
ŞEH i RKÖY 

re edilen bu kale iyi durumdadır. Şehirde 
1960'larda kilim dokumacılığı ile uğraşan 
1800 kişi bulunmaktaydı. Yeni açılan ki
tim müzesi bu zanaatın önemini göster
mektedir. Kasabanın tarihi müzesi Sırbis
tan'ın en güzel geç Osmanlı konakların
dan birindedir. Bu konak 1848'de zengin 
bir Sırp taeiri olan Hrista Jovanovic tara
fından yaptırılmış olup müzede küçük bir 
Osmanlı mezar taşı ve kitabe koleksiyonu 
da vardır. Şehirköy, Osmanlı idaresi altın
da bir kaza merkezi iken XIX. yüzyılın ikin
ci yarısında Prizren vilayetine bağlandı. Os
manlılar 'ın son dönemlerinde ise iznebol 
(Snepolye) ve Priznik'i (Breznik) bünyesin
de barındıran vilayetin sancak merkezi 
oldu . Günümüzde Pirot şehrinin nüfusu 
44.000'dir. Pirot civarında, XV-XVII. yüz
yıllardan kalan, bazılarının duvarlarında iyi 
korunmuş zengin fresklerin bulunduğu 
(Poganova, Temska, Planinitsa vb.) çoksa
yıda köy kilisesi ve manastır mevcuttur. 
Bu eserlerin bugüne kadar ulaşması Os
manlı Devleti'nin söz konusu yıllarda na
sı l bir kültür siyaseti takip ettiğinin gös
tergesidir. 
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XVI. yüzyılda 

Osmanlı saray tarihçileri için 
kullanılan unvan. 
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Sözlükte "sultanın kitabını yazan kimse" 
anlamına gelen şehnameci Osmanlı lite
ratüründe XVI. yüzyıl saray tarihçileri için 
kullanılmıştır. Kelimenin üç farklı türevi 
mevcuttur. Şehname-gfiy: Aynı dönemde 
farklı bir kullanım şekli olup devrin başla
rına ait resmi belgelerde ve Aşık Çelebi, 
Kınalızade, An Mustafa Efendi tarafından 
tercih edilmiştir. Şehname-nüvls : Daha sık 
rastlanan "vak'anüvis" kelimesine benze
tilerek türetilmiştir ve nisbeten daha geç 
eserlerde geçer. Şehname-han: XVI. yüz
yıl müellifleri tarafından özellikle Firdev-

sl'nin Şahname'sini ezbere okuyan ve sa
raydaki tar ih yazıcılılığı göreviyle ilgisi ol
mayan kişileri ifade eder. Şehnamecilik ma
kamı Kanuni Sultan Süleyman zamanın

da 1 SSO yılı civarında kurulmuştur. Daimi 
ve maaştı bir memur olan şehnamecinin 
başlıca görevi, o dönemi veya Osmanlı ta
rihinin yakın geçmişini edebi şekilde tas
vir veya rapor etmektir. Elli yıl boyunca bu 
mevkiye getir ilen beş müellif bilinir ve bu 
göreve daimi surette tayin 1601 'den son
ra ni hayete erer. Erken dönem saray ta
rihçisi olarak şehnameci vak'anüvisten bir 
asırdan fazla bir süre önce ortaya çıkmış
tır. Bu iki görev arasında açık bir bağ bu
lunmamaktadır. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın resmi tarih
çileri için şehnameci teriminin kullanılma
sı, İran geleneğinin XV ve XVI. yüzyıllarda 
gelişen Osmanlı saray edebiyatı üzerinde
ki etkisini yansıtır. Aslında Osmanlılar'da 
şehname yazma işi , Fatih Sultan Mehmed 
ve ll. Bayezid dönemler inde görülür. Bu 
eserler, Osmanlı padişahlarının kahraman
lıklarını Farsça olarak ve mesnevi tarzın 

da Firdevsl'nin Şahname'si gibi destansı 
bir üslGpla anlatır. Bu da İstanbul'a gelen 
ve padişahın himayesine girmek isteyen 
İranlı şairterin getirdiği bir edebi tarzdır. 
Kaşifi'nin Fatih Sultan Mehmed'in 1451 'e 
kadar olan hayatını konu alan Gazana
me-i Rum adlı eseri ve Meali'nin 1473'e 
kadar gelen daha geniş Hünkarname'si 
ilk örneklerdendir. Aşık Çelebi bir Türk şa
ir olan Şehdl'nin bu dönemde kaleme al
dığı , fakat tamamlayamadığı bir şehna

meden bahseder. Kanuni Sultan Süleyman 
muhtelif şairleri şehname tarzında çalış
malar yapmakla görevlendirmiştir. Daimi 
şehnameci makamı ilk defa şair Arifi Fet
hullah Çelebi için (ö. 969/1561-62 [?J) tesis 
edilmiştir. Bunun aşamalı bir süreç sonun
da gerçekleştiği görülmektedir. Arifi'nin 
ilk şiirleri Kanuni tarafından beğenilin ce 
kendisine günlük 25 akçe ödenıneye baş
lanmış, bunun üzerine Osmanlı haneda
nının tarihini Şahname'yi örnek alıp yaz
makla görevlendirilmiştir. Padişahın eseri
ni beğenmesiyle Arifi'nin günlük ücreti gi
derek artmış ve 70 akçeyi bulmuştur. Ari
tl'nin şehnamesi 20.000 veya 30.000 bey
te ulaştıktan sonra padişah, yazmanın re
simlendirilmesi ve çoğaltılması amacıyla 
bir grup hattat ve ressamın görevlendiril
mesini emretmiş, böylece şehnamenin ha
zırlanmasında yeni bir görev ortaya çık

mıştır. Şehnameye yapılan harcamalar 963 
(1556) tarihli bir listede özetlenir: Muhar
rem 960'tan (Aralık 1552) Zilkade 963'e 
(Eylül 1556) kadar olan dört yıl boyunca 



kırktan fazla katip ve nakkaşın maaşları 
ile kağıt ve boya satın alımı için toplam 
21.056 akçe ödenmiştir (Barkan, IX/ 13 
[ı 9791. s. 69) Aşık Çelebi'ye göre şehname
cinin yardımcıları Topkapı Sarayı 'nda özel 
olarak inşa edilen binalarda oturuyordu. 

Arifi'nin ölümünden sonra 969'da (ı 56 ı-
62) yerine Efiatlın-i Şirvani'nin şehname

ci tayin edilmesiyle şehnameciliğin daimi 
bir müessese haline geldiği kabul edilir. 
Eflatun hakkında Ahdi'nin tezkiresindeki 
kısa bilgi dışında ma!Cımat yoktur ve Efla
tun hiçbir şehname çalışmasını tamam
layamamıştır. Üçüncü şehnameci Seyyid 
Lokman, Eflatun'un ölümünden (ı 569) az
ledildiği 1 595 yılına kadar bu makamı iş
gal etmiştir. Azerbaycan'ın Urmiye şehrin

de doğan ve eski bir kadı olan Lokman'ın 
şehnamecilik görevini elde etmesinde So
kullu Mehmed Paşa'nın himayesinde bu
lunması rol oynamıştır. Tayini karşılığında 
kendisine çoğu Urmiye ve Nusaybin'den 
sağlanan 30.000 akçe zeamet bağlanmış
tır (TSMA, m D 4367) 982'de (1575) diva
na başvurarak selefi Arifi gibi aynı zaman
da m üteferrika olmak istediğini arzetmiş

tir (BA, KK, nr. 229, s. 22) Lokman'ın geli
ri düzenli biçimde artmış, bunun yanında 
tamamladığı her eser karşılığında özel he
diyeler almıştır. Şehnamecinin dairesinde 
çalışan görevliler muhtemelen elde bulu
nan işin hacmine göre değişmekteydi. 
99Tde (ı 589) H ünername'nin ll. cildi için 
çalışan ve Lokman aracılığıyla ücret ve ter
f i alan sanatçı, hattat, müzehhip vb. kim
selerin sayısının altmış dokuzu bulması 
faaliyetlerin seviyesi hakkında bilgi verir 
(BA, KK, nr. 252 , s. 23-24) Aynı kayda gö
re Lokman defterdar rütbesi almıştır. 

Gelibolulu Mustafa Ali'ye göre şehna
meciliğinin son yılında Lokman'ın iki yar
dımcısı vardı. Bunlardan biri Nutl<i adın
da bir Acem Türkmeni idi. lll. Murad ' ın 

nedimlerinden bir kıssahan olan Nutl<i 
muht emelen FirdevSı'nin Şahname'sin i 

okuma konusunda uzmanlaşmıştı. Alı hi
kaye anlatımı ile tarih yazıcılığının birbiri
ne karıştınlmasına karşı çıkar. Ayrıca şeh

nameler için "büyük bir ressam ve yazıcı 
sürüsünün" seferber edilmesini gereksiz 
bulur. Dönemin diğer kaynaklarında Nut
l<i zikredilmez ve onun adıyla hazırlanmış 
bir şehname de bulunmaz. Lokman'ın öte
ki yardımcısı Talil<izade Mehmed Subhi, 
uzun süre Divan-ı Hümayun üyeliği ve di
van katipliği görevinde bulunmasının ar
dından şehnameciliğe getirilmiştir. Bir ar
şiv belgesine göre Türkçe vekayi' yazma
sı için vekayinüvis tayin edilmesinden bir 
süre sonra 8 Zilkade 999'da (28 Ağustos 

ı 59 ı) Türkçe mensur şehname telif et
mekle görevlendirilmiştir. Farsça şehna
me yazma görevini yürüten Lokman'ın az
li üzerine 15 Muharrem 1004'te (20 Eylül 
ı 595) tek şehnameci olarak kalmıştır. Be
şinci resmi şehnameci Hasan Hükml, divan 
katipliği yaptıktan sonra 1 o 1 o· da (ı 60 ı) 
Talil<izacte Mehmed'in yerine tayin edil
miştir. Onun adıyla hazırlanmış bir şehna
me bilinmemektedir. Ardından şehname

cilik önemini kaybetmeye başlamıştır. Fa
kat bu dönemde de padişahlar şehname 
türü eserler hazırlatmak için geçici ko
misyonlar oluşturulmasını emretmiştir. Il. 
Osman'ın arzusu üzerine eski kazasker ve 
münşl Gan1zade Mehmed Nadir!, Türkçe 
manzum bir şehname kaleme almıştır. IV. 
Murad kendi hükümdarlığı hakkında şair 
İb rahim Mülheml'ye bir şehname hazır
lanmasını emretmiş, ayrıca kadı ve mün
şl olan Nergis!' den Revan seferine dair bir 
eser yazmasını istemiştir. Ancak Nergisl, 
Revan'a yola çıkmaya hazırlanırken vefat 
etmiştir. 

Arifi, Lokman ve Talikizade en az on beş 
eser yazmışlardır (resmi görevde bulunma
d ı klar ı süre içinde hazırladıkları eserler bu sa
yıya dahil değil dir) . Bu eserler şekil, tarz ve 
içerik bakımından farklılıklar arzetmekte
dir. En dikkat çekici iki gelişme, Lokman'ın 
görevde olduğu müddet zarfında Farsça 
yerine Türkçe'nin kullanılması ve nazmın 
yerini giderek nesrin almasıdır. Lokman, 
en önemli on şehnamesinden beşini Fars
ça nazım, dördünü Türkçe nesir ve birini 
Türkçe nazım şeklinde yazmıştır. Arala
rında kesin bir ayırım yapmak güç olsa 
da eserleri içerikleri bakımından iki gru
ba ayırmak mümkündür: Askeri ve siyasi 
olayları konu alanlar, kronolojik yapıyı mu
hafaza eden ve saraya dair hikayelerden 
oluşanlar. Kitabın içeriğiyle kullanılan dil ve 
şekil arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 
Bunlar daha çok yazıldıkları tarihe göre 
değişiklik gösterir. Lokman'ın ilk şehna
meleri genellikle Farsça'dır. 1583'ten itiba
ren Türkçe'nin ve şekil olarak nesrin ter
cih edilmeye başlandığı görülür. lll. Meh
med'in Talil<izade'ye Farsça değil Türkçe 
yazmasını emretmesinden böyle bir deği
şimin arzulandığı sonucu çıkarılabilir. Ni
tekim Talil<izade'nin kaleme aldığı şehna

melerin biri hariç (ı 596 Haçova seferine 
dair yazılıp I 598'de tamamlanan Eğri Fet
hi Tarihi) hepsi mensur olarak hazırlan
mış ve Türkçe yazılmıştır. 

Padişah için sipariş edilen şehnameler 
çok sayıda minyatürle bezenmiştir. Bu 
eserler in resimlendirilmesi, lll. Murad za
manında doruk noktasına ulaşan Osmanlı 
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minyatür sanatının gelişimine önemli kat
kı sağlamıştır. Nakkaş Osman ve Nakkaş 
Hasan dahil olmak üzere ileri gelen saray 
ressamları şehnamecilerle sıkı bir ilişki içe
risinde çalışmıştır. Eğri Fethi Tarihi'nin 
son yaprağındaki minyatürde müellif Ta
liklzade, Nakkaş Hasan ve isimsiz bir kop
yalayıcı odada bir eser üzerine çalışırlarken 
gösterilmektedir. Lokman'ın şehnamesin
de bulunan resimlerin bu sanat dalının en 
iyi örnekleri arasında yer aldığı kabul edil
mektedir. H ünername'nin 992'de ( 1584) 
tamamlanan 1. cildinde kırk beş, 996'da 
(ı 588) tamamlanan ll. cildinde altmış beş 
minyatür, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 
Sultan Süleyman devirlerinin farklı yönleri
ni tasvir etmektedir. lll. Murad'ın saltanat 
dönemine ayrılan, Farsça manzum olarak 
kaleme alınan ve üç ciltten oluşan ( 1581, 
1592, ı 596) Şehinşahname 'de 140'tan 
fazla minyatür vardır. ll l. Murad devrinde 
şehnameler içindeki resimlerin en az me
tin kadar önemli hale geldiği, hatta bazı 
durumlarda bir eserin derlenmesinde baş
lıca sebebin bu resimler olduğu anlaşılmak
tadır. Lokman'ın Kıyatetü'l-insaniyye'si 

(987/ 1 579) buna bir örnektir. Girişte ese
rin içinde yer verilen sultan portreleri hak
kında açıklamaların gerekli olduğu belirtil
mektedir. Bu tür eserler III. Murad'ın özel 
koleksiyonu içinde sanat zenginliğiyle ön 
plana çıkmaktadır. 

Şehnamecilerin asıl görevleri sultanın ve 
hanedanın özel tasvirini yapmaktır. Na
zım veya nesir şeklinde kaleme alınmış, 
zengin biçimde resimtendirilmiş ve gör
kemli bir cilt içinde sunulan bu eserler 
XVI. yüzyıl sultanlarının ihtişamını yansı
tır. Ayrıca sultanların bu tür eserlerin bü
yük masraflarını karşılamaya muktedir ol
duklarını gösterir. Bu bakımdan Şehname
cilerin amaçları , sonraki yıllarda ortaya çı
kan ve Naima'ya göre eserleri sadrazam 
ve ileri gelen devlet adamlarına ne yapma
ları gerektiğini gösteren bir rehber niteli
ğindeki vak'anüvislerden oldukça farklıdır. 

Şehnamelerin maksadı ne gelecek için bir 
rehber olmak ne de hadiseleri olduğu gibi 
kaydetmektir. Bununla beraber şehname
ler tarihi kaynak niteliği taşımaktadır. Zi
ra ele aldıkları konu dönemin tarihiyle il
gilidir ve kişisel not yahut belgeler gibi bi
rinci el bilgilere dayanır. Talil<izade'nin iki 
şehnamesi 1594 ve 1596'daki Macaristan 
seferleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktar
maktadır. Bu bilgiler Peçevl örneğinde gö
rüldüğü gibi bazı müellifler tarafından kul
lanılmıştır. Lükman'ın Şehname-i Al-i Os
man ( 1591) ve Zübdetü't-tevarih ( 1583) 
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adlı eserleri, yazıldıkları tarihten önceki iki 
üç yıla ait ayrıntılı rivayetler ve saray ta
rihine dair bilgilerle sona ermektedir. İlk 
şehnamenin başında lll. Murad'ın tahta 
çıkışıyla ilgili etraflı bilgiler mevcuttur. Bu 
durum, Lokman'ın devletin bazı resmi ka
yıtlarına ulaşabildiğini veya ruznameleri ve 
arşiv kayıtlarını görebildiğini akla getirmek
tedir. Bizzat kendisinin yahut yanında ça
lışanlardan birinin bir tür resmi ruzname 
tutmakla sorumlu olduğu da düşünülebi
lir ("Vekayi' katibi Abbas", BA, KK, nr 238, 
s. 117). Hasan Hükml'nin 1601 tarihli ta
yin beratında adı geçen kişinin şehnameci

lik görevi için uygun özelliklere sahip oldu
ğundan bahsedilirken vazifeşinas ve emin 
bir divan katibi olduğu belirtilir. Bu berat
tan şehnamecinin divanda çalıştığı ve baş
şehirdeki olaylarla ilgili günlük kayıtlar tut
tuğu sonucu çıkarılabilir. 

1600 yılından itibaren şehnamecilik ede
bi bir mevki olmaktan çıkmış, katiplik sı
nıfının bir unsuru haline gelmiştir. Bu iki 
faaliyet arasındaki farkın kaybolmasının 
sebeplerinden biri bu tarihten sonra şeh

nameciliğin eski önemini kaybetmeye baş
lamasıdır. Diğer faktörler arasında bu tür 
metinler üretmenin çok masraflı olması, 
1. Ahmed'in resimli tarih kitaplarına lll. 
Mehmed ve özellikle ll l. Murad'dan daha 
az merak d uyması sayılabilir. Şehnamele
rin çoğu tek nüsha halinde mevcuttur ve 
sonraki Osmanlı tarihçileri tarafından kay
nak olarak kulanıldıklarına dair pek az işa
ret vardır. Sekiz nüshası bilinen ve tıpkıba
sım halinde yayımlanan Seyyid Lokman'ın 
Kıyafetü'l-insaniyye'si bu konuda bir is
tisna teşkil etmektedir. Diğer birçok şeh
name henüz yayımlanmamıştır. 
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ŞEHNAZ 

(j~ ) 

Türk musikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

Seydl ve Kantemiroğlu'nun avazel er, Ab
dülbaki Nasır Dede'nin terkipler arasında 
zikrettiği şehnaz, dügah perdesinde karar 
eden birleşik makamlar sınıfına dahil olup 
Türk mOsikisinin eski ve çok sevilmiş ma
kamlarından biridir. İnici bir seyir karak
terine sahip olan makam hüseynl perde
sindeki hümayun dizisine yerinde (dügah 
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perdesinde), inici olmak kaydıyla hümayun, 
hicaz, uzzal ve zirgüleli hicaz dizilerinin ka
tılmasıyla meydana gelmiştir. Ancak zir
güleli hicaz dizisi şehnaz makamında da
ha az kullanılmıştır. 

İnici seyir karakterinde olması sebebiy
le makamın seyrine tiz seslerden başlana
cağından makamı teşkil eden dizilerden 
birincisi olan, hüseynldeki hümayun dizisi
nin güçlüsü muhayyer perdesi makamın 
birinci mertebe güçlüsüdür ve bu perde 
aynı zamanda tiz duraktır. Bu perdede bCı
selik çeşnisiyle makamın yarım kararı ya
pılır. Bu sırada bakiye diyezli sol (nlm-şeh
naz) perdesi de yeden olarak kullanılır. Ma
kamın ikinci mertebe güçlüsü hüseynl per
desidir. Bu perde hüseynl üzerindeki hü
mayun dizisinin de karar perdesidir. Bu 
sebeple perdede hicaz çeşnisiyle asma ka
rar yapılır. Bazı eserlerde hüseynlnin birin
ci mertebe güçlü olarak kullanıldığı görü
lürse de buna çok az rastlanır. 

Şehnaz makamı asma kararlar bakımın
dan zengindir, zira beş dizinin birleşimin
den meydana gelmiştir. Hüseynldeki hi
cazlı asma karardan sonra neva perdesi
ne düşülürse bu perdede nikriz çeşnili as
ma karar yapılmış olur. Daha sonra hicaz 
ailesi dizilerine geçilir. Bu aileyi oluşturan 
dizilerin ek yerlerinde bulunan ve o dizile
rin güçlüsü durumunda olan perdeler de 
şehnaz makamı için birer asma karar per
desidir. Bunlar şöylece sıralanabilir: 1. Hü
seynlde hicazlı asma karar (hüseynldeki 
hümayun dizisinin karar perdesi sebebiy
le); 2. Hüseynlde uşşaklı asma karar (ye
rindeki uzzal dizisinin üst bölgesi olması 
sebebiyle, ancak az kullanılır) ; 

Hüseynide 
ussak dörtlüsü 

3. Nevada nikrizli asma karar (hüseynl
deki hicazlı asma karardan sonra nevaya 
düşülerek); 

Nevada nikriz besiisi 

4. Nevada bCıselikli asma karar (yerin
deki hümayunun üst bölgesi); 

Nevada büselik besiisi 
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