. yüzyılda vermiştir. 
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Iii F. ÇiÇEK D ERMAN - GüLNUR DURAN 

ŞAHKULU BABA TEKELi 
(ö. 917 /1511) 

Anta lya bölgesinde 
b üyük bir isyan çıkaran 

Türkmen babası . 
_j 

Osmanlı kaynaklarında ve arşiv belge
lerinde "Şeytankulu , Sofu, Karabıyıkoğ
Iu" gibi unvanlar la da anılır; Antalya ya
kınlarındaki Yalınlıköy'de bir tekke kuran 
Hasan Halife'nin oğlu olduğu belirtilir. As
len Tekeli Türkmenleri 'nden olan babası
nın Safeviyye tarikatının liderlerinden Şeyh 
Cüneyd ve Şeyh Haydar'ın yanında bulun
duğu , daha sonra Kızılkaya'da Yalınlıköy'

deki bir mağaraya çekildiği zikredilir. Ya
kalanan bir müridinden alınan bilgiye gö
re, Yalınlıköy'de dünyaya gelen Şahkulu bu
radaki bir mağarada dini telkinlerle Safe
viyye tarikatının görüşlerini yaymaya baş
lamıştır (TSMA, m E 6636). Bazı kaynak
larda hem babasına hem de ona II. Baye
zid'in maddi yardımda bulunduğu, hatta 
bir zaviye ve imaret yaptırdığı kaydedilirse 
de (Anonim Tevarih-i Al-i Osman, s. ı 32) 
bu hususu doğrulayacak bir belge mevcut 
değildir. Fakat Safevller'in büyük bir dini 
tehdit unsuru halinde ortaya çıkmasından 
önce II. Bayezid'ın bütün tarikatları des
teklediği bilinmektedir. 

Şahkulu, muhtemelen Şah İsmilll'in 1 SOO 
yılı civarında Anadolu'ya haber göndere
rek müridierini hareketlendirdiği dönem
de bölgesinde etkisini arttırmaya başla-


