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şah ismail’in gözdesi

tâclı hanım’ın tasviri
tülün değirmenci

Osmanlı hanedan kadınlarına kapılarını neredeyse tamamen kapatan Osmanlı 

resim sanatında Şah İsmail’in gözdesinin resmedilebilmesinin ardında, belki de, 

kendi kadınlarını resmetmeyi reddeden Osmanlıların “sapkın” saydıkları hatta 

“kâfirlerle” eş gördükleri Şii kadınları resmetmede beis görmemeleri yatıyordu. Tıpkı, 

şehrin güzelliklerini ve güzellerini anlatan şehrengizlerde, şehrin güzelliği ile meşhur 

erkekleri isimleri ve meslekleri ile anılırken, toplumdaki “saygın” ailelere mensup 

kadınlardan bahsedilmemesi, isimleri ile anılan kimi kadınların ise çoğunlukla 

toplumun alt sınıflarına ya da gayrimüslim tebaaya mensup olmaları gibi.

Toplumsal Tarih’in Mayıs sayısın-

da Vural Genç Çaldıran Savaşı’nda 

Sultan I. Selim’e (sal. 1512-1520) ye-

nilen Şah İsmail’in (1487-1524) Top-

kapı Sarayı’na getirilen hazineleri 

ile ilgili belgeleri tanıttı.1 Belgelerde 

bahsi geçen sayısız kıymetli eşya-

dan da kıymetlisi, savaş sonrasın-

da esir alındığı rivayet edilen şahın 

zevcesi ya da gözdesi, güzelliği ile 

meşhur Tâclı Hanım olmalıydı. Tâclı 

Hanım’ın esareti Osmanlı kaynakla-

rında oldukça ihtilaflı bir meseledir.2 

Bununla birlikte bu konuda türeyen 

muhtelif rivayetler, bu olayın tartış-

masız bir şekilde sonrasında savaşa 

dair konuşulan/yazılan hikâyelerin 

en renklisi ve merak uyandıranı 

olduğunu düşündürür. Zira benim 

tartışmam bakımından önemli olan 

da Tâclı Hanım’ın esir olup olmadığı 

meselesinden ziyade tüm bu rivayet-

lerin Osmanlı görsel kültürüne yan-

sıma biçimidir ki 17. yüzyıl ortaların-

da hazırlanmış bir elyazmasında, bu 

yazının da ana konusunu oluşturan 

Tâclı Hanım’ın tasviri ile karşılaşı-

rız. Bu resim meşhur bir hikâyenin 

kadın kahramanının, Tâclı Hanım’ın, 

bilinen yegâne sureti olması dışında, 

esas olarak kapılarını belirli tarihi 

bireyleri temsil eden kadın tasvir-

lerine sıkı sıkıya kapamış bir görsel 

geleneğin özgün bir örneği olmasıyla 

önemlidir. 

Osmanlı bağlamında, çoğunlukla 

sultan ve hane halkı için hazırlanan 

resimli kitaplarda, kitapları hazırla-

tan hamiler ya da, eğer metin tarih 

ise, dönemin siyasi aktörleri portre-

leri ile sıklıkla karşımıza çıkarken, 

“kamusal” görünürlüğü pek makbul 

sayılmayan hanedan kadınlarının 

belirgin bir şekilde resimlerden 

dışlandığı -bir iki istisna dışında- 

hemencecik dikkati çeker. Osmanlı 

resim sanatında kadınlar çoğun-

lukla belirli bir hikâyenin -edebi, 

tarihi veya dini- anonim kahra-

manları olarak betimlenirler.* Bu 

bakımdan Kanuni Sultan Süleyman 

(sal. 1520-1566) devrinde sarayın 

resmi şehnâmecisi Ârifî tarafından 

yazılan ve beş cilt olarak tasarla-

nan Şehnâme-i Âl-i Osmân’ın I. 

Osman’dan başlayıp 1402 yılındaki 

Ankara Savaşı ile sona eren dör-

düncü cildi Osmannâme bir istisna 

teşkil eder.3 Nitekim Esin Atıl’ın da 

isabetli bir şekilde dikkat çektiği 

gibi, bu eser Osmanlı resim sanatın-
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da kimliği belirli kadın kahramanla-

rın betimlendiği nadir bir örnektir.4 

Osmannâme dışında, özellikle de 

Osmanlı harem sakinlerinin oldukça 

güçlü olduğu 16. yüzyıl ortalarından 

17. yüzyıl başına kadar hazırlanmış 

resimli elyazmalarında kadınlar re-

simlerin konusu olmaz. Bu konu ve 

nedenleri başlı başına bir çalışmayı 

hak etmekle birlikte bu tür bir ge-

leneğin içinde, Osmanlı hanedan 

kadınları için sıkı sıkıya kapatılmış 

olan bu kapı Şah İsmail’in eşi ya da 

gözdesi olan güzelliği dillere destan 

Tâclı Hanım için aralanır.

Hoca Sadeddin Efendi’nin Tâcü’t-

Tevârîh’inin son bölümü olan I. Se-

lim dönemini konu alan resimli bir 

elyazmasında Tâclı Hanım ve Sultan 

I. Selim’in tasviri yer alır (Resim 1).5 

17. yüzyılın ilk yarısında, büyük bir 

olasılıkla IV. Murad (sal. 1623-1640) 

devrinde istinsah edilen ve otuz 

dört resimle süslenen elyazmasının 

resimlerinin üslup ve ikonografik 

özellikleri saray dışında üretildiği-

ne işaret eder.6 Burada konu edilen 

tasvirde Sultan Selim ve Tâclı Hanım 

kemerli bir mekân içinde karşılıklı 

olarak oturmuş sohbet ederken be-

timlenirler. Tâclı Hanım’ın üzerinde 

sonradan eklenmiş -olasılıkla kitabın 

okuyucuları tarafından- notlar yer 

alır. Bunlardan diğerlerine göre daha 

uzun olan notta güzellikte emsalsiz 

Tâclı Hanım’ın Şah İsmail’in zevcesi 

olduğu, Çaldıran Savaşı’nda esir dü-

şerek Anadolu kazaskeri Tâcîzâde 

Cafer Çelebi ile evlendiği yazar. Bir 

diğer not ise Tâclı Hanım’ın taktı-

ğı mücevherleri ile ilgilidir. Nottaki 

“la‘l-i bögregi, yâkût-ı ahmerî” ifade-

si mücevherlerin hikâyesinin de halk 

arasında epeyce popüler olduğunu 

gösterir. Zira tasvirde Tâclı Hanım’ın 

kulağındaki salkımlı küpe ve boy-

nundaki kırmızı taşlardan oluşan 

kolye özenle betimlenmiştir. 

Her ne kadar Tâclı Hanım’ın hikâyesi 

Osmanlı tarih yazarlarının üzerinde 

uzlaşamadıkları bir konu olsa da, 

tasviri yapan nakkaşın en birincil 

kaynağı elindeki metindir. Bu sebep-

le tasvirin içinde bulunduğu metne, 

yani Hoca Sadeddin Efendi’nin an-

latımına bakarsak olay şöyle geli-

şir: Çaldıran Savaşı’nın ardından 

Tebriz’e kaçan Şah İsmail’in peşine 

düşen Osmanlılar yolda Kızılbaşlara 

rastlar ve Şah İsmail’den haber al-

maya çalışırlar. Şahın ileride oldu-

ğunu söyleyen İran askeri Osmanlı-

lara Tâclı Hanım’dan haber sorarlar. 

Daha sonra Helvacıoğlu Hüseyin 

Bey’le karşılaşan Osmanlılar öğre-

nirler ki Şah İsmail yaralanıp kaç-

mıştır ve Tâclı Hanım’ın bulunmama-

sından dolayı çok üzgün ve perişan 

olmuş, Helvacıoğlu’nu Tâclı Hanım’ı 

bulmakla görevlendirmiştir. Tebriz’e 

ulaşan Osmanlı askerleri orada Tâclı 

Hanım’ın kaçarak Hoy’a gittiğini, 

Hoy melikinin de onu hemen şaha 

yolladığını öğrenirler. Bunları ak-

tardıktan sonra Hoca Sadeddin ba-

basının sözüne inanılır kimselerden 

kendisine naklettiği bir rivayeti an-

latır. Bu rivayete göre, Tâclı Hanım 

savaş alanında Mesih Paşa’nın oğlu-

nun eline geçer. Bir gece çadırında 

saklandıktan sonra yanında taşıdığı 

eşsiz mücevherden, lal-i bögrek par-

çalarından en güzidesini ona verip 

kendisini serbest bırakması için yal-

varır. Paşazâde kadının tatlı diline 

ve gözyaşına aldanarak isteğini ye-

rine getirir, Tâclı Hanım kaçıp Hoy’a 

varır. Burada Hoca Sadeddin Efendi 

Tâclı Hanım’ın hikâyesinden mücev-

herlerin öyküsünü anlatmaya geçer; 

lal-i bögrek avuç içi büyüklüğünde 

bir mücevhermiş ve geçmiş sultan-

ların hazinelerini tavaf eylemiş. Şah 

İsmail sarhoşluk anında onu merme-

re atarak parçalamış, bunun üzerine 

kuyum işinden anlayan veziri Şeyh 

Necmeddin Geylânî kırılan parçalar-

dan mücevher yapmış. İsmail o mü-

cevherlerden en güzeli olan bir çift 

küpeyi Tâclı Hanım’a hediye etmiş. 

Hoca Sadeddin Efendi, rivayete göre 

işte Tâclı Hanım’ın Mesih Paşa’nın 

oğluna verdiği o mücevherdir dedik-

ten sonra metnin devamında aslında 

bu hikâyede mücevherin verildiği ka-

dının Tâclı Hanım olmadığını, ancak 

Tâclı Hanım’ın da şahın en gözde eş-

lerinden biri olduğunu söyler. Hoca 

Sadeddin’e göre, Tâclı Hanım’ın esir 

düşmesinin ardından Şah İsmail, I. 

Selim’e elçi yollayarak onu istemiş, 

ancak Selim bilginlere danışarak onu 

Kazasker Tâcîzâde Cafer Çelebi’ye 

vermiş ve nikâhları kıyılmıştır.7 

I. Selim dönemi olayları ile ilgili en 

tafsilatlı bilgi ekseriyetle Kanuni Sul-

tan Süleyman devrinde farklı müellif-

ler tarafından yazılan ve Selimnâme 

olarak adlandırılan eserlerde yer 

alır.8 Bu eserlerden birini yazan 

Şükrî-i Bitlisî, Selimnâme’sinde he-

nüz Çaldıran Savaşı devam ederken 

zırh giymiş olan şahın eşinin Sultan 

Selim’e getirildiğini, sultanın kadını 

orada hazır bulunan kazaskere ver-

diğini anlatır. Metinde şahın eşinin 

de kazaskerin de isimleri zikredil-

mez.9 Bir başka Selimnâme yazarı 

Celâlzâde Mustafa ise, Çaldıran’da 

esir alınan kadınların güzelliğini 

methettikten sonra, şahın zevcele-

rinden gül yüzlü, servi boylu, gümüş 

gerdanlı, işveli, nazlı Tâclı Hanım’ın 

I. Selim’in meclisine getirildiğini, o 

sırada sarayda bulunan Kazasker 

Tâcîzâde Cafer Çelebi’ye, ki kadın 

düşkünlüğü ile meşhurdur, verildi-

ğini söyler. Cafer’le evlenen Tâclı 

Hanım Anadolu vilayetlerinde yer-

leşir.10 

Bu konuda Safevi kaynaklarına ba-

kan Tufan Gündüz ise Tâclı Hanım’ın 

Osmanlı’ya esareti konusunda İran 

kaynaklarında hiçbir bahsin olma-

dığını söyler. Gündüz’e göre, Tâclı 

Hanım’ın savaşa katıldığına dair de 

herhangi bir bilgi Ahsenü’t-Tevârîh 

gibi dönemin başlıca kroniklerinde 

yer almazken, bazı anonim kaynaklar 

Tâclı Hanım’ın savaşta bulunduğunu, 

hatta Şah İsmail yaralandığında ona 

yardım için bizzat savaşa dâhil oldu-

ğunu söylerler. Yine Safevi kaynak-

larına göre, Tâclı Hanım ömrünün 

sonuna kadar Şah İsmail’in yanında 

kalmış; hatta son yıllarında gözden 

düşerek yalnızlığa terk edilmiştir.11 

Tâclı Hanım’ın hikâyesine değinen 

bir diğer Osmanlı tarih yazarı da Mü-

neccimbaşı Ahmed Dede’dir. 17. yüz-

yıl tarihçilerinden Müneccimbaşı’nın 

aktardıkları tasvirin yapıldığı dö-

nemdeki rivayetleri dillendirmesi 

bakımından önemlidir. Münecim-

başı, Tâclı Hanım’ın Mesih Paşa’nın 

oğlunun eline düştüğünü, lal-i bög-

rek olarak bilinen meşhur küpeleri-

ni vererek Hoy beyinin, oradan da 

şahın yanına giderek kurtulduğunu, 

esir düşerek Tâcîzâde Cafer Çelebi 

* Muhtelif örnekler 

için bkz. Nancy 

Micklewright, 

““Müzisyenler ve Dans 

Eden Kızlar”: Osmanlı 

Minyatürlerinde 

Kadın İmgeleri,” 

Modernleşmenin 

Eşiğinde Osmanlı 

Kadınları, ed. 

Madeline C. Zilfi, 

İstanbul: Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, 2000: 

148-165. 

Hoca Sadeddin 
Efendi’nin 
Tâcü’t-
Tevârîh’inin 
son bölümü 
olan I. Selim 
dönemini konu 
alan resimli bir 
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ile evlenen kişinin ise Şah İsmail’in 

zevcesi Bihruz Hanım olduğunu söy-

ledikten sonra yakalanan kişinin 

Tâclı Hanım olduğuna dair meşhur 

bir rivayetin olduğunu, ancak bunun 

asılsız olduğunu ilave eder.12

Tâcü’T-Tevârîh

Bu ifade Tâclı Hanım’ın esareti ile il-

gili öykülerin 17. yüzyıl Osmanlısının 

gündeminde olduğunun canlı bir şa-

hididir. Nitekim 17. yüzyıl ortalarında 

hazırlanan Tâcü’t-Tevârîh nüshasın-

daki Tâclı Hanım ve Sultan Selim’in 

portresi de bu rivayetlerin görsel 

yansımasıdır. Yukarıda nakledilen 

Hoca Sadeddin Efendi’nin anlatımın-

da da görüldüğü gibi metinde Tâclı 

Hanım’la ve meşhur mücevherleri ile 

ilgili rivayetler aktarıldıktan sonra 

onun Tâcîzâde Cafer Çelebi ile evlen-

dirildiği söylenir. Ancak elyazmasın-

da bu hikâye tasvirin bulunduğu bö-

lümde değil, daha önceki sayfalarda 

anlatılır. Oysa resimli elyazmaların-

da tasvir ile hikâye ettiği metin ço-

ğunlukla aynı sayfalara denk gelir.13 

Burada olasılıkla nakkaş, kitabın ta-

sarımı sırasında başka bir konunun 

betimlenmesi için ayrılmış sayfaya 

kendince çok daha ilginç bulduğu bu 

hikâyeyi resmetmeyi tercih etmişti. 

Resimlere bakan izleyici de tasvirin 

üzerine Tâclı Hanım’ın hikâyesini 

anlatan kısa bir not ekleme ihtiyacı 

duymuş olmalı. Yine ilginç bir şekil-

de, metinde Sultan Selim ile Tâclı 

Hanım’ın karşılıklı konuştuğunu 

gösteren hiçbir ayrıntı yer almaz-

ken, ressam ikisini sohbet ederken 

göstermiştir. Tasvirde Tâclı Hanım’ın 

sultanın hemen karşısında, neredey-

se onunla aynı seviyede otururken 

gösterilmesi sultanla olan/kurgula-

nan yakınlığının da bir göstergesidir. 

Tasvirdeki bir diğer önemli ayrıntı 

Tâclı Hanım’ın kulağındaki kırmızı 

yakuttan salkımlı küpeleri ve boy-

nundaki gerdanlığıdır.  

Hemen üzerindeki mücevherler-

le ilgili not bu takıların sıradan bir 

süs olarak değil, Tâclı Hanım’ın 

hikâyesinin önemli parçası olarak 

resme dâhil edildiğini gösterir. Ni-

tekim mücevherlerin hikâyesi de en 

az Tâclı Hanım’ınki kadar çetrefilli-

dir. Bu mücevherlerle ilgili bir arşiv 

vesikasını tanıtan Uzunçarşılı, Tâclı 

Hanım’ın Mesih Paşazâde’ye değil, 

Vidin sancak beyi olan Mesih Bey’e 

esir düştüğünü, dolayısıyla mücev-

herlerinin Mesih Paşa’ya kaldığını 

söyler. Mesih Paşa’nın ölümü üzeri-

ne mücevherler Edirne’ye yerleşen 

eşine miras kalmıştır. Belgeye göre, 

Tâclı Hanım’ın mücevherleri hakkın-

da padişah -Uzunçarşılı’ya göre Ka-

nuni olmalı- bilgi ister, bunun üze-

rine iki kişi tahkikat için görevlendi-

rilir. Yapılan araştırma sonuçlarına 

göre Tâclı Hanım’ın bir çift salkımlı 

ve taşları büyük küpesi ile envai çeşit 

mücevher -bunlar makalede tafsilatlı 

olarak verilir- Mesih Bey tarafından 

savaş sonunda Vidin’e götürülmüş-

tür. Araştırma sonucunda bu mücev-

herler Mesih Bey’in eşinden isten-

miş, o da bunlardan bir kısmını tes-

lim etmiştir. Raporda ayrıca, meşhur 

salkımlı küpenin taşlarının ve biçimi-

nin değiştirildiği de belirtilmiştir.14   

Uzunçarşılı’nın tanıttığı bu belge 

Tâclı Hanım esir olarak Osmanlı ül-

kesine gelmese bile mücevherleri-

nin geldiğini, özellikle de salkımlı 

küpelerin epeyce meşhur olduğunu 

düşündürür. Nitekim bu tasvir de 

hem Tâclı Hanım’ın, hem de mücev-

herlerinin hikâyesinin 17. yüzyılda 

bile Osmanlıların belleğindeki tazeli-

ğini gösterir. Tekrar baştaki soruya, 

Tâclı Hanım’ın resmedilme nedenine 

dönersek, elyazmasının büyük bir 

olasılıkla şehirde çalışan ve resim-

lediği metin dışında kentte dolaşan 

rivayetlerden de beslenen ve görece 

daha özgür bir alana sahip olduğu 

varsayılabilecek sanatçı/sanatçılar 

tarafından yapıldığı dikkate alındı-

ğında, saray sanatındaki kadını dış-

layan katı tutumun şehirde yumuşa-

dığı düşünülebilir. Ancak, saray için 

üretilmiş bir başka elyazmasında bu 

sefer Şah İsmail’in zevcesinin tasvir 

edilmesi, bu tutumun şehir-saray 

farklılığından çok Safevi kadınlarının 

Osmanlılarca algılanma biçimiyle il-

gili olabileceğini düşündürür.

seyyid lokman’ın 
hünernâme’si

III. Murad devrinde (1574-1595) 

şehnameci Seyyid Lokman tara-

fından yazılan ve saray nakkaşha-

nesinde resimlenen, Osmanlı sul-

tanlarının hünerlerinin anlatıldığı 

Hünernâme’nin birinci cildinde, I. 

Selim’e ayrılan bölümdeki tasvirler-

den birinde Çaldıran Savaşı betimle-

nir. On iki hikâye çerçevesinde anla-

tılan Selim’in hünerlerinde Lokman 

Selim’le ilgili pek çok malumatı Hoca 

Sadeddin Efendi’den iktibas eder. 

Metne göre, Şah İsmail Çaldıran’da 

mağlup olup kaçarken atından dü-

şer. Bir Rum dilâveri tam Şah İsmail’i 

öldürmek üzereyken Şah İsmail’e çok 

benzeyen Ali isimli bir İran askeri 

“şah benim” diyerek İsmail’in kur-

tulmasını sağlar. Yakalanan bu kişi-

yi ve şahın hatunlarından oldukça 

ün sahibi olan birini dünyası başına 

yıkılmış bir halde sultanın huzuruna 

getirirler. Burada Lokman şahın ha-

tununun ismini söylemez, ancak Kı-

zılbaşların çocuklarının ve kadınla-

rının helal olduğunu söyleyerek tüm 

mallarının yağmalandığını belirtir ve 

anlatımın devamında Hoca Sadeddin 

Efendi’den naklen Tâclı Hanım’ın 

Mesih Paşa’nın oğluna esir düşme-

sini ve mücevherleri karşılığında 

kurtulmasını anlatır. Lokman’a göre, 

Sultan Selim, “Şah İsmail benim” di-

yerek Osmanlıları kandıran Ali’yi 

ilk önce affeder, ancak fitneye de-

Seyyid Lokman 
tarafından 
yazılan ve saray 
nakkaşhanesinde 
resimlenen, 
hünernâme’nin 
birinci cildinde, 
I. Selim’e ayrılan 
bölümdeki 
tasvirlerden 
birinde Çaldıran 
Savaşı betimlenir.



T
O

P
L

U
M

S
A

L
 T

A
R

‹H
 2

1
1

 T
E

M
M

U
Z

 2
0

1
1

45

vam ettiği için öldürülür. Şahın esir 

olan eşi de Tâcîzâde Cafer Efendi’ye 

nikâhlı eş olarak verilir.15 

Anlatıma eşlik eden resimde ise Ali 

isimli İran askerinin Sultan Selim’in 

huzuruna getirildiği an tasvir edi-

lir (Resim 2).16 Savaş meydanında 

atı üzerinde duran Sultan Selim’in 

tam karşısında Safevi sarığı ve süs-

lü giysileri ile Şah İsmail sanılarak 

yakalanan Ali ve onu sultana sunan 

Osmanlı paşası yer alır. Bu tasvirde-

ki en dikkat çekici figür ise sahnenin 

tam ortasında, küçük bir tepenin 

ardından başı görünen kadın figürü-

dür. Elinde yay tutan bir yeniçerinin 

eşlik ettiği bu kadın figürü kırmızı 

bir giysi ile betimlenmiştir ve başın-

daki beyaz örtünün altından saçları 

görünmektedir. Elbisenin altındaki 

eliyle mahcup bir şekilde yüzünü 

gizlemeye çalışan bu kadın metinde 

bahsi geçen Şah İsmail’in esir düşen 

eşi olmalıdır. 

Tâcü’t-Tevârîh’te ve Hünernâme’de 

Şah İsmail’in eşlerinin tasvir edilme-

si Osmanlı resim sanatının kadınlara 

olan tutumu içinde oldukça ayrıksı 

ve özgün iki örnektir. Tarihi birey 

olarak belirli kadınları resmetmeye 

oldukça mesafeli olan Osmanlı nak-

kaşları Şah İsmail’in eşlerini resim-

lerken neden bu mesafeyi aştılar? 

Bu tutumun nedenini kesin olarak 

söylemek mümkün olmamakla birlik-

te, Şah İsmail’in eşinin ya da gözde-

sinin Osmanlılarca görülme biçimi ile 

ilgili olabileceğini düşünmek makul 

bir seçenek olabilir. Özellikle, Çal-

dıran Savaşı öncesinde savaşın dini 

meşruiyetini sağlamak ve/veya sağ-

lamlaştırmak için Osmanlı uleması 

tarafından verilen fetvaların içeriği 

bu konuda aydınlatıcı bilgiler sağlar. 

Şöyle ki, Sultan Selim Çaldıran Sava-

şı öncesinde ulemadan iki ayrı fetva 

alır. Bu fetvalardan ilki İbn-i Kemal’e 

aittir ve Safevilere karşı oldukça sert 

ifadeler içerir. Fetvanın ana vurgusu 

Şah İsmail ve taraftarlarının dinden 

çıktığı olgusudur. Buna göre Safe-

vi kadınları ve erkekleri ile nikâh 

batıl, doğacak çocuklar ise “veled-i 

zina”dır. Kestikleri yenmez, savaş 

anında erkeklerin katli, kadın ve ço-

cuklarının köle alınması meşrudur. 

Feridun Emecen bu fetvanın daha çok 

elitler için yazıldığını, Müftü Hamza 

Sarugörez’in yazdığı bir başka fetva-

nın ise daha alt sınıflara hitap eden 

basit bir Türkçe ve halk ağzıyla yazıl-

dığını söyler. Bu fetvada da benzer bir 

şekilde Kızılbaşların İslam’a hakaret 

edip zarar verdikleri, onların “kâfir” 

ve “mülhid” oldukları, bunları yok et-

menin vacip ve farz olduğu, avladık-

larının murdar olduğu ve nikâhlarının 

batıl sayılacağı söylenir.17

Bu fetvalara bakıldığında Safevilerin 

dini inançlarının bir tür “sapkınlık” 

olarak dikte edildiği açıkça gözlenir. 

Her ne kadar bunlar 16. yüzyıl başın-

da yazılmış olsa da bu algının 16. yüz-

yıl sonunda ve 17. yüzyılda da devam 

ettiği düşünülebilir. Osmanlı hane-

dan kadınlarına kapılarını neredeyse 

tamamen kapatan Osmanlı resim sa-

natında Şah İsmail’in eşinin ve göz-

desinin rahatlıkla resmedilebilmesi-

nin ardında, belki de, bu algının izle-

ri vardı. Kendi kadınlarını resmetme-

yi ya da görünür kılmayı reddeden 

Osmanlılar “sapkın” saydıkları hatta 

“kâfirlerle” eş gördükleri Şii kadın-

ları resmetmede beis görmüyorlar-

dı. Tıpkı, şehrin güzelliklerini ve de 

güzellerini anlatan şehrengizlerde, 

şehrin güzelliği ile meşhur erkekleri 

isimleri ve meslekleri ile anılırken, 

toplumdaki “saygın” ailelere men-

sup kadınlardan bahsedilmemesi, 

isimleri ile anılan kimi kadınların ise 

çoğunlukla toplumun alt sınıflarına 

ya da gayrimüslim tebaaya mensup 

olmaları gibi.18  
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