
ŞEHNAMECi 

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 
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Türk musikisinde 
bir birleşik makam. 
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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) ; 
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3. Nevada nikrizli asma karar (hüseynl
deki hicazlı asma karardan sonra nevaya 
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4. Nevada bCıselikli asma karar (yerin
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s. Nevada rastlı asma karar (yerindeki 
hicaz ın üst bölgesi); 

Nevada rast besiisi 
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6. Hicaz ailesine geçildiğinde bu ailenin 

bütün makamlarında olduğu gibi nlm-hi
caz ve dik kürdl perdelerinde çeşnisiz, rast 
perdesinde nikrizli asma kararlar yapılır. 

Şehnaz makamının yapısında hicaz aile
si makamlarının çok önemli yeri olduğun

dan donanımda bu ailenin donanımı kul
lanılır ve si için bakiye bemolü, do için ba

kiye diyezi yazılır. Geçkiler yapıldıkça ge
rekli değişiklikler eser içinde belirtilir. Bazı 

notalarda nlm-şehnaz perdesinin donanı
ma yazıldığı görülmekteyse de bu doğru 

değildir. Şehnaz makamını oluşturan dizi
lerdeki seslerle makamda kullanılan ses

lerin pestten tize doğru sıralanışı şöyledir: 
Yerindeki hicaz ailesi dizileri dügah, dik 
kürdl, nlm-hicaz, neva, hüseynl, acem ve

ya dik acem yahut eviç, gerdaniye, muhay
yer. Hüseynldeki hümayun dizisinin ses
leri hüseynl, dik acem, nlm-şehnaz, mu

hayyer, tiz büselik, tiz çargah, tiz neva ve 

tiz hüseynldir. Bütün bu sesler şehnaz ma
kamının seyri sırasında kullanılır. Porte

nin ikinci çizgisindeki sol (rast) perdesine 
yeden olarakyer verilen şehnaz makamın
daki bazı eserlerde bakiye diyezli sol per

desi yeden olarak kullanılmıştır. 

Makamın seyrine hüseynl perdesi üze
rindeki hümayun dizisinin tiz seslerinden 
ve muhayyer perdesi civarından başlanır. 
Bu perdenin iki tarafındaki çeşnilerde ka
rışık gezinildikten sonra muhayyer per
desinde büselik çeşnisiyle ve nlm-şehnaz 
perdesi yeden olarak kullanılıp yarım ka
rar yapılır. Yine karışık gezinilerek ikinci 

mertebe güçlü olan hüseyni perdesinde 
hicaz çeşnili asma karar yapılarak bu per
dedeki hümayun dizisi sona erdirilir. Ar
dından yerindeki hicaz ailesi dizilerine ge
çilir. Bu dizilerde de gerekli yerlerde ge
rekli asma kararlar gösteritip karışık ge
zinildikten sonra dügah perdesinde hicaz 
ailesi dizilerinden biriyle ve hicaz çeşnisiy
le tam karar yapılır. Bu makamın sonuna 
büselik beşiisi veya dizisi eklenip bunun
la karar yapılırsa şehnaz büselik makamı 
meydana gelir. 

Hamamizilde İsmail Dede Efendi 'nin 
zencir usulünde, "Açıldı Iilie-izarın ciğerde 
dağ-ı derün", Seyyid Nuh'un çenber usu
lünde, "Bezm-i meyde sakiya devreylesin 
mü! gül gibi" mısralarıyla başlayan beste
leri; Nazim'in sengin semai usulünde, "Di

dem yüzüne nazır, nazır yüzüne didem" 
mısraıyla başlayan ağır semaisi; Kara is
mail Ağa'nın, "Dem-i visalde o şüha itabı 
n'eylersin" mısraıyla başlayan yürük se
maisi ; lll. Selim'in aksak usulünde, "Bir 
nevcivana dil müpteladır" , Hamamizade 
İsmail Dede Efendi'nin aksak usulünde, 
"Gönül durmaz su gibi çağlar", TanbOri Ce
mil Bey'in sengin semai-curcuna (değişme
li) usullerinde, "Feryad ki feryadıma imdad 
edecek yok", Zeki Arif Ataergin'in curcu
na usulünde, "Beni ateşiere salan o kap
kara siyah gözler" mısralarıyla başlayan 
şarkılarıyla Nevres Paşa'nın safyan usu
lünde, "Vardım ki yurdundan ayağ göçür
müş" mısraıyla başlayan divanı; Hacı Faik 
Bey'in evsat usulünde, ''Yüzün mir'at-ı zat-ı 

kibriyadır ya Resülellah", Şehzade Seyfed
din Efendi'nin düyek usulünde, "Nebiler 
serveridir Muhammed" mısralarıyla başla
yan tevşlhleri; Muallim İsmail Hakkı Bey'in 
devr-i hindl usulünde, "Hak cemalin iste
yip hayran olan gelsin beri" mısraıyla baş
layan ilahisi bu makamın örneklerinden ba
zılarıdır. 
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Anlattığı ilginç masallarla 
Sasanl Hükümdan Şehriyar'ı 

binbir gece oyalayan 
ve zekiısıyla öldürülmekten 

kurtulan vezir kızı 
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(bk. BİNBİR GECE). 
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ŞEHREDAR b. ŞiRÜYE 

L 
(bk. DEYLEMi, Şehredar b. Şlriiye) . 
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ŞEHREMANETi 

L 
(bk . BELEDiYE; ŞEHREMİNİ). 
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ŞEHREMİNİ 

Osmanlılar'da sarayların 

ihtiyaçlarıyla kamu binalarının 
tamir ve inşasına gereken 

malzemeyi temin eden görevli 
ve 1855'ten sonra 

belediye başkanı için 
kullanılan unvan. 
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Osmanlı saray teşkilatında saray hizm e
tinde bulunan dört eminden biridir (diğer

leri arpa, matbah-ı amire. darphilne emi
ni) ve Hacegan zümresine mensuptur. Sa
raya ve kamuya ait binaların onarım ve in
şa işleri için gerekli olan malzemeyi sağ
lamak, inşaatlara nezaret etmek, işçi üc
retlerini ödemek, bunlarla ilgili hesapları 
tutmak, Galata Sarayı ve İbrahim Paşa Sa
rayı'nın yiyecek ve giyecek giderlerini, Es
ki ve Yeni (Topkapı) saraylarla padişah ha
reminin maaş ve masraflarını karşılamak 
şehremininin başlıca görevleridir. Ayrıca 
surre alayı için gerekli eşyaları satın alır, 
sarayın nakliye ücretlerini öder, Enderun'un 
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