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Müellifleri Meçhul İki
Şehrengiz: Üsküp ve Budin
Şehrengizleri
Two Shehrengizs That Their Authors are
Unknown: Üsküp and Budin Shehrengizs

ÖZET

Bir şehrin güzelleri ve güzelliklerini anlatmak üzere kaleme
alınan şehrengizler, klasik Türk edebiyatında özellikle 16.
yüzyılda rağbet görmüş manzum türlerden biridir. Bu eserler
yazıldıkları dönemin toplum hayatını ve kültürünü yansıtması
açısından oldukça önemlidir. Edebiyatımızda daha çok İstanbul,
Edirne ve Bursa gibi şehirler için yazılan bu türde şimdiye
kadar tespit edilen eser sayısı 87’dir. Müellifleri bilinmeyen
Üsküp ve Budin şehrengizleri de bu türde kaleme alınan ve
bugüne kadar varlıkları bilinmeyen eserlerdir. Bu iki eserin
tespitiyle birlikte bu türde kaleme alınan eser sayısı 89’a
yükselmiştir.
Budin Şehrengizi, İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi, “Zühdü Bey 226” numarada kayıtlı olan bir şiir
mecmuası içerisindedir. Yazılış tarihi belli olmayan eser,
mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup 148 beyitten
oluşmaktadır.
Üsküp Şehrengizi ise Milli Kütüphane’deki “06 Hk 436”
numaralı şiir mecmuasının içerisinde yer almaktadır. Yazılış
tarihi belli olmayan ve mesnevi nazım şekliyle yazılan eser, 101
beyitten oluşmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle şehrengiz türü ve bu türde yazılmış
eserler hakkında bilgi verilmiş; ardından Üsküp ve Budin
şehrengizlerinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde birtakım
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmanın sonunda ise bu
iki eserin transkripsiyonlu metnine yer verilmiştir.

ABSTRACT

Shehrengizs which are written in order to tell the
beauties and glories of a city are one of the poetic types
which were in demand in the classical Turkish literature
especially in 16th century. These works are very important
as they reflect the life and culture of the society that they
were written. The number of works which have been
determined in this type up to now and written for the cities
especially such as İstanbul, Edirne and Bursa in our
literature is 87. The shehrengizs of Üsküp and Budin that
their authors are unknown are the works which were
written in this type and that their existence has not known
to today. The number of works which have been written
increased to 89 with the determination of these two works.
Budin Shehrengiz is in the poetry journal which is
registered in Zühdü 226 in İstanbul Süleymaniye
Manuscript Library. The work that its writing date is
uncertain written in the form of mesnevi poetry and
consists of 148 couplets.
Moreover, Üsküp Shehrengiz is in the poetry journal
with 06 Hk 436 no in The National Library. The work that
its writing date is uncertain and written in the form of
mesnevi poetry consists of 101 couplets.
In this study, the information was given especially
about the works in shehrengiz type and which were written
in this type; then, a set of evaluations was provided about
the form and content features of Üsküp and Budin
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shehrengizs. At the end of the study, these two works’
transcription-included texts were involved.
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Giriş
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde doğrudan veya dolaylı olarak
yerleşim yerlerini konu alan bilâdiye1, sâhilnâme2, mesâir3, semtiye4 gibi
birçok nazım türü bulunmaktadır. Bu türlerden biri de bir şehrin güzelleri
ve güzelliklerinin anlatıldığı şehrengizlerdir.
Farsça şehr ve engîz (harekete getiren, karıştıran) kelimelerinden
oluşan şehrengiz bir şehrin güzellerini, doğal ve tarihî güzellikleriyle
sanat ve meslek dallarında ün yapmış kişileri ve onların sosyal
durumlarını anlatır (Kaya 2010: 461).
Edebiyatımızda Sâfî’nin Farsça yazdığı İstanbul Şehrengizi, Usûlî’nin
Yenice Şehrengizi ve Esîrî’nin Bağdat Şehrâşûbu gibi birkaç eser, manzummensur karışık kaleme alınmış; bunun dışındakilerin büyük çoğunluğu
ise manzum olarak yazılmıştır. Manzum olanlarda ise büyük bir oranda
mesnevi nazım şekli tercih edilmiştir (Aydemir 2007: 99).
Şehrengizlerin yazımında şairlerin nazım şeklindeki tercihleri daha
çok mesneviden yana olsa da zaman zaman kaside, terkib-i bend,
muhammes gibi farklı nazım şekilleriyle de şehrengizler yazılmıştır. Bu
1

Bu tür için bkz. KAPLAN, Yunus (2016), “Klasik Türk Edebiyatında Bilâdiyyeler ve
Zihnî Efendi ile İştibî Ahmed Efendi’nin Bilâdiyyeleri”, Modern Türklük Araştırmaları
Dergisi, 13(1), 102-124.
2
Bu tür için bkz. KAPLAN, Yunus (2015), “Klasik Türk Edebiyatında Sahil-nâmeler
ve Derviş Hilmi Dede’nin Sahil-nâmesi”, Route Educational and Social Science Journal,
2(2), 148-159.
3
Bu tür için bkz. KAPLAN, Yunus (2017), “Lale Devri İstanbul’unda Padişah
Bahçelerini Anlatan Manzum Bir Eser: Hıfzî ve Mesâir’i”, Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 308-330.
4
Bu tür için bkz. KALPAKLI, Mehmet (1995), 16-17. Yüzyılda Mahalle ve Semt Adları,
Kâmî’nin Lügazı. İstanbul Dergisi, 14, 42-45.
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nazım türlerinde genellikle aruzun kısa vezinlerinden biri olan “mefâ’îlün
mefâ’îlün fe’ûlün” tercih edilmiş ve sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır
(Kaplan 2018: 784).
Şehrengizlerin büyük çoğunluğunda ortak özellik gösteren bir tertip
hususiyetinden bahsetmek mümkündür. Kısa bir “münâcât”la başlayan
şehrengizlerin bu bölümlerinde, münâcâtlarda görülen Allah’ın sonsuz
büyüklüğü karşısında kendi çaresizliğini gören kulun yalvarmasına pek
rastlanmaz. Burada asıl anlatılmak istenen düşünce, şairin gördüğü
güzellere dini görevlerini unutturacak derecede tutkun olması, bu
yüzden kendini suçlu görerek affını istemesidir. Doğrudan “sebeb-i
te’lif”le maksada giren şehrengizler de vardır. Bunların bazılarında gece
ve gündüz tasvirleri yer alır. “Sebeb-i te’lif”te şair, güzellerini tasvir
edeceği
şehirden
bahsederek
dilberlerini
över.
Tasvirlerini
tamamladıktan sonra da “hâtime” bölümüyle eserini bitirir. Bu bölümde
şehirde övülecek daha birçok güzel olmasına rağmen tanıdıklarını
anlattığını söyleyerek hepsine birden dua eder. Bu arada şair kendini
övmeyi de unutmaz (Levend 1957: 13).
Divan edebiyatının yerli mahsulleri arasında yer alan şehrengizler,
toplum hayatını ve kendi çağının özelliklerini bir divandan daha canlı,
daha renkli aksettirmesi bakımından önemlidir (Levend 1957: 14). Türün
örnekleri, dönemin ve bölge insanının yaşantısı, sosyal çevrenin renkleri;
toplumun inanç ve kabulleri; gelenek ve görenekleri açısından zengin
malzemeye sahiptir. Yerleşim birimlerindeki halk yaşamı, eğlence
şekilleri; kıyafetler, yeme-içme alışkanlıkları; mesleki ve sosyal sınıfların
yaşam farklılıkları ve farklı eğlenme biçimleri gibi pek çok toplumsal
motif, şehrengizlerin renkli dünyasını oluşturmuştur (Akkuş 2013: 236).
Türk edebiyatında şehrengiz türünün ilk örneği 16. yüzyılda verilir.
İlk olarak 1512 yılında Mesîhî ve Zâtî, Edirne için birer şehrengiz
yazmışlardır. Bunu bir yıl sonra Kâtib tarafından yazılan İstanbul ve Vize
şehrengizi, ardından Taşlıcalı Yahyâ tarafından yazılan İstanbul ve
Edirne şehrengizleri (1522) takip eder (Levend 1957: 14-21).
Edebiyatımızda özellikle 16. yüzyılda büyük ilgi gören şehrengiz
türü, başta İstanbul, Bursa ve Edirne olmak üzere; Abkır, Amid, Antakya,
Bağdat, Belgrad, Budin, Bursa, Edincik, Edirne, Eyüp, Gelibolu,
Gümülcine, Halep, İstanbul, İştip, Kara Ferye, Kaşa, Kütahya, Lefkoşa,
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Manisa, Mostar, Moton, Rize, İnebahtı, Saray, Sinop, Siroz, Taşköprü,
Üsküp, Vardar Yenicesi, Vize, Yenice ve Yenişehir gibi çeşitli yerleşim
yerleri adına düzenlenmiştir.
Klasik Türk edebiyatında şehrengiz türünde yazılan ve metinleri
elde bulunan eserler ve yüzyılları şöyledir:
Yer Adı

İstanbul

Müellifi

Şehrengizin Adı

Telif Tarihi

Taşlıcalı Yahyâ

Şehrengîz-i İstanbul

1523’ten sonra

Fakîrî

Şehrengîz-i İstanbul

1534

Sâfî

Şehrengîz-i İstanbul

1537

Nüvîsî

Şehrengîz-i İstanbul

16. yy

Şairi bilinmeyen

Şehrengîz-i İstanbul

16. yy

Şehrengîz-i İstanbul

1564-65

Defterdâr-zâde
Ahmed
Cemâlî
Şehrengîz-i İstanbul der
Azîzî

Hûbân-ı

Zenân

Yâhod

Nigâr-nâme-i Zevk-âmîz

16. yy

der Üslûb-ı Şehrengîz
Fehîm-i Kadîm
Mesîhî

Edirne

Bursa

Şehrengîz-i Hezliyyât
Şehrengîz

Der

Cüvânân-ı Edirne

Medh-i

1633
1512

Zâtî

Şehrengîz-i Edirne

1512

Taşlıcalı Yahyâ

Şehrengîz-i Edirne

1523’ten sonra

Kerîmî

Şehrengîz-i Edirne

1544

Neşâtî

Şehrengîz-i Edirne

17. yy

Lâmi‘î Çelebi

Şehrengîz-i Bursa

1523’ten sonra
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Yer Adı

Müellifi

Şehrengizin Adı

Telif Tarihi

Üsküplü İshâk Çelebi

Şehrengîz-i Bursa

16. yy

Mânî

Şehrengîz-i Bursa

16. yy

Nâzik Abdullah

İsmâil Belîğ

Terkib-i

bend-i

berâyı

Bursa
Şehrengîz-i Cilve-resâ ve
Âyîne-i Hûbân-ı Bursa

17. yy

1707

Hayretî

Şehrengîz-i Yenice

16. yy

Usûlî

Şehrengîz-i Yenice

16. yy

Maksadî

Şehrengîz-i Yenice

16. yy

Maksadî

Şehrengîz-i Yenice

16. yy

Şehrengîz-i Sîroz

16. yy

Şehrengîz-i Sîroz

16. yy

Yenice

Defterdâr-zâde
Ahmed
Siroz

Cemâlî
Şairi bilinmeyen
Üsküplü İshâk Çelebi

Üsküp
Şairi bilinmeyen
Gelibolulu Mustafa Alî
Gelibolu

Şehrengîz-i

Mahbûbân-ı

Vilâyeti Üsküb
Şehrengîz

16. yy
-

Berây-ı

Hûb

Ruyân-ı Gelibolu

16. yy

Vechî

Şehrengîz-i Gelibolu

1551’den önce

Câmi‘î

Şehrengîz-i Manisa

16. yy

Derzi-zâde Ulvî

Şehrengîz-i Manisa

1566

Manisa

Şehrengîz-i
Kütahya

Abdî

Kütâhiyye

Hûbân-ı
Sânehu’llâhi

Ani’z-Zevâti’l-Beldiyye

16. yy
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Yer Adı

İştip

Müellifi

Şehrengizin Adı

Telif Tarihi

Ârif

Şehrengîz-i Kütâhiye

17. yy

Za’fî-i Gülşenî

Şehrengîz-i Şehr-i İştife

1540

Maksadî

Şehrengîz-i İştip

16. yy

Za’fî-i Gülşenî

Şehrengîz-i Moton

16. yy

Moton
Dürrî

Bursalı Rahmî
Yenişehir
Vahîd Mahtûmî

Şehr-i Motona İrsâl
Olunan Şehrengîzdür
Şehrengîz-i Yenişehr
Rahmî Efendi Fermâyed
Lâle-zâr (Yenişehr-i Fenâr
Şehrengizi)

17. yy

16. yy

18. yy

Belgrad

Hayretî

Şehrengîz-i Belgrad

1521’den sonra

Rize

Cefâyî

Şehrengîz-i Rize

16. yy

Vardar Yenicesi

Za’fî-i Gülşenî

Abkır

Za’fî-i Gülşenî

Şehrengîz-i Âbkır

-

Za’fî-i Gülşenî

Şehrengîz

Sinop

Beyânî

Şehrengîz-i Sinop

16. yy

Antakya

Siyâmî

Şehrengîz-i Antakya

16. yy

İnebahtı

Sânî

[…] Civânân-ı İnebahtı

16. yy

Bağdat

Esîrî

Bağdat Şehrâşûbu

16. yy

Şehrengîz-i Şehr-i Yenice-i
Vardar

16. yy
16. yy
16. yy
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Yer Adı

Müellifi

Şehrengizin Adı
Edincik Şehrengîzi

Telif Tarihi

Edincik

Ravzî

Halep

Seyrî

Saray

Hâdî

Şehrengîz-i Saray

16. yy

Mostar

Hacı Derviş

Şehrengîz-i Mostar

1630-31

Gümülcine

Dürrî

Şehrengîz-i Gümülcine

17. yy

Budin

-

Der-Vasf-ı Hûbân-ı Budun

_

İstanbul-Vize

Kâtib Davud

Şehrengîz-i İstanbul/Vize

1513

Şehrengîz-i

Mahrûsa-i

Haleb

Şehrengîz-i
Cüvânân-ı

Lebîbî

Eyüp

16. yy

16. yy

Lebîbî
Ebî

Eyyûb-ı

_

Ensârî
Kaşa

Künûzî

Lefkoşa

-

-

Hakîr

Şehrengîz-i

Kaşan’un

Vasfı ve Medh-i Cemîli
Şehrengîz-i Lefkoşa

5

-

_
_
-

Bu şehrengizlerin yanı sıra tam manasıyla bir şehrengiz özelliği
taşımayıp ele aldığı konu itibariyle şehrengiz olarak değerlendirilebilecek
eserler de bulunmaktadır: 1. Câfer Çelebi- Heves-nâme, 2. Enderûnî Fâzıl
Bey-Çengî-nâme, 3. Enderûnî Fâzıl Bey-Defter-i Aşk, 4. Enderûnî Fâzıl BeyHûbân-nâme, 5. Enderûnî Fâzıl Bey-Zenân-nâme, 6. Fakîrî-Ta’rifât, 7. Mahfî5

Bu şehrengiz Paris Biblieoteqa Nationale'de yer alan bir mecmuanın 89b-91b varakları arasında
bulunmaktadır. Müellifi belli olmayan eserde metnin sonunda, Hâtimetü’l-Kitâb başlığı altında yazarın metni
kendisinin kaleme aldığını ifade ettiği beyitte kendisinden iki defa üst üste “Hakîr” olarak söz etmesi bunun
bir mahlas olabileceği izlenimi oluşturmaktadır. Ayrıca metinde herhangi bir yer ismi geçmediğinden hangi
şehrin güzellerinin konu edildiği de bilinmemektedir. Eser, mesnevi nazım şekli ile yazılmış olup 71 beyitten
müteşekkildir. Doğrudan şehrin güzellerinin anlatımı ile başlayan eserde 27 kişilik bir şahıs kadrosu
görülmektedir (Harmancı vd. 2018: 407-423).
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Şehrengîz Destanı, 8. Sünbül-zâde Vehbî-Şehrengiz Berây-ı Çend Cüvânân-ı
Meşhûr ve Mülakkab-ı İstanbul der-Defter-dârî-i Halîmî Paşa Berây-ı Latîfe
Nüvişte Bud, 9. Neşâtî Ahmed Dede-Şehrengiz-i İstanbul, 10. Dâ’î/Sâ’î,
Narh-nâme-i Dilberân (Karacasu 2007: 304).
Bununla birlikte edebiyatımızda muhtelif kaynaklarda adı geçen
fakat nüshası elde edilemeyen 24 kayıp şehrengiz bulunmaktadır. Bu
şehrengizler; 1. Ârif-Şehrengiz, 2. Âşık Çelebi-Şehrengiz-i Bursa, 3. BelîğŞehrengiz-i Bursa, 4. Feyzî-Şehrengiz, 5. Fikrî-Şehrengiz-i İstanbul, 6.
Firdevsî-Şehrengiz, 7. Garâmî-Şehrengiz-i Kara Ferye, 8. Hâlife-Şehrengiz-i
Amid, 9. Halîl-i Zerd-Şehrengiz-i Bursa, 10.İntizâmî-Şehrengiz-i Budun, 11.
Kemâlî-Şehrengiz, 12. Kıyâsî-Şehrengiz-i İstanbul, 13. Selâmî-Şehrengiz-i
Saray, 14. Sülûkî-Şehrengiz-i Saray, 15. Tab’î-Şehrengiz-i İstanbul, 16. AhdîŞehrengiz, 17. Tâbi’î-Şehrengiz, 18.Nihâlî-Gazeller, 19. Sûfî-Şehrengiz-i
İstanbul, 20. Usûlî-Şehrengiz-i Edirne, 21. Behiştî-Şehrengiz-i Vize, 22. Şairi
Bilinmeyen-Şehrengiz-i Taşköprü, 23. Şairi Bilinmeyen-Şehrengiz-i Kıbrıs,
24. Şairi Bilinmeyen-Şehrengiz-i Keşan (Karacasu 2007: 177-209; Karacasu
2007: 259-313; Karaca 2018: 19).
Yapılan yeni çalışmalarla hem yeni eserler gün yüzüne çıkarılmakta
hem de bu çalışmalardaki bilgiler ışığında mevcut eserler hakkında bilgi
güncellemelerinin yapılması zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu meyanda
Yaşar Aydemir (2001), tarafından yayımı gerçekleştirilen Sânî’nin Rodos
Şehrengizi hakkında bilgi güncellemesi zarureti ortaya çıkmıştır. Çünkü
farklı nüshaların tespitiyle birlikte yapılan Sânî Bey Dîvânı’nın neşriyle
Rodos hakkında yazıldığı söylenen şehrengizin aslında İnebahtı Şehrengizi
olduğu ortaya çıkmıştır (Taşdelen 2019: 456-472).
Yaşar Aydemir; Sânî’nin Rodos Şehrengizi başlıklı çalışmasında,
İnebahtı Şehrengizi’nin Sânî Bey Dîvânı’nda “Der-Vasf-ı Hisâr-ı İnebahtı”
olarak yer alan başlık kısmının, çalışmış olduğu nüshada silik olmasından
dolayı okunamadığını belirtmiştir. Bundan dolayı Aydemir eserde geçen;
Leb-i deryāda gördüm bir ģiŝārı
Rodos mānend muģkem üstüvārı

beytinden hareketle bu şehrengizin Rodos hakkında yazıldığı
kanaatine varmıştır.
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Ancak Sânî Bey Dîvânı’nda kayıtlı olan eserin başlığının “[…]
Civânân-ı İnebahtı” olması ve eserde dilber tavsiflerinin yapıldığı
aşağıdaki beyitlerde şehrin adının açıkça belirtilmesi, bu şehrengizin
İnebahtı’ya ait olduğuna dair herhangi bir tereddüde mahal
bırakmamaktadır:
Ĥuŝūŝa İnebaĥtı dil-rübāsı
Kemāl ehline ġālibdür vefāsı

(B. 84)

Göňül Baġdādı anuň pāy-ı taĥtı
Egerçi şehri olmış İnebaĥtı
(B. 111)

Bununla birlikte edebiyatımızda kayıp şehrengizler arasında
zikredilen Ârif’in Kütahya Şehrengizi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Muzaffer Ozak-I Koleksiyonu 1313
numarada kayıtlı Ârif Dîvânı’nın 24a-26b yaprakları arasında tespit
edilerek gün yüzüne çıkarılmıştır (Şahin 2018: 184-212).
Yine kaynaklarda Keşan Şehrengizi olarak bahsedilen (Karaca 2018:
19; Karacasu 2007: 304; Levend 1957: 54) eser, Berlin Devlet
Kütüphanesi’nde “Ms. Diez Octav 159” numaralı mecmuanın 108b-111b
varakları arasında tespit edilmiştir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda
Keşan hakkında yazıldığı ifade edilen eserin günümüzde Slovakya’da
bulunan Kaşa şehrine ait olduğu anlaşılmıştır. “Şehr-i Kaşa’nuň Vasfı vü
Medh-i Cemîlidür” başlığını taşıyan Kaşa Şehrengizi, Künûzî mahlaslı bir
şair tarafından mesnevi nazım şekliyle ve aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün
fe’ûlün kalıbıyla yazılmıştır. 157 beyitten müteşekkil olan bu şehrengizin
içerisinde Korlad adlı bir Macar güzeli için yazılmış 7 bentlik bir murabba
ile 5 beyitlik bir gazel de yer almaktadır (Kaplan 2019: 178-202).
Ayrıca kaynaklarda Kıbrıs Şehrengizi olarak bahsedilen (Karaca 2018:
19; Karacasu 2007: 304) eser, aslında Lefkoşa şehrine ait olup “Şehrengîzi Lefkoşa” başlığını taşımaktadır. Milli Kütüphane’de “06 Mil Yz A 799”
arşiv numaralı şiir mecmuasının 94b sayfasında yer alan ve eksik olan bu
şehrengizin elimizde sadece ilk on beş beyti bulunmaktadır.
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Eser, mesnevi nazım şekliyle ve aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün
kalıbıyla yazılmıştır. Şehrengizin “Lefkoşa”ya ait olduğu şu beyitlerden
anlaşılmaktadır:
Seyāģat eyler iken gice gündüz
Yolum bir yire geldi nāmı Ķıbrız
İrişdüm Lefķoşa şehrine ey yār
Šonanmış gördüm anda şehr ü bāzār

(B. 6-7)

Şimdiye kadar herhangi bir nüshası elde edilemeyen şehrengizlerle
birlikte bu türde yazılmış olan toplam 87 eserin varlığı bilinmektedir.
Yaptığımız katalog ve eser taramaları neticesinde biri Süleymaniye
Yazma Eser Kütüphanesi’nde, diğeri ise Milli Kütüphane’de bulunan
mecmualarda tespit ettiğimiz Budin ve Üsküp şehrengizleri ile birlikte
mevcut şehrengiz sayısı 89’a yükselmiştir.
Bu çalışmada Üsküp ve Budin şehrengizlerinin şekil ve muhteva
özellikleri üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunularak bu iki
eserin transkripsiyonlu metnine yer verilecektir.
1. Budin Şehrengizi
Eserin bilinen tek nüshası İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi, “Zühdü Bey 226” numarada kayıtlı olan bir şiir
mecmuasının 3a-7b varaklarında kayıtlıdır. Her sayfada iki sütunun
bulunduğu ve 14-16 arasında değişen satır sayısına sahip olan eser, nesih
hat ile kaleme alınmıştır.
1.1. Budin Hakkında
Macarca Buda adıyla anılmakta olan şehir, Macaristan’ın kuzeyinde
Tuna Irmağı’nın sağ yakasında yer alır. Nehrin sol kıyısındaki Peşte,
Buda’nın kuzeyindeki Obuda (Eski Buda) ile birlikte bugünkü Budapeşte
şehrini teşkil eder (David 1992: 344).
17. yüzyılda kaleme alınan Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi’nde verilen
bilgilere göre; şehrin yedi adet kapısı bulunmaktadır. Orta hisarın
kuzeyinde Tuna Nehri’ne, Peşte Ovası’na ve Keçkemet Vadisi’ne bakar
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bir yerde kurulmuş Paşa Sarayı yer alır. İç kalede ise Evliya Çelebi’nin
Kızılelma Sarayı olarak adlandırdığı büyük saray yer almaktadır. Şehirde
toplam yirmi beş cami, kırk yedi mescid, on iki medrese, on altı sıbyan
mektebi, on tekke, iki hamam, dokuz han, sekiz ılıca ve bir çeşme yer alır.
Halkının çoğunluğu silahlı askerdir. Bir sınıfı kibar, bir sınıfı kara ve
deniz tüccarı, bir sınıfı çarşı esnafı, bir sınıfı da âlimdir. Havası ve suyu
oldukça güzel olan şehre, diğer şehirlerden hastalar gelip şifa
bulmaktadır. Dört ay şiddetli kışının olmasına rağmen temmuz ve
nevruzu hayat bağışlar. Şehirde yedi bin bağ ve yetmiş mesire yeri
bulunmaktadır. Toprakları amber gibi pâk olup buğday, arpa, börülce,
mercimek ve nohudu boldur. Şehrin demircileri tüfek, kolçak, balta ve
nacak gibi silah aletleri imal ederler (Kahraman 2010: 301-333).
1.2. Budin Şehrengizi’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri
148 beyitten oluşan Budin Şehrengizi, mesnevi nazım şekliyle ve
aruzun hezec bahrinin “mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün” kalıbıyla yazılmıştır.
Müellifi ve yazılış tarihi belli değildir.
Âgah Sırrı Levend’e göre şehrengizler çoğunlukla “münâcât, sebeb-i
te’lif ve hâtime” bölümlerinden oluşur (Levend 1957: 13). “Der-Vaŝf-ı
Ĥūbān-ı Budun” başlığını taşıyan Budin Şehrengizi ise bu geleneğin aksine
doğrudan güzellerin övgüsüyle başlamaktadır. Hâtime kısmı
bulunmayan ve sondan eksik olan eserin baştan da eksik olması ihtimal
dâhilindedir.
36 güzelin övgüsüne yer verilen eserde, her güzelin 3 ile 7 beyit
arasında tanıtımı yapılmıştır. Bu güzellerin 32’si dörder beyitle, 2’si beşer
beyitle, 1’i yedi beyitle ve 1’i de üç beyitle tanıtılmıştır.
Şehrengizler, bir şehrin kendisine aşk duyulan güzelleri ve çoğu çarşı
esnafından olan delikanlılarını tasvir eden ve öven şiirlerden oluşan
eserlerdir (Tezcan 2001: 162). Budin Şehrengizi’nde de bu geleneğe uygun
olarak erkek güzellerden bahsedilmiştir.
Bu güzeller tanıtılırken bazıları hem isim hem lakapları, bazıları
isimleri, bazıları lakapları ve biri ise sadece mesleği ile zikredilmiştir.
a. Hem İsmi Hem Lakaplarıyla Anılanlar: Sinân Beg-zâde
Mehemmed, Zâimoğlu Osmân, Veznedâr-zâde Mehemmed, İbn-i Rüstem
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Hüseyn, Çavuşoğlu Hüseyn, Cellâd-zâde Dervîş, Yazıcı-zâde
Mehemmed, Kâtiboğlu Mehemmed, İbn-i Sipâhî Dâvud, Hâcı Hasanzâde Ömer, Hatîboğlu Hasan, İmâmoğlu Nezîr Bâlî, İmâm-zâde Sâlih,
İbn-i İmâm Ahmed, Müezzin-zâde Muhyîddîn, Gönüllü-zâde
Mehemmed, Kuloğlu Osmân, Helvâcı-zâde Abdî, İbn-i Kassâb
Mehemmed, Bakkâl-zâde Beşîr.
b. Sadece İsmi ile Anılanlar: Sâlih, Osmân, Gazanfer, Yûsuf, Ahmed,
Mehemmed, Mustafâ, Alî Bâlî, Sefer, Ahmed, Ramazân.
c. Sadece Lakaplarıyla Anılanlar: Emînoğlu, Tüfengçi-zâde.
d. Sadece Mesleği ile Anılan: Berber.
Bahsi geçen 36 güzelin 16’sının meslekleri doğrudan zikredilmiş olup
bu meslekler şunlardır: Sipâhî, dâniş-mend, vezzân, şâkird-i mücellid,
şâkird-i gazzâz, zer-ger, bezzâz, yaycı, mestçi, berber, derzi, başmakçı,
kavukçı şakirdi.
Bazıları ise bir mesleği karşılayan ve aynı zamanda devam
ettirdikleri aile adlarıyla zikredilmiştir: Veznedâr-zâde, Cellâd-zâde,
Yazıcı-zâde, Kâtiboğlu, İbn-i Sipâhî, Çavuşoğlu, Hatîboğlu, İmâmoğlu,
Müezzin-zâde, Tüfengçi-zâde, Kuloğlu, Helvâcı-zâde, İbn-i Kassâb,
Bakkâl-zâde.
Böylece Budin Şehrengizi’nde çoğu bugün de devam etmekte olan 27
meslek grubu zikredilmiştir. Bu meslekler, şehrengizlerin birçoğunda
olduğu gibi adı geçen meslekle ilgili kavramlar etrafında oluşturulan
kelime ve kavramlarla tanıtılmıştır.
Örneğin Hasan adlı güzelin tavsifi yapılırken hatîb kelimesiyle
anlamca uyumlu olan “câmi, hutbe, minber” kelimelerinin kullanımı
tercih edilmiştir.
Biri daĥı Ĥašìboġlı Ģasandur
Güzeldür sìm ü ten ġonçe-dehendür
Yapılmış cāmi˘-i ģüsni yirinde
Oķunur ĥušbesi dil minberinde
˘Aceb taģŝìl-i nāz itmiş o dil-keş
Edānīye muģibdür ehle ser-keş
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Cihānda görmedin bir źerre mihrin
Dil-i dìvāne çekdi zehr ü ķahrın (B. 55-58)

Yine Yûsuf adlı güzelin tavsifinde mücellid kelimesiyle anlamca
uyum içinde olan “cild, şemse, defter, mushaf” kelimeleri kullanılmıştır.
Biri Yūsuf ki şākird-i mücellid
Anuň ģüsnine ay u gün muķallid
Olaldan cāmi˘-i ģüsne ˘öşür ĥūn
Dil-i dìvāneyi ol itdi meftūn
Didüm cild eyle vechüň muŝģafına
Bir altun vir didi her şemsesine
Yazup cild itmege ˘uşşāķa defter
Yanında var anuň bir niçe duĥter

(B. 94-97)

Budin Şehrengizi’nde tavsifi yapılan güzellerin isimleri, meslekleri ve
sahip oldukları lakapları şu şekildedir:
Beyit
1-5
6-9
10-13
14-17
18-21
22-25
26-29
30-33
34-37
38-42
43-46
47-50

İsmi
Mehemmed
Osmân
Mehemmed
Ramazân
Sâlih
Hüseyn
Hüseyn
Dervìş
Mehemmed
Mehemmed
Dâvud
Ömer

51-54
55-58
59-62
63-66
67-70
71-74

Osmân
Hasan
Nezîr Bâlî
Sâlih
Ahmed
Muhyîddîn

Lakap
Sinân Beg-zâde
Zaîmoğlu
Veznedâr-zâde
İbn-i Rüstem
Çavuşoğlu
Cellâd-zâde
Yazıcı-zâde
Kâtiboğlu
İbn-i Sipâhî
Hâcı Hasanzâde
Hatîboğlu
İmâmoğlu
İmâm-zâde
İbn-i İmâm
Müezzin-zâde

Meslek
Sipâhî
Sipâhî
Dâniş-mend
Sipâhî
-
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75-78
79-82
83-86
87-93
94-97

Gazanfer
Mehemmed
Yûsuf
Yûsuf

Gönüllü-zâde
Emînoğlu
-

98-101
102-105

Ahmed

Tüfengçi-zâde
-

106-109
110-113
114-117
118-121
122-125
126-129
130-133
134-137
138-141
142-145

Mehemmed
Osmân
Mustafâ
Mustafâ
Alî Bâlî
Abdî
Mehemmed
Sefer
Ahmed

Kuloğlu
Helvâcı-zâde
İbn-i Kassâb
-

146-148

Beşîr

Bakkâl-zâde

Vezzân
Şâkird-i
mücellid
Zer-ger
Şâkird-i
gazzâz
Bezzâz
Yaycı
Mestçi
Berber
Derzi
Başmakçı
Bezzâz
Kavukçı
şâkirdi
-

2. Üsküp Şehrengizi
Eserin bilinen tek nüshası Milli Kütüphane’deki “06 Hk 436”
numaralı şiir mecmuasının 62a-64b varakları arasında yer almaktadır.
Her sayfada iki sütun ve 10-14 arasında değişen satır sayısına sahip olan
eser nesih hat ile kaleme alınmıştır. Ayrıca şehrengiz metninin bir kısmı
63b, 64a ve 64b sayfalarının der-kenarlarında yer almaktadır. Derkenarlarda yer alan bazı beyitlerin sonları tıraşlanma sebebiyle
okunamamaktadır.
2.1. Üsküp Hakkında
Balkan yarımadasının ortasında Vardar Nehri’nin her iki yakasında
yer alır. Şehir çeşitli yollar vasıtasıyla Kosova-Priştine’ye, Selânik ve Ege
Denizi’ne Niş ve Belgrad’a, Sofya ve İstanbul’a bağlanan önemli bir
güzergâh üzerindedir (İnbaşı 2012: 377).
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Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi’nde verilen bilgilere göre; Vardar
Nehri’nin içinden aktığı bu şehrin sağ ve sol taraflarında yeşillikler, gül
bahçeleri, bağ ve bostanlar bulunmaktadır. Vardar Nehri’nin batı
tarafındaki bayırlar üzerinde bulunan kârgîr binalar ve süslü yapılar ile
bezeli büyük ve güzelleşmekte olan bir şehirdir. Yüz yirmi cami ve mescit
vardır. Bunların kırk beşinde cuma namazı kılınır. Genellikle camilerin
yakınında bulunan yetmiş mektebi vardır. Toplam yirmi tekke
bulunmakta olup Lokman Tekkesi ve Baba Meddah Tekkesi meşhurdur.
Yüz on çeşme ve iki yüz sebilhanesi vardır. Halkının bir sınıfı tüccar, bir
sınıfı avân, bir sınıfı sanat ehli ve bir sınıfı da ulemadır. Havasının ve
suyunun güzelliğinden tüm halkı sağlıklıdır. Tüm anayolları düzgün
döşeli beyaz kaldırımdır. Ayân ve eşrâfı oldukça çoktur. Fukara meskeni
ve fukara muhibbi halkı ve zevk ehli sâdık âşıkları vardır. Buğday, arpa,
bakla ve börülcesi meşhurdur (Kahraman 2010: 765- 775).
2.2. Üsküp Şehrengizi’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri
101 beyitten oluşan Üsküp Şehrengizi, mesnevi nazım şekliyle ve
aruzun hezec bahrinin “mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün” kalıbıyla yazılmıştır.
Müellifi ve yazılış tarihi belli değildir.
Şehrengizlerin birçoğunda bulunan münâcât ve sebeb-i telif kısımları
bulunmayan eser, baştan eksiktir. Aynı zamanda hâtime kısmı da
olmayan şehrengizin sondan da eksik olduğu anlaşılmaktadır.
Eserin başında herhangi bir başlık bulunmamaktadır. Şehrengizin
“Üsküp”e ait olduğu 75. beyitten anlaşılmaktadır:
Viŝāline anuň ey ķavm-i Üsküb
Gerekdür ˘ömr-i Nūh u ŝabr-ı Eyyūb

Bu şehrengizin Üsküp hakkında yazıldığına dair bir başka karine de
23. beyitte Üsküplü bir güzelin övgüsünün yapılmış olmasıdır:
Güzeller ˘arŝa-gāhında ser-āmed
Olupdur şimdi Üskübì Meģemmed

Üsküp Şehrengizi, 22 beyitlik şehir övgüsü ile başlamaktadır. Bu
tasvirlere göre emsali olmayan bu şehrin iki tarafı korkuluklarla çevrilidir
ve içine girenlerin aklı ile gönlü buradan çıkmak istemez. Güzel
yüzlülerle dolu olan bu şehir, cennet kadar güzeldir:
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Yapılmış ķorķuluķlar cānibeyni
Düşüben kimse çıķmaz cānı beyni
Cihānda yoķdur ol şehrüň nažìri
Dil ile şerģ olunmaz biňde biri
Derūn-ı hūb-rūlar birle memlū
O ģūrīlerle olmış reşk-i mīnū
Nice cennet bu yāĥūd nice ġılmān
Ki kendin unıdur gördükde rıēvān

(B. 2-5)

Şair, bu şehri gördüğünde sefer fikrinden vazgeçerek bu şehre
yerleştiğini dile getirir. Ona göre gönül ferahlatan bu şehrin halkı, irfan
ehli kimselerdir ve bu şehirde cahil kimseler bulunmaz:
Görince anı ķalmadı ķarārum
Elümden gitdi ol dem iĥtiyārum
Sefer fikrinden itdüm pes ferāġat
Göňülden gitdi sevdā-yı seyāģat
O şehr-i dil-güşāda ķaldum āĥir
Misāfirken beni itdi mücāvir
Ĥuŝūŝā ĥalķı anuň ehl-i ˘irfān
Bulınmaz hergiz arasında nā-dān

(B. 6-9)

Ardından şair, artık güzellerin övgüsüne geçeceğini haber verir.
İşitenlerin mest olacağı bir şehrengiz yazarak şehrin güzellerini bir
defterde topladığını söyleyen şair, bu şehrengizin âşıklar arasında eğlence
kaynağı olmasını istediğini belirtir:
Gel ey šūšì-i sükker-ĥāy-ı elfāž
Yine ķıl bir iki inşā-yı elfāž
İşiden mest olsun hem çü bülbül
Açup aġzını ķalsun ġonçe-i gül
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Ne deňlü var ise şehr içre dil-ber
Anı bir ĥūb defter ķıl birāder
Yine bir tāze şehr-engìz olsun
Kelāmuň şìr [ü] şehd-āmìz olsun
Senüň ey dil çü maģbūb ola medģüň
Ümìd oldur ki merġūb ola medģüň
Ola ˘āşıķlara eglence her dem
Oķınduķça olalar şād u ĥurrem (B. 13-18)

34 güzelin övgüsüne yer verilen eserde her güzelin 2 ile 6 beyit
arasında tanıtımı yapılmıştır. Bu güzellerin 28’i ikişer, 3’ü üçer, 2’si dörder
ve 1’i altı beyitle tanıtılmıştır. Bu güzeller tanıtılırken bazıları isimleriyle,
bazıları lakaplarıyla, bazıları hem isim hem de lakaplarıyla zikredilmiştir.
a. Hem İsmi Hem Lakaplarıyla Anılanlar: Üskübî Mehemmed,
Abbâs oğlu Ahmed, Debbâğ-zâde Hasan Bâlî, Kâdî-zâde Mehemmed,
Hâcı Halîfe-zâde Ömer Bâlî, Pos Paşa-zâde Mehemmed, Mûsî Halîfe-zâde
Ahmed, Aşçı-zâde Burhân, Faltaka-zâde Mehemmed, Hâcı Alînin oğlu
Bâlî, Katır-zâde Memi.
b. Sadece İsmi ile Anılanlar: Abdî, Hâcı, Ahmed, Şâkird, Sâlih,
Kâsım Bâlî, Eyyûb Bâlî, Süleymân, Memi Şâh, Hüseyn, İbrâhim.
c. Sadece Lakaplarıyla Anılanlar: Otlukçı-zâde, İbn-i Şûhî, Mîrimzâde, Mumcı-zâde, Hançerlü-zâde, Sabuncı-zâde, Behrâm-zâde, Hâcezâde, Habîb oğlu, Beg Diken-zâde.
Bahsi geçen 34 güzelin 11’inin meslekleri doğrudan zikredilmiş olup
bu meslekler şunlardır: Takyâcı, nemedçi, yorgancı, mevlidhân, hallâc,
macûnfürûş, attâr, abâcı, sipâhî, gulâm.
Bazıları ise bir mesleği karşılayan ve aynı zamanda devam
ettirdikleri aile adlarıyla zikredilmiştir: Debbâğ-zâde, Kâdî-zâde, Mumcızâde, Aşçı-zâde, Sabuncı-zâde, Otlukçı-zâde, Mîrim-zâde, Hâce-zâde.
18 farklı meslek grubunun zikredildiği şehrengizde adı geçen
meslekler, özelliklerine uygun kelime ve kavramlarla tanıtılmıştır.
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Örneğin yorgancı şâkird adlı güzelin tavsifi yapılırken “yorgan,
pister, firâş” gibi anlamca birbiriyle uyumlu kelimeler kullanılmıştır:
Biri yorġancı şākird yār-i ĥurrem
Firāķında yörenür pister-i ġam
Didüm cehdüm firāş içre yanuňdur
Eyitdi şimdi ˘ālem yorġanuňdur (B. 50-51)

Yine Hüseyin adlı güzelin tavsifi yapılırken attâr kelimesiyle
anlamca uyumlu olan “muanber, meşâm, muattar” gibi birbirleriyle
anlamca uyum içinde olan kelimelerin kullanımı tercih edilmiştir.
Ģüseyn adı birisi daĥı ˘aššār
Ķarındaşıdur anuň ol sitem-kār
Baňa ˘arż ideli zülf-i mu˘anber
Meşām-ı cānı ķılmışdur mu˘aššar (B. 86-87)

Üsküp Şehrengizi’nde tavsifi yapılan güzellerin isimleri, meslekleri ve
sahip oldukları lakapları şu şekildedir:
Beyit
23-24
25-26
27-29
30-32
33-34
35-36
37-39

İsmi
Mehemmed
Abdî
Ahmed
Hasan Bâlî
Mehemmed
Ömer Bâlî

40-43
44-45
46-49
50-55
56-57
58-59
60-61
62-63
64-65

Hâcı
Ahmed
Mehemmed
Şâkird
Sâlih
Ahmed

Lakap
Üskübî
Abbâs oğlu
Debbâg-zâde
Kâdî-zâde
Otlukçı-zâde
Hâcı Halîfezâde
Pos Paşa-zâde
İbn-i Şûhî
Mîrim-zâde
Mumcı-zâde
Mûsî Halîfezâde

Mesleği
Takyâcı
Nemedçi
Yorgancı
Mevlûd-hân
-
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66-67
68-69
70-71
72-73
74-75
76-77
78-79
80-81
82-83
84-85
86-87
88-89
90-91
92-93
94-95
96-97
98-99
100-101

Kâsım Bâlî
Burhân
Mehemmed
Eyyûb Bâlî
Süleymân
Memi Şâh
Bâlî
Memi
Hüseyn
İbrâhim
Hüseyn

Hançerlü-zâde
Aşçı-zâde
Faltaka-zâde
Hâcı Alînin oğlu
Sabuncı-zâde
Katır-zâde
Behrâm-zâde
Hâce-zâde
Habîb oğlu
Beg Diken-zâde
-

Hallâc
Takyâcı
Macûn-fürûş
Attâr
Abâcı
Sipâhî
Gulâm
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Budin Şehrengìzi
Der-Vaŝf-ı Ĥūbān-ı Budun
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
Sinān Beg-zāde kim ismi Meģemmed
Bugün hūbān-ı ˘ālemde ser-āmed
Za˘ìmoġlı sipāhìdür o dil-ber
Güneş anuň içün yaldızlu miġfer
Süvār olsa ķaçan kim esb-i nāza
Melekler gökde başlarlar niyāza
Zamāne ĥūblarınuň şehriyārı
Bugün meydān-ı ģüsnüň şehsüvārı
Ĥudā ŝoldurmasun ģüsni gülini
Dem-ā-dem tāze ķılsun sünbülini
Biri daĥı Za˘ìmoġlıdur ˘Ośmān
Ser-āmed mülk-i ģüsn içinde sulšān
Olaldan ol melek-šal˘at sipāhì
Giyürdi ĥıl˘at aňa ģüsn-i şāhì
Anuň ay u güneş bir cebelūsı
Šonanmış kevkeb ile gök šolusı
Ķanā˘at ķılmayup ol resm [ü] bāca
Dil-i ˘uşşāķı kesmişdür ĥarāca
Biri de Veznedār-zāde Meģemmed
Ĥudā virsün dilerüm ˘ömr-i sermed
Za˘ìmoġlı durur ol māh-peyker
Güneş olsa ne var destinde şeş-per
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Ĥazìne virmege ol şāh-ı ģüsne
Meh [ü] ĥūrşìd bir yaldızlu vezne
Ŝalınsa ol şeh-i nev-res civānum
Niśār olur yolında naķd-i cānum
Ķarındaşı var anuň bir güzel beg
Küçükdür
oldur cümle yeg
Beg oġlı beg dinür[se] aňa lāyıķ
Küçükden ay u gün yüzine ˘āşıķ
Ramażān olduġı içün aňa nām
Yüzin görmek yiter ˘uşşāķa bayram
Elinde olmaġ ile zūr u bāzū
Gözi olmış durur ŝan bir terāzū
Biri Ŝāliģ ki ģüsniyle perìveş
Güzeller içre müsteśnā vü dil-keş
Emekler ĥarcadı ĥaylì muŝannif
Ķılana cāmi˘-i ģüsne mu˘arrif
Dem-ā-dem ˘ilm ü nāza şöyle meşġūl
Uŝūle şuġl idüp oķur o ma˘ķūl
Ebed ģüsn içre olmaġa ĥıred-mend
El öpüp müftìye oldı dāniş-mend
Ģüseyn ismi birisi İbn-i Rüstem
Anuň ˘aşķında dil baġlandı muģkem
Ne var bu deňlü olursa mehābet
Ki Çavuşoġlıdur ol ĥūb-āfet

292

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Levendāne perì-šal˘at civāndur
Güzeller içre ŝan bir pehlevāndur
Olup ay u güneş yüzine müştāķ
Yüzin görmeklige cān virür ˘uşşāķ
Biri de Çavuşoġlıdur Ģüseynüm
Didüm gördükde bendeň ķurre ˘aynum
Daĥı nāz ˘ilmin oķur ol ŝabìdür
Derūn-ı sìne anuň mektebidür
Küçücükden ˘aceb ol sìm-tendür
Ģüseyn ismi velì ģüsni ģasendür
˘Acebdür ķudreti şāh-ı kerìmüň
Ki zì-ķıymet olur dürr-i yetìmüň
Biri Dervìşdür Cellād-zāde
Velì ģüsni anuň elden ziyāde
Şikence eyleyüp cevr ile ĥaylì
Aķıtdı gözlerümden ķan seyli
Ne yirde yürüse ol çeşm-i ser-ĥōş
Baķar ˘uşşāķa ġāyetle ġażab-pūş
Ķomaz elden o şāhum bozdoġanı
Nice ķılmasun ˘āşıķlar fiġānı
Meģemmeddür biri Yazıcı-zāde
Ģaķ itsün ģüsn-i ĥulķını ziyāde
Küçükden başlayup yazmaġa yazu
Ķamu taģŝìl ķılmış ˘ilm-i nāzı
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Oķumaķ yazmaķ olmış aňa ŝan˘at
Olursa šaň mı günden güne āfet
Yüzinde yazılu tevķì-i şāhı
Ķulı begler re˘āyāsı sipāhì
Biri de Kātiboġlıdur Meģemmed
Yüzidür āyet-i Nūr ķaşları med
Gice gündüz oķur ˘ilm-i ferāset
Daĥı mektebde ol eyler kitābet
Aňa fetģ olduġıçün bāb-ı ˘işve
Šutar destinde usšurlāb-ı ˘işve
˘Aceb ceźb eylemiş ģüsniyle nāsı
Šıfıldur gerçi kim ol pìr olası
Ĥudāyā ģüsn-i ˘ömrini müˇebbed
Ķıl anuň ģaķķ evlād-ı Meģemmed
Biri Dāvūd kim İbn-i Sipāhì
Ķul eyler işiginde nice şāhı
Nažìri yoķ
tāze güzeldür
Nice medģ itmeyem kim bì-bedeldür
Başında perçeminden var girihler
Revādur giyse Dāvudì zırıhlar
Ĥalāŝ oldı göňül ceng [ü] cedelden
Dil iķlìmini ol tìmār idelden
Biri Ģācı Ģasan-zāde ˘Ömerdür
Yüzi gündür anuň alnı ķamerdür
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Nice olmasun ol āşūbı dehrüň
˘Adāletle alur göňlini şehrüň
Dem-ā-dem ögrenüp ˘ilm-i lešāfet
Daĥı ta˘lìm ider nāz [u] žarāfet
Ĥudāyā ˘ömrini ol nev-civānuň
Füzūn ķıl nitekim devrin zamānuň
Ķarındaşı var anuň nāmı ˘Ośmān
Yüzinde oķunur āyāt-ı Ķurˇān
Meh-i nevdür egerçi nūr-ı rūşen
Yüzinden fer alur hep verd-i gülşen
Ģayā vü ˘ilm-i nāz ile nezāket
Küçükden eylemiş ta˘lìm ol āfet
Açılmaduķ bu bāġuň ġoncesidür
Žarāfet ehlinüň eglencesidür
Biri daĥı Ĥašìboġlı Ģasandur
Güzeldür sìm ü ten ġonçe-dehendür
Yapılmış cāmi˘-i ģüsni yirinde
Oķunur ĥušbesi dil minberinde
˘Aceb taģŝìl-i nāz itmiş o dil-keş
Edānìye muģibdür ehle ser-keş
Cihānda görmedin bir źerre mihrin
Dil-i dìvāne çekdi zehr ü ķahrın
İmāmoġlı Neźìr Bālì biridür
Yüzine ay [ü] gün hep müşterìdür
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Velì hercāˇìdür ol āfet-i cān
İder ˘āşıķlara kim [ĥaylì] iģsān
Oķımış ˘ilm-i nāzuň her kitābın
˘Aceb ezberlemişdür ˘ışķ bābın
Ŝalvāt-ı ˘ışķı biz idüp temāmet
Uyalum aňa gel eyleň iķāmet
İmām-zāde bir[i] nìk-nām Ŝāliģ
İşiginde var anuň çoķ meŝāliģ
Yüzin görmeklik içün gāhì gāhì
İşigi mescid[i] dil secde-gāhı
Daĥı nāz ˘ilmin oķur ol civānum
Benüm ķurbān olsun aňa cānum
Gelüň yārān ġayrìsin ķoyalum
Bugünden ŝoňra biz buňa uyalum
Biri İbn-i İmām Aģmed dürür nām
Yüzi ķıbledür uya ehl-i İslām
Levendāne güzel şìrìn-suĥandur
Velì gözleri bir nāvek-figendür
Güzellikde nažìri gelmemişdür
Daĥı ˘āşıķdan ol ģaž almamışdur
Baňa vaŝlını eyle gel müyesser
Ĥudāyā ģaķķ evlād-ı peyem-ber
Müˇeźźin-zādedür birisi mehveş
Dinür nāmına Muģyi’d-dìn-i dil-keş
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Ķaçan ˘arża ķılur ol ķadd [ü] ķāmet
Hemān ol dem ķopar ĥalķa ķıyāmet
Ķadem baŝalı mülk-i ģüsne ol şāh
Melekler gökde dirler bāreka’llāh
Revādur dir isem aňa meh-i nev
Ki ģüsni artar anuň şimdi cev cev
Biri vezzān durur nāmı Ġażanfer
Kimesne olımaz ol māha reh-ber
Güzeller içre eyle şūĥ [u] fettān
Hele ben görmedüm bir āfet-i cān
Egerçi bebr-ĥū ol çeşm-i ĥūn-rìz
Adı şìr her sözi ile şeker-rìz
Dil [ü] cān naķdini almaġa her-bār
Elinde aya beňzer veznesi var
Meģemmedcik biri Göňüllü-zāde
Olur günden güne ģüsni ziyāde
Var anda ģüsn ü ĥulķ ile ģalāvet
Nidem ġāyet göňüllüdür ol āfet
Bu şehr anı idinmiş cümle maģbūb
6
Levendāne olduġçün anda üslūb
Güzellikde ne deňl_ögsem sezādur
Göňüllüdür işi ceng [ü] ġazādur

6

Bu mısra vezne uymamaktadır.
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Emìnoġlı biri bir dil-rübācıķ
Ser-āmed ģüsn ile ol ola ģācıķ
Daĥı mektebde ˘ilm-i nāza meşġūl
Eger ģüsn ü ĥulķı ķatı merġūb
Metā˘-ı ģüsninüň çözüp yüküni
Diler ˘uşşāķdan almaķ gümrükini
Ben anda görmedügümçün ĥıyānet
Dil [ü] cān naķdini virdüm emānet
Biri Yūsufcugum bir şūĥ-ı fettān
Revā dil Mıŝrına ol ola sulšān
˘Acebdür ģüsni geç_ol nev-civānuň
Yüzi şem˘ine gün pervāne anuň
Daĥı ta˘lìm-i nāz eyler ol āfet
Dem-ā-dem ögrenür šurmaz žarāfet
Gözüm gördükde göňlüm didi anı
Ĥudā baġışlaya ol nev-civānı
˘Aceb olmış görüň ķadri şināsı
Güneş yaldızlu bir ma˘cūn šası
Ķamu yārān yisün berş-i Çìnden
Baňa virsün hemān dil-ber lebinden
Güzeller içre eyle ĥūb-ı mümtāz
Hele ben görmedüm bir şūĥ-ı šannāz
Biri Yūsuf ki şākird-i mücellid
Anuň ģüsnine ay u gün muķallid
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Olaldan cāmi˘-i ģüsne ˘öşür ĥūn
Dil-i dìvāneyi ol itdi meftūn
Didüm cild eyle vechüň muŝģafına
Bir altun vir didi her şemsesine
Yazup cild itmege ˘uşşāķa defter
Yanında var anuň bir niçe duĥter
Tüfengçi-zāde biri ĥūb zer-ger
Ķuloġlıdur velìkin ey birāder
Tüfengi fınduġın iderse zerden
Gelür altun gümiş bir nice yirden
Bulınca sìm ü zerle vaŝlına yol
Nice kez ķal ider ˘uşşāķını ol
Başına geydügince şeb-külāhı
Nacaķdan sen bizi ŝaķla İlāhì
Biri Aģmed dürür şākird-i ġazzāz
Güzeller içredür ģüsniyle mümtāz
˘Aceb dil-berdür işinüň eridür
Güneş yüzine cāndan müşterìdür
Velì ˘āşıķlar
Güzeldür
Didüm
Didi

sevmez
ibrişim getürmez
vir bir iki degme
gökdür saňa ötme

Biri bezzāz kim ismi Meģemmed
Güzeller içre olsun ģüsni sermed
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Ķıyāmet ķāmet [ü] serv-i ĥırāmān
Revā ģüsn iline olursa sulšān
Ŝatar ˘uşşāķa dürlü dürlü esbāb
Nice devr itmesün dükkānın aģbāb
Beni ilterseňüz bu yirdesine?
Ŝaruň ol dil-berüň bir bürdesine
Birisi yaycı ŝan˘at nāmı ˘Ośmān
Anuň yayını çekmez degme bir cān
Ŝınuben ġamzesin her-dem kemāne
Diler ˘uşşāķın itmege nişāne
Bugün şöyl_eylemiş ol resm-i āyìn
Aňa vaŝl ola her kim çekse yayın
Ķuloġlıdur velì ol ĥūb-ŝūret
Anuňçün böyledür ģüsn ile ŝūret
Biri mestçi güzelcik Muŝšafācıķ
Güzeller arasında bì-vefācıķ
Elinde ŝan˘atı dāˇim diker mest
Ne var ˘uşşāķın itse cümle ser-mest
Nice mest ĥarcını benden alıpdur
Hemān sìnemde bir cānum ķalıpdur
Alurdı mestinüň bir destesini
Göňül ķorķar yimekden muştasını
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7

Biri berber dürür kim nāmı
Güzeldür bì-bedel ģüsni dil-efrūz
Meh ü mihr olmaġa aňa legence
Felek çarĥına girüp döner anca
Elinde usturası ĥançerìdür
Gözinüň kirpigi cān müşterìdür
Gerek olsun gerek olmasun işi
Ŝalındurur yanınca bir ķayışı
Biri derzi şakirdi Muŝšafādur
Yüzin görmeklik ˘uşşāķa ŝafādur
Egerçi ģüsn ile meh-pāre çoķdur
Ķalanından aňa āvāre çoķdur
İşidüp nā-gehān āvāzesinden
Ŝaķın kim çıķmasun endāzesinden
Yüzüm döndürmezem ben mübtelāsı
Başum ķaš˘ itse miķrāŝı belāsı
˘Alì Bālì biri başmaķçı ŝan˘at
˘Aceb nāzik miyān ancaķ ol āfet
Gice gündüz güneş bekler dükānın
Mülāyim ķılmaġ içün saĥtiyānın
Anuň toz ķonmamaġa başmaġına
Dolanur bu göňül ŝol [u] ŝaġına

7

Bu mısra vezne uymamaktadır.
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Bahā arturmasun başmaġa yüzden
Niçe başmaķlıġ alsun daĥı bizden
Biri ģelvācı-zāde nām[ı] ˘Abdì
Göňül ister kim ola anuň ˘abdi
Gözi badem lebi ģelvā-yı terdür
Ŝorarsaň başdan ayaġa şekerdür
Didiler vaŝfını her kim yimişdür
Lebi sükkeri ģelvā-yı ķamışdur
Alan ģelvāsınuň nice sinisin
Yiyüp leźźet bulur ĥalķa cinisin?
Meģemmeddür birisi İbn-i Ķaŝŝāb
Güzeller arasında şimdi meh-tāb
Olayın dir ise ŝan˘atda māhir
Cömerd olsun diň aňa evvel āĥir
Ŝatup kimine pehlū kimne gerden
Unıtmasun bizi ķuyruķ ŝoķumdan
Didüm bize ķuzı šut geç oyundan
Didi ayrılamaz ķuzı ķoyından
Biri bezzāz kim nāmı Seferdür
Yüzi gündür anuň alnı ķamerdür
Perì-peyker melek-sìmā güzeldür
Bu ĥūblar arasında bì-bedeldür
Metā˘-ı vaŝlına ŝordum bahāne
Eň ednāsını virdüm didi cāna
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Didüm göňlüme anı cānı geldi
Bahār oldı sefer āvāzı geldi
Biri ķavuķçı şākirdidür Aģmed
Yazılmış āyet-i ģüsni müˇekked
Yüzinde çifte ĥāller dürc olınmış
Ŝan āyāt üstine noķša ķonulmış
Benüm göňlümi tārāc eyleyüpdür
Gidüpdür tāc bir başum ķalıpdur
Nice bulmasun ol bunda revācı
Budin ĥalķınuň işi başı tācı
Beşìrdür birisi Baķķāl-zāde
Ĥudā ķılsun anuň ˘ömrin ziyāde
Ķılur cevr ile gerçi cānı ġāret
İder yüz gösterüp yine beşāret
Dilerse ola şehr içre yüzi aġ
Šudaġından aķıtsun bi’llāhi yaġ
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Üsküp Şehrengizi
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
Ya teşne ŝuya dikmişdür gözini
Yatuban ĥalķa ferş itmiş yüzini
Yapılmış ķorķuluķlar cānibeyni
Düşüben kimse çıķmaz cānı beyni
Cihānda yoķdur ol şehrüň nažìri
Dil ile şerģ olınmaz biňde biri
Derūn-ı ĥūb-rūlar birle memlū
O ģūrìlerle olmış reşk-i mìnū
Nice cennet bu yāĥūd nice ġılmān
Ki kendin unıdur gördükde rıēvān
Görince anı ķalmadı ķarārum
Elümden gitdi ol dem iĥtiyārum
Sefer fikrinden itdüm pes ferāġat
Göňülden gitdi sevdā-yı seyāģat
O şehr-i dil-güşāda ķaldum āĥir
Misāfirken beni itdi mücāvir
Ĥuŝūŝā ĥalķı anuň ehl-i ˘irfān
Bulınmaz hergiz arasında nā-dān
Olup her biri bir maģbūba ˘āşıķ
Girìbān-çāk hem çün ŝubģ-ı ŝādıķ
Bu źevķ ile iderler ˘ıyş u ˘işret
Bu şevķ ile virürler şehre şöhret
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Bularuň źevķine yoķdur nihāyet
Olınmaz bunlaruň ģāli ģikāyet
Gel ey šūšì-i şekker-ĥā-yı elfāž
Yine ķıl bir iki inşā-yı elfāž
İşiden mest olsun hem-çü bülbül
Açup aġzını ķalsun ġonçe-i gül
Ne deňlü var ise şehr içre dil-ber
Anı bir ĥūb defter ķıl birāder
Yine bir tāze şehr-engìz olsun
Kelāmuň şìr [ü] şehd-āmìz olsun
Senüň ey dil çü maģbūb ola medģüň
Ümìd oldur ki merġūb ola medģüň
Ola ˘āşıķlara eglence her dem
Oķınduķça olalar şād u ĥurrem
Bugün meddāģısın erbāb-ı ģüsnüň
˘Aceb meyyālisin aŝģāb-ı ģüsnüň
Egerçi senden anlara żarar yoķ
Velìkin saňa anlardan nažar yoķ
Ķarìn itmez birin bu šāli˘-i şūm
Ģarìŝ olan olur elbette maģrūm
Güzeller vaŝfını eyle rivāyet
Degüldür ģāliyā vaķt-i şikāyet
Güzeller ˘arŝa-gāhında ser-āmed
Olupdur şimdi Üskübì Meģemmed
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Cebìni mašla˘-ı mihr-i Ĥudādur
Cemāli nūr-ı pāk-i Muŝšafādur
Biri taķyācı ˘Abdì şāh-ı ĥūbān
Ķulı olsa revādur nice sulšān
Anı seyr itmek içün çarĥ-ı gerdūn
Virür bir nice Taķyānūsì altun
Birisi daĥı ˘Abbāsoġlı Aģmed
Ķıyāmet dil-rübādur ol sehì-ķad
Ķaşıyla parmaġı tìġ ü ķalemdür
Hemānā ķaddi ˘Abbāsì ˘alemdür
Güzeller ĥaylìnüň ser-leşkeridür
Göňül mülkini fetģ itse yiridür
Ģasan Bālì biri Debbāġ-zāde
Ola ģüsni gibi ĥulķı ziyāde
Benüm göňlüm alan ol dil-rübādur
Vefāsuz mihri yoķ bir meh-liķādur
Anuň mihrinde oldum ĥaylì māhir
Aňa māˇil durur dil evvel āĥir
Meģemmed biri Ķāēì-zāde anuň
Aňa rüşvet virigör ĥānumānuň
Urupdur şol ķadar tìr-i belāyı
Unıtdurdı baňa sehm-i ķażāyı
Beni yaķdı meded Otluķçı-zāde
Dili ķor göz göre nār-ı belāda

306

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Eger fermānı olsa ol ģabìbüň
Šıķardum çaňına ot ĥar raķìbüň
Biri Ģācı Ĥalìfe-zāde anuň
˘Ömer Bālìdür adı ol civānuň
Fenā bulduķça hicr ile bu maģzūn
Ola ˘ömri ziyāde ģüsn-i efzūn
Ġam u derd ü belā vü hicri her-bār
Bi-ģaķķın çār-yār olsun baňa yār
Nemedçidür birisi daĥı Ģācı
Ķulıyam Ka˘be ģaķķiçün du˘ācı
Ġubār irişmesün diyü o dil-dār
Nemed içinde olur āyìnevār
Olıgör bendesi ey dil kerìmüň
Senüň var ise ger šab˘-ı selìmüň
Anuň vaŝlına irmekdür velāyet
Lebinden būse almaķdur kerāmet
Birisi daĥı Aģmeddür
ĥūn
Getürmez miślini bu çarĥ-ı gerdūn
Şeref bulmışdur ol nūr ile maģfil
Ŝanasun Aģmede ˘arş oldı menzil
Birisi Pos Paşa-zāde Meģemmed
İşigi Ka˘besi ˘uşşāķa ma˘bed
Çıķup oķısa kürsì üzre Kurˇān
Melekler āyete’l-kürsì oķur ŝan
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Dilā ŝayd idegör başdan ķarayı
Çıķarup şeyĥ iseň başdan ķarayı
Geçer yanumdan ol cānum doķınmaz
Ķara başuma dermānum šoķınmaz
Biri yorġancı şākird yār-ı ĥurrem
Firāķında yörenür pister-i ġam
Didüm cehdüm firāş içre yanuňdur
Eyitdi şimdi ˘ālem yorġanuňdur
Du˘ā eyle gel ey dil cümlesine
K’olalar saňa anlar cümle sìne
İlāhì bunlaruň ˘ömrin ziyād it
Daĥı ˘āşıķlarını ber-murād it
Unıtdur bunlara Yārab cefāyı
Bulara ŝan˘at it mihr ü vefāyı
Bu güllerle bu bāġı eyle ĥurrem
Murādum bu durur Allāhu a˘lem
Biri mevlūd-ĥvān Ŝāliģdür adı
Ġamıyla šoġdı dilden şevķ u şādı
Ķaçan kim ide ol Dāvudì elģān
Mesìģāveş baġışlar mürdeye cān
Biri[si] şūĥ u şengül İbn-i Şūĥì
Nice ta˘rìf ider kişi o rūģı
O fitne ādemüň ˘aķlın šaġıdur
O kān-ı şìve jìve ber-dāġıdur
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Birisi daĥı Mìrim-zāde bir ĥān
Aňa mìr ü sipāhì bende fermān
Benüm sulšān-ı ĥūbānum emìrüm
Benüm oldur cihānda dest-gìrüm
Birisi Mumcı-zāde bir semen-ber
Yüzine reşk ider mihr-i münevver
Ŝalaldan ˘āleme pertev yaňaġı
Unutdurdı cihāna şeb-çerāġı
Biri Mūsì Ĥalìfe-zāde Aģmed
Yüzinde berķ urur nūr-ı Muģammed
Dilerseň göresin Mūsì gibi nūr
Yüri var Šūr-ı kūyında šurı šur
Biri Ĥançerlü-zāde çeşm-i ĥūn-rìz
Ģarāmì gözleridür fitne-engìz
Anı her kim ki göňlünden geçürdi
Hemān-dem ĥançeri aňa içürdi
Birisi daĥı Ķāsım Bālì ģallāc
Ŝaçınuň dārıdur ˘uşşāķa mi˘rāc
İder žāhirde yumşaķlıķ o dil-ber
Velì ˘uşşāķı penbeyle boġazlar
Birisi daĥı Aşçı-zāde Burĥān
Beni hicr odına yaķdı çü büryān
Yidürmez kimseye ol ĥonı ey yār
Atası köfteĥorı aňma zinhār
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Meģemmed Faltaķa-zāde birisi
Odur dil-berlerüň ey dil reˇisi
Anuň kūyı ŝafā ehline besdür
Hevā-yı rāh-ı ģac zāˇid hevesdür
Biri Eyyūb Bālì āfet-i cān
Göňül derdine oldur yine dermān
Viŝāline anuň ey ķavm-i Üsküb
Gerekdür ˘ömr-i Nūh u ŝabr-ı Eyyūb
Birisi daĥı Taķyācı Süleymān
Aňa lāyıķ durur tāc-ı Süleymān
Dil ü cānum ķamu ol yār alupdur
Yalıňuz bir ķurı başum ķalupdur
Biri ma˘cūn-fürūş adı Memi Şāh
Anuň ģayrānlarıdur mihr ile māh
O bir şìrìn-cemālüň köçegidür
Güzeller ĥaylìne beglerbegidür
Biri Ģācı ˘Alìnüň oġlı Bālì
Aňa ˘āşıķ olaldan aňma ģāli
Baňa ĥoş geldi Bālìnüň belāsı
Anuňçün oldum anuň mübtelāsı
Biri Ŝabuncı-zāde dil-ber-i pāk
O sìmìn-ber elinden sìneler çāk
Üzilmezler anı gördikçe ˘uşşāķ
O māhuň alnı açıķdur yüzi aķ
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Ķatır-zāde Memidür biri anuň
Ķoduķ başı yolına ol civānuň
Didüm üftādeňi yabana atduň
Dönüp ĥışm ile didi at mı ŝatduň
Ģüseyn adı birisi daĥı ˘aššār
Ķarındaşıdur anuň ol sitem-kār
Baňa ˘arż ideli zülf-i mu˘anber
Meşām-ı cānı ķılmışdur mu˘aššar
Biri Behrām-zāde bir sitem-ger
Anuň mānendi olmaz şūĥ dil-ber
Ayaġına yüzüm sürsem n’ola ben
Bir içim ŝudur ol pākìze-dāmen
Birisi Ŝarı Ĥvāce-zāde bir ģ[ūb]
Cihānda yoķdur anuň gibi maģbūb
Görelden ķaşların gözüm ķar[ardı]
Yaşum ķana dönüp beňzüm ŝar[ardı]
Ģabìb oġlı ˘Abācı pìri bir[i]
Anuň pìr ü civān olmış esìr[i]
Muģibbìyem ˘abā-pūşıyam anuň
Baňa pìr oldı ˘ışķı ol civā[nuň]
8

Birisi Beg Diken-zāde […]
Mülāyimdür ola ˘ömri […]

8 Der-kenarlarda yer alan 94. ile 98. beyitlerin sonları tıraşlanma sebebiyle
okunamamaktadır.
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O ġonçe gerçi bir gül […]
Raķìbi lìk ġāyet […]
Sipāhì biri İbrāhìm adı […]
Mezìd olsun o şāh […]
Geçüp şahlıķdan İbrāhìm [Edhem]
Aňa ķul oluban oldı […]
Birisi bende bir maģbūb […]
Ģarāmì gözleri cāna aķınc[ı]
Sözümüň yoķ durur hergiz ĥilāfı
Ķaşıdur ġamzesi tìġi ġılāfı
Ģüseyn adı biri eşref ġulāmı
Ķul itmiş ģüsnine ĥāŝ u ˘avāmı
Eger ben eşref-i ˘ālem olursam
Ne mümkindür baňa ol ola hem-dem

Sonuç
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde özellikle 16. yüzyılda büyük
rağbet gören şehrengiz türü, 18. yüzyıla kadar yazılmaya devam etmiştir.
Şimdiye kadar herhangi bir nüshası elde edilemeyen şehrengizlerle
birlikte bu türde yazılmış olan 87 eserin varlığı bilinmektedir. Ancak
yaptığımız katalog taramaları esnasında bu çalışmamıza konu da olan biri
Üsküp diğeri ise Budin’e ait iki şehrengiz daha tespit ettik. Bu iki
şehrengizin tespitiyle birlikte bu türde yazılmış olan eser sayısı 89’a
yükselmiştir.
148 beyit olarak mesnevi nazım şekliyle ve aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün
fe’ûlün kalıbıyla yazılan Budin Şehrengizi’nin müellifi ve yazılış tarihi belli
değildir. Sondan eksik olan eserin, baştan da eksik olması muhtemeldir.
Eserde, 36 güzelin övgüsüne yer verilmiştir. Bu güzellerin tavsifi sade bir
dille yapılmış ve 27 farklı meslek grubu zikredilmiştir.
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101 beyitten oluşan Üsküp Şehrengizi ise mesnevi nazım şekliyle ve
aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün kalıbıyla yazılmıştır. Müellifi ve yazılış
tarihi belli olmayan eser baştan ve sondan eksiktir. Eserde Üsküp şehrinin
sahip olduğu güzellikler ile bu şehirde yaşayan 34 güzelin tavsifine yer
verilmiştir. Sade bir üslupla kaleme alınan eserde 18 farklı meslek grubu
zikredilmiştir.
Budin ve Üsküp şehrengizleri, muhteva olarak Azîzî’nin kadın
güzelleri tasvir ettiği İstanbul Şehrengizi dışındaki diğer şehrengizlerle
aynı özellikleri taşımaktadır. Her iki şehrengizde de şehrin güzelleri
kendi adları veya lakaplarıyla, babalarının adları ya da meslekleri
belirtilerek zikredilmişler; bu özelliklerine uygun kelime ve kavramlar
etrafında oluşturulan hayallerle birlikte tanıtılmışlardır.
Her iki eserin de Balkan coğrafyasında yer alan şehirler için yazılmış
olması bu alanda yapılacak çalışmalara zemin hazırlaması bakımından
değer taşımaktadır.
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