
SA H NAME 

'Gdi-yi Mervezi ile Dakiki'nin manzum şah
nameleridir. 

Şahname'de Pişdadiler, Keyaniler. Eş
kaniler ve Sasaniler dönemine ait destan
sı olaylar ele alınır. Cemşid, Dahhak, onun
la savaşan demirci Gave, Feridun, yedi güç 
işi başaran Zaloğlu Rüstem, Turan ülke
sinin hükümdan Efrasiyab (Alp Er Tonga), 
Keykavus, Keyhusrev. İsfendiyar, Dara. İs
kender gibi simalar eserde yer alır. Bu ara
da Türk kültürüyle ilgili bilgiler de aktarı
lır. Şahname destanlarıyla, başta Türk ve 
Çin destanları olmak üzere Doğu Asya des
tanları arasında ne gibi ortak yanlar ve et
kileşimler olduğu bugüne kadar araştırıl

mamıştır. Güçlü doğa ve savaş tasvirleri
nin yer aldığı esere zaman zaman Bijen 
ile Menije öyküsünde olduğu gibi aşk hika
yeleri de serpiştirilmiştir. Şahname'de az 
miktarda Arapça kelime bulunur. Eserde 
modern Farsça'da kullanılan bazı kelimele
rin eski biçimlerine ve fazla kullanılmayan 
fiiliere sıkça rastlanır. Bazı ifadeler sehl-i 
mümteni niteliğ i taşır. Mesnevi tarzında, 
mütekarib bahrinin "feülün feGlün feülün 
feül" vezniyle yazılan Şahname'deki beyit 
sayısı yazmalara göre 48.000 ile SZ.OOO 
arasında değişmektedir. Uzun mesnevile
rin kaleme alınmasına elverişli olan bu ba
hir daha sonra yazılan şahnamelerde de 
kullanılmıştır. Fars edebiyatında en çok 
taklit edilen eserlerden biri Sa'di-i Şirazi'
nin Gülistan'ı, diğeri Pirdevsi'nin Şahna
me'sidir. Osmanlı hükümdarları, Şahna

me örneğini göz önünde bulundurarak 
kendileri için değişik adlarla şehname yaz
dırmışlardır. Fatih Sultan Mehmed'den IV. 
Murad dönemine kadar geçen sürelerde 
"Selimnam e". "Süleymanname", "Şehin
şahname" gibi isimlerle kaleme alınan 
manzum eserlerde bu hükümdarların sa
vaşları, kahramanlıkları destansı bir dille 
anlatılmıştır. 

Şahname ilk defa Xll . yüzyılda EyyQbi
ler devri edip ve tarihçisi Bündari tarafın
dan Arapça'ya çevrilmiştir (HI, n şr. Abdü l
vehhab Azzam, Kah i re ı 350). Eseri ilk defa 
'Ti.ırner Macan dört cilt halinde yayımlamış 
(Kalküta 1829), bunu İran'da, Hindistan'
da ve Avrupa'da yapılan birçok baskısı iz
lemiş, M. Jules Mohl eseri Fransızca ter
cümesiyle birlikte neşretmiştir (l-Vll, Pa
ris 1838-1878; Tahran 1353). J. August Vul
lers, Macan ve Mohl'ın neşirlerini esas ala
rak Şahname'nin ilk iki cildini, Samuel Lan
dan er de lll. cildini yayımlamış (Leiden 
1877-1884), bu neşir daha sonra F. A. Ro
senberg, Pritz Wolff ve Sald-i Nefısi tarafın
dan tamamlanmıştır (Tahran 1314/1934) . 
Eserin ilk tenkitli neşri Rusya'da Evgeny 
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Eduardovic Bertels'ın başkanlığında ger
çekleştirilmiştir (I-IX, Moscow ı 960-1971 ). 

1971 yılında Şahname'yi edebi, tarihi, 
sosyal vb. açılardan incelemek, tenkitli neş
rini yapmak üzere İran Kültür Bakanlığı'na 
bağlı olarak Bünyad-ı Şahname-i Firdevsi 
oluşturulmuştur. Bu kurumun ilk başka
nı Mücteba Minavi'nin denetiminde yürü
tülen çalışmaların uzun zaman alacağı gö
rülünce eserin parçalar halinde yayımına 
karar verilmiş ve ilk defa Dastan-ı Rüs
tem ü Sührab (Tahran 1352 hş./1973), 
Dastan-ı FünJ.d (Tahran 1354 · hş ./ 1975) ve 
Dastan-ı Siyavuş (Tahran 1363 h ş .l l 984) 
basılmıştır. Celal Haliki Mutlak birçok nüs
haya dayanarak Şahname'yi yeniden neş
retmiş (VI. cildini MahmGd Emir Salih, vıı. 
cildini Ebü'l-Fazl Hatibi ile birlikte; 1-Vlll, 
New York 1987-2008; Tahran 1386 h ş.), B. 
W. Robinson eserin tamamını İngilizce'ye 
çevirmiştir (I-IX, London 2002). 

Şahname'de aniaşılmayan bazı kelime
ler için Abdülkadir ei-Bağdadi Lugat-i Şah
name adıyla Farsça-Türkçe bir sözlük ha
zırlamıştır. Eserde Şahname'nin kelime 
kadrosunu incelerken açıklanması gereken 
Farsça kelimelere, ülke ve yer adlarına, ay
rıca nadir kelimelere yer verilmiştir. Bazı 
kelimelerin gramer özellikleri hakkında bil
gi verilmiş. ayrıca şahid beyitler yazılmıştır. 

Firdevsi'nin Şahname'sinden minyatürlü bir sayfa (TSMK, 
Hazine, nr. 1512, vr. 409') 

Bu çalışma Carolus Salemenn tarafından 
yayımlanmıştır (Lexicon Şahnamianum, 
Petersburg 1895). Şahname'nin minya
türlü çeşitli yazmalarının neşirleri gerçek
leştirilmiş, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde bulunan minyatürlü yazmala
rın on altısından yapılan seçmeler İran hü
kümdarlığının ZSOO. yılı dolayısıyla hazır

lanan albümde yer almıştır. Şahname ay
rıca birçok yönüyle çeşitli araştırmalara ko
nu olmuştur ( Şahname üzerine yapılan di
ğer çalışmalar için bk. Blois, V, 100-1 38). 
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• MEHMET KANAR 

Türkçe Tercümeleri. Şahname ilk defa 
IL Murad'ın emriyle Türkçe'ye çevrilmiştir. 
Mensur olan bu tercüme (TSMK, Hazine, 
nr. 151 8) eserin ikinci bölümünü ihtiva et
mektedir. Tercümenin muhtemelen XVI. 
yüzyılda istinsah edilmiş bir diğer nüsha
sında ( İ stanbul Belediyesi Atatürk Kitap
lığı, nr. ı O ı) dokuz adet minyatür bulun
maktadır. Şahname'nin tamamı Memlük 
Sultanı Kansu Gavri'nin isteği üzerine Şeri
fı-i Arnidi tarafından manzum olarak Türk-



çe'ye çevrilip Zilhicce 916'da (Mart 1511) 

hükümdara sunulmuştur. Eserin, Yavuz 
Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde İs
tanbul'a getirildiği düşünülen iki ciltlik mü
tercim hattı nüshası (TSMK, Hazine, nr. 
1519) 56.506 beyit ihtiva etmektedir. Tev
hid, münacat, na't, Hulefa-yi Raşidln'e dua, 
tercüme sebebi ve Kansu Gavri'ye övgüye 
ayrılan ilk 422 beyitle Firdevsl'nin Gazneli 
Sultan Mahmud'la ve yanındaki sanatkar
larla tanışması, eseri yazmaya başlama
sı, Sultan Mahmud'a gücenip memleke
tine dönmesi gibi olayların anlatıldığı son 
kısımlardaki mensur bölüm Şerlfı tarafın
dan ilave edilmiştir. 56.205. beyitten itiba
ren elli beyit yine Kansu Gavri'nin övgüsü
ne ayrılmıştır. "Mefallün mefallün feülün" 
kalıbıyla yazılan eserin ketebesinde Şerlfı 
tarafından tercüme ve istinsah edildiği ta
rihler kayıtlıdır. Eserde altmış bir adet min
yatür bulunmaktadır. A. Zajaczkowski ta
rafından ilim alemine tanıtılan eserin (La 

uersion en turc du Sah-name de l 'Egypte 
Mamelouk 1 Turecka Wersja Sah-name z. 
Egiptu Mameluckiego, Warszawa I 965) I. 
cildini Zuhal Kültüral, l l. cildini Latif Bey
reli doktora tezi olarak hazırlamış. daha 
sonra bu çalışmalar birleştirilerek yayım
lanmıştır (Şerif[ Şehname Çeuirisi,!-!V, An
kara 1999). Zajaczkowski, Şahname'yi Liv
re des rois adıyla Fransızca'ya çeviren Ju
les Mohl'dan naklen Tatar Ali Efendi adlı 
bir kişinin 916'da (1510) Kansu Gavri'ye 
Şahname'nin Türkçe tam bir tercümesi-

yatür bulunmaktadır (Atıl, s. 106-107). M. 
Fuad Köprülü'nün bahsettiği Uppsala Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki Şahname Ter
cümesi büyük bir ihtimalle Derviş Hasan 
tarafından yapılan çeviridir. 

İlk defa Orhan Şaik Gökyay'ın bahsetti
ği Şahname'nin mensur tercümesi (Des

tursuz Bağa Girenler, s. 48) İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (TY, 

nr. 6131-6133) üç cilttir ve mütercimi belli 
değildir. Eserde 1 04 adet minyatür mev
cuttur. I. cildin sonunda istinsahının Der
viş Mustafa tarafından 1187 ( 1773) yılında 
tamamlandığı kaydedilmiştir. Serbest bir 
tercüme niteliğinde olan bu çeviriye halk 
arasındaki çeşitli rivayetler ilave edilirken 
Süleymanname ve Tevarih-i Kebir gibi 
eserlerden faydalanılmıştır. Hikaye üslü
buyla kaleme alınan bu tercümede geçen 
deyimler ve atasözleri, savaş tasvirlerinde
ki yansıma sözler, argo diye nitelendirilebi
lecek kelimeler dönemin söz varlığını or
taya koyması bakımından önemlidir. 

İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Mu
allim Cevdet yazmaları arasında bulunan, 
baş tarafı eksik mensur Şahname Tercü
mesi muhtasar bir çeviridir, mütercimi ve 
tercüme tarihi bilinmemektedir. Muallim 
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Cevdet eserin bazı bölümlerinin tercüme
sini Şark İlyadası Şahname adıyla neş
retmiştir (İstanbul 1928). Eyüp Sabri Pa
şa'nın Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki çe
virisi de (Hüsrev Paşa, nr. 370) muhtasar 
bir çeviri olup 1227'de (ı 8 ı 2) istinsah edil
miştir. Rıza Nur, Türk Bilik Revüsü'nün 
4. sayısını Şahname'nin bazı bölümlerinin 
tercümesine ayırmıştır (Türk Bil ik Reuü

sü 1 Reuue de Turcologie, "Şah-name, Tu

ran-İran Cenkleri ... ", Şubat ı 934, ı . sy 4 ). 

Şahname'nin günümüz Türkçe'sine tam 
bir çevirisi henüz yapılmamıştır. Eserin ilk 
20.000 beyti Necati Lugal tarafından Şah
name'nin Vullers baskısı (Leiden ı877-
ı 884) esas alınarak Türkçe'ye çevrilmiş, bu 
çeviri Kenan Akyüz'ün önsözüyle birlikte 
yayımlanmıştır (Firdevsl, Şeh-name, I-IV, 
İstanbul ı945-ı955, ı956, ı967, ı993). 

Osmanlı sahası dışında Özbek sultanla
rından Şeybanl Han'ın (ı 500- ı 5 ı O) Şahnd

me'yi tercüme ettirme teşebbüsünde bu
lunduğu Sam Mirza'nın Tuhfe-i Sami'
sinden naklen kaydedilmektedir (Öz, IV/3 
[20021. s. 28) Şahname Azeri Türkçesi'
ne XX. yüzyılın başlarında tercüme edil
meye başlanmıştır. 1906'da Mirza Alekber 
Sabir, Tus ve Giv bölümlerini, Siyavuş'un 
doğumu, Rüstem'in onu Zabülistan'da ter-

ni sunduğunu belirtir. Bu yanlış bilgi da- xvı. yüzyılın ortalarında istinsah edilmiş bir Şahname nüshasının tezhipl i mukaddimesi (TSMK, Hazine, nr. 1488) 

ha sonra bazı kaynaklarda tekrarlanmıştır 
( Şerf(ı Şehname Çeuirisi, hazırlayanların 

girişi, s. XX-XXIX). Şahname tercümesi
nin Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüp
hanelerde bir kısmı minyatürlü çeşitli nüs
haları mevcuttur (a.g.e., s. XXI-XXIV). Bun
ların içinde hat ve minyatür açısından en 
önemlisi Derviş Abdl-i Mevlevl tarafından 
Sadrazam Hatız Ahmed Paşa için istinsah 
edilen nüshadır (New York Public Library, 
Spencer Calleetion-Turkish Manuscript, 
nr. ı). XVI. yüzyıl Anadolu Türkçesi'ne ait 
ses özelliklerinin yanı sıra söz varlığını da 
geniş ölçüde yansıtan Şerlfi tercümesi ih
tiva ettiği atasözleri ve deyimler bakımın
dan ayrı bir önem taşımaktadır. 

Eserin üçüncü tercümesi ll. Osman'ın 
emriyle Mehdi mahlaslı Derviş Hasan tara
fından yapılmıştır (Uppsala University Lib
rary, Ce ls ing, nr. ı). Şahname'nin I. cildini 
içeren bu eserde otuz adet minyatür var
dır. Aynı tercümenin diğer bir nüshası Pa
ris Bibliotheque Nationale'de olup (SuppL 
Turc, nr 320) eserin ikinci bölümünü ihtiva 
etmektedir. Bu nüshada da bir adet min-
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biye etmesi, Sfıdabe'nin Siyavuş'a aşık ol
ması gibi diğer bazı bölümlerini eserin asıl 
vezniyle (feOlün feOlün fefılün feOl) tercü
me etmiş, bunu Reşid Bey Efendiyev, Ab
bas Ağa Kaibov, Ali Nazmi, Abdulla Şaik, 
Mikayıl Müşfik'in çevirileri izlemiştir. Ese
rin manzum tam tercümesi yine aynı ve
zinle Rfıdek1, Abdurrahman-ı Cami, Aşki 
gibi İran şairlerinin şiirlerini Azeri Türkçe
si'ne çeviren Memmed Mübariz Alizade ( ö. 

ı 994) tarafından gerçekleştirilmiştir. Otuz 
yılda tamamlandığı söylenen tercümenin 
17.000 beyit ihtiva eden ilk cildini müter
cimin kızı Lale Alizade, Latin harfleriyle ya
yımlamıştır (Bakü 2005). Çevirinin geri ka
lan kısmının basılmakta olduğu belirtilmek
tedir. Alizade eseri hiçbir ilave ve değişik
likyapmadan aynen tercüme etmiştir. Şah
name'nin Özbekçe tam tercümesi Şahis
lam Şah Muhammedov, Cumaniyaz Cabba
rov, Hamid Gulam ve N azarmat tarafından 
yapılmış ve üç cilt halinde neşredilmiştir 
(Taşkent I 975-1979). Son iki tercüme Tür
kiye'de henüz bilinmemektedir ve tesbit 
edilebildiği kadarıyla herhangi bir kütüp
hanede kayıtlarına da rastlanmamıştır. 
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li ZUHAL KüLTÜRAL 

Ş AHNE 
(~1) 

Bir şehir veya bölgenin emniyet 
L ve asayişinden sorumlu askeri vali. _j 

Sözlükte "yük, azık, düşmanlık, at sürü
sü" manalarma gelen şahne (şıhne) keli
mesi, lll. (IX.) yüzyılın sonlarından itiba
ren bir şehrin veya bölgenin muhafaza ve 
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kontrolünden sorumlu kişiyi ifade eden 
terim olarak kullanılmıştır. Şahnenin yap
tığı görev daha önce sahibü'ş-şurta ve sa
hibü'l-mafıne tarafından yerine getiriliyor
du. Abbas! Halifesi Muktedir-Billah zama
nında bu görevde bulunan Emir Nazfık'ün 
emrinde 14.000 süvari ve piyade kuweti 
mevcuttu. Samanller'de ise hem sahibü'ş
şurta hem şahne tabirleri kullanılmaktay
dı. Sultan Mesud'un Rey'e şahne tayin et
tiği Hasan-ı Süleyman'a kıymetli bir hil'at 
verdiğine ve halkı ona itaat etmesi husu
sunda uyardığına dair bilgilerden (Muham
med b. Hüseyin el-Beyhaki, I, 20; Il , 742 ; 

lll, 976) bu memuriyetin Gazneliler'de de 
mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Şahnelik 

görevinin Karahanlılar'da da bulunduğu, 
İlig Han Nasr'ın Maveraünnehir'i ele ge
çirmesinin ardından Buhara'ya bir şahne 
tayin ettiği bilinmektedir (Nerşahl, s. 147-

148). 

Büyük Selçuklular'da bir şehir veya eya
letin askeri valisine şahne deniyordu. Şah
nelik bu dönemde giderek önemli bir ku
rum haline gelmiştir. Nizamülmülk şahne. 
mukta' ve valilerin reayanın hukukunu gö
zetmeleri gerektiğine işaret eder (Siyaset
name, s. 41) . Bazı Arapça ve Farsça kay
naklarda bir şehrin şahnesi için emir, vali 
ve mukta' terimleri kullanılmıştır (EF [İng . ], 

IX, 437). Selçuklular'da bazı emirlerin yö
nettikleri vilayetler uhdelerinde kalmak 
şartıyla şahne tayin edildiği görülmekte
dir. Mesela Irak Selçuklu Sultanı Mahmud 
b. Muhammed Tapar, Musul ve Vasıt Emi
ri İmadüddin Zengl'yi önce Bağdat, daha 
sonra Irak şahneliğine bu şekilde getirmiş

ti. Genellikle Türk soylu askerler arasından 
tayin edilen şahnelerin emrinde askeri bir
likler mevcuttu. Tayin ve aziller genellikle 
hükümdar veya vezir tarafından gerçek
leştirilirdi. Bunların bazı şehir ve kasaba
larda naibleri vardı. Şahnenin en önemli 
görevi sorumluluk alanı içinde yaşayan hal
kın refah ve güvenliğini sağlamaktı; ayrı
ca şehrin, buraya bağlı yerlerin ve yolların 
güvenliğinden sorumluydu. Suçluları ve ka~ 
rışıklık çıkaranları takip eder. ayyar, zorba 
ve hırsızları yakalayıp mahkemeye sevke
der. bazı durumlarda suçluları para cezası 
vermek veya sürgüne göndermek sure
tiyle kendisi cezalandırırdı. Irak Selçuklu 
Sultanı Mesud döneminde Bağdat'ta ay
yarlar halka baskılarını arttınnca sultan, 
Bağdat şahneliğine vekalet eden ildeniz'in 
bunları ortadan kaldırmak için istediği yet
kiyi kendisine vermişti. Amld ve şahne Bağ
dat'ta meydana gelen karışıklıkların bas
tırılmasında birbirleriyle yardımlaşırlardı. 
Şahne kadılar, fakihler, din adamları ve as-

kerlerle istişare edip onlara saygı göster
mekle yükümlüydü. Şahnenin kendisine ait 
bir divanı (divan-ı şahnegl 1 divan-ı şihne
gl) vardı ve kadının verdiği kararları uy
gulamak onun görevleri arasındaydı. Ver
gilerin tahsili sırasında emrindeki memur
lar vasıtasıyla arnile yardım eder. toplanan 
vergilerin yerine ulaştırılmasını sağlardı. 
Şahne arnilin güvenliğinden de sorumluy
du. Ayrıca muhtesib ve mütevelli de on
dan yardım isteyebilirdi. 

Türkmenler için tayin edilen şahneler 
kabileler arasında düzeni sağlar, çıkması 
muhtemel anlaşmazlıkları önler, Türkmen 
reisierinin başkalarının mülklerini zaptet
melerine veya karışıklık çıkararak düzeni 
bozmalarına engel olurlardı. Türkmen re
isleri nezdinde sultanı temsil etmek şah
nenin önemli görevlerindendi. Sultan Sen
cer devrinde İmadüddin Kamaç (Kumac) 
hem Belh valisi hem de Oğuz kabileleri 
üzerine şahne tayin edilmişti. Bağdat'ta
ki Selçuklu şahnesi asayişten sorumlu ol
masının yanı sıra halife nezdinde sultanın 
temsilcisi olarak görev yapardı; halife Sel
çuklu Devleti'yle ilgili konularda onunla is
tişare ederdi. Selçuklular tarafından Bağ
dat'a gönderilen şahnelerin en meşhur
larından Sa'düddevle Gevherayin, Alpars
lan zamanında Bağdat'ta çıkan karışıklığı 
engellemişti. Melik Kavurd Bey, Uman'a 
hakim olduğunda vali Şehriyar b. Tatil'i 
yerinde bırakıp kendi adamlarından birini 
onun yanına şahne tayin etmişti. 

Bazı şahnelerin yetkilerini kötüye kulla
narak halkı soymaya çalıştıkları, Bağdat'
taki şahnelerin halifelik divanından aşırı is
teklerde bulundukları, divanın geliri bun
ların isteklerini karşılayamadığından borç
lanmak zorunda kalındığı belirtilmektedir. 
Abbas! halifeleri zaman zaman şahnelerin 
bu tutumundan şikayetçi olmuş ve bas
kılarından kurtulmak istemiştir. Muktefi
Liemrillah bu yüzden Selçuklu şahnesini 
ve sultanın diğer görevlilerini Irak'tan uzak
laştırmıştır. Şahne geçimini temin için şe
hir halkından belirli zamanlarda "mersfım-ı 
şahnegl" denilen bir vergi tahsil ederdi; 
Türkmen kabileleri de kendisine otlakiye 
öderdi. Şahnenin halka yeni bir vergi koy
ması yasaktı; ancak kendisine ikta arazisi 
verilebilirdi. 

Anadolu Selçukluları. atabeglikler, Fatı
mller ve Eyyfıbller'de de şahnelik kurumu 
mevcuttu. Anadolu Selçukluları dönemin
de şahne bir şehrin askeri valisi veya o şe
hirdeki garnizonun kumandanı durumun
daydı. Selahaddin-i Eyyfıbl ve ağabeyi Tu
ran Şah Dımaşk'ta şahne olarak görev yap-


