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HA YRETİ'NİN YENICE ŞEHR-ENGİZİ 

Mehmed Çavuşoğ/u 

Klasik Türk Edebiyatı'nda şehr-engiz nev'inin Priştineli Mesihi (öl. 
H: 924/M. 1518) tarafından icad edildiği hemen hemen umumi bir kanaat 
ölarak kabUl edilmektedir. Edirne şehrinl ve bu şehrin güzellerini konu edi-
nen eserinde Mesihi : . . 

İliihi buldurup sözüme rağbet 
Bu şehr-engize vir şehr içre şöhret 
Dimezven kim basıt-i biike irgür 
Melekler vaşfıdur efliike ifgür 

beyitleriyle bu nazım tarzının adını, mevcud bilgilerimize göre ilk defa kul
lanır. Fakat bu eserinde şehr-engiz ta'birini zikreden şair, edebi nev'i ken
disinin iCad ettiğine ·dair hiçbir işaretde bulunmaz. Mesihi ile hemen hemen 
aynı yıllarda Edirne Şehr-engizi yazmış olan Zati ise benim gördüğüm nus
hada1 bu ·ta'biri hiç anmıyor. Şehrengiz nev'ini ilk defa derli toplu bir bi
çimde ele alan sayın Agah Sırrı Levend, bu iki şairden hangisinin şehr-engiz 
nev'ini icad ettiğini biİ soru olarak ortaya atıp tartıştıktan sonra, Mesihi'de 
karar kılmaktadır2• Bu ta'biri tam ·bir tabiilikle kullanan Mesihi'nin edasın
d..an ondan önce şehr-engiz terkibinin kullanılmış olabileceği kuvvetli bir ih
timal gibi görünmektedir. 

Klasik şairlerimizin çoğu eserlerini külliyat halinde toplamadıkları, di
vanlarında kısa manzfim. ve mensfir edebi mahsullerine her zaman yer ver-

Süleymaniye Ktb. Lala İsmail No. 443, yk. 16lb -1671> (kenarda). Bu şehr-engizin 

bir diğer nushası sayın Agah Sım Levend'dedir. Bk. Türk Edebiyatında Şehr-englzler ve 
Şehr-englzlerde Istanbul, Istanbul 1958, s. 19 ve 139. 

2· Bk. aym eser, s. 14 v.d. 

Güney-Doğu Avrupa Araştırmalan F. 6 
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medikieri için, Mesihi ve Zati'den önce ve sonra kimlerin bu nev'ide eserler 
verdiğini veya şehr-engiz ta'birinin önce hangi şair tarafından kullanıldığını 
tesbit etmek şimdilik mümkin değildir. Kütübhanelerin -bilhassa Türkiye 
ve Balkan ülkelerindekilerin- ilmi bir kataloğu elimizde bulunmadığı için 
yazmaların, özellikle' ·,mecmua1anii' iÇinde bÜlunaıl' "iiazin~lerin mahiyetini 
bilemiyoruz. Agah Sırrı Levend'in adı geçen eserinde belirttiklerinin dışın
da, son yıllarda biri Yahya Bey'in Edirne Şehr-engizP, diğeri Hayreti'nin bu 
makale ile sunduğumuz Yenice. Şehr-engizi· olmak üzere iki tanesine ben 
tesadüf ettim. İshak Çelebi'İıin (öİ. H. 944/ M. 1537) Üsküb Şehr-engizi4 

ile Mostarlı Hacı Derviş'in Mostar Şehr-engizi'ni Vanço Boşkov yayınladı~. 

İlerid~; · yazmalann incelenmesi gelişip yayıl.dıkçar .yeni -şehr-engizl,er ··ortaya 
çı.Kanİabilir. o .iakdrrde .T.Ürk .Edebiyaiına .~aıısus bu. ~d~bi-. ·nev;iıı ıpabi
y·e~i, ve .~~vi~~er .. boyunca ~dı~ ~a'na .v.e: de~şiklild~r .d~a.·~~sin bii _Ş,e!ill., 
de ortaya çıkacaktır: . . ··. . ' . ·. o• :-

Bu makale ile Klasik Türk Edebiyatı ilgililerinin dikkatine sunduğum 
Hayreti'nin Yeni ce Şehr-engizi'ne şaiı;in İsta.Qbu.l, ~titübb,ap.el~ri..qdeki divan
lanndan birinde tesadüf ettiı:q.~ .. ,:Maalesef. l;>aşka - bir ·n.nsh~ı·. gözüme ilişme
diği için metni tek nusha olarak:.sunuyoruıp. . . Hayreti'nin-, bu şehr-engizi di
ğer şehr-engizlerin çoğıınluğunun ve ke!l.dlsİ.ni,I}. · Belgrad :Şehr-engizi'nin 7 

aksine gayet kısa olup, sadece 73 beyitden ibaretdir. Bu şehr-engizde ne 
m~~çat1 ne na't,.ne de zamanın llerhangi ·bir· büyüğüne· medhiye vardır: ~i

lindiği gi9i, · hemşehr!si UsUli'nin de· (öl. H.· 945/M. 1538) bir Yenice Şehr~ 
çngizi v;:trdır . .Bu iki şehr-engizden . hangisinin daha··önce y~ıldığı· belli de:., 
ğildir. Hayatının .son · yı]Jannı kör olarak. geçirmiş; Yenj.ce şehrinde · Y.erl~ş, . 
miş ~ve orada .göçmüş olan şair,. mümkindir ki bu eserini o· sıralarda' yaz.ı 
mıştır. . . . . - ·· · ·' '· 

: · · · ~ Şehr-e~gfz bil- bahar · ~as\r~yle başJar:· Baıiar · gelıİüş; · soğuk . r~ga'r!irr 
d~ş • . çimenl~r ye~Y..eşil·' olmuş; ne_İ'gis, Y.a.se~e!l; İale~ gm gibi _çi~ekl~~ 

. .. . . . ... ·:. . . . ·.~ . . . :~ ·- ... .. . . : . . "" . . . ,•. 

·: :: ·.· .. . .. :: 
~ 

3 Mehmed Çavu~oğlu, TaşTıcalı Dukagin-z6de Yahya Bey'in lstarıbııl .Sı:hr-engiı.i, 
IDED, ö:·Xvi.ı, s. 7J. . . -.. ;. . :. :· :· . · .. -. . . ' . ·. .. .. . .. . . 
· · · ~ ··.i:shak. Çelebi'nin Üskiip için yaı.dı~ı ' şelır-img'iı.i;'Sesler; · fv, ·s. 39:.ıO; Üsküp '19'69.; 

s. 58-68. 
5 Şelır-engiı. ıı Turskoj Knjiı.evnostı ı Şehr-engiı. o Mostaru, Radovı; Knjiga VI,- 1970/ 

71;··s; l73-ııı.· ·, .. _ ·· . . · ~·:. ~.-- , :r ... .-:::-. ·::r ·r~ ·;-·: <·.: .:.·;· ··:.~,·--~···: : 
· , ..(;·. Fatih·•~et Ktb; :Ali :Emiô·Ef: ManzOın, ·no. 124,- yk. 103!> -:106a. --:. ·· ·. ·. · ·1 

7 Mehmed Çavusoğlu, Hayreti'nin Belgrad Şehr:eng1ı.i, Güneydoğiı Avnıpa araştırma~ 
lan Dergisi, s. 2-3, Istanbul 1973-74, s. 325-356. • ·: 
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açılmıştır. Billbilller mahabbet sözleri söylemekte, gül onu dinleı:oektedir. 
(Gül, bu edebiyatda, kıvn.m kıvrım yapraklanyla kulağa benzetilir ). Güzel 
sözlü nazik bir dostu şaire kendisindeki şairlik cevherioi hatırlatarak gül 
mevsiminin geldiğini, onun da bülbül olması gerektiğini söyıer. Sonra de
vamla «Yenice şehrini firdevs cenneti görse gıbta eder. Her tarafı gonca 
ağızlı, gül yüzlü,. servi boylularla doludur. D!vaneleri, perışanları çok fa
kat bir bülbülleri yoktur. Pek fazla olan gönül alıcı güzelleri arasında en 
seçkin olanlan bu on ayparçasıdır. Billbül gibi konuş, seni güller dinlesin. 
P~pağan gibi söyle ve bunları tavsif et» der. Hayren de «Ey nazik dost! Bu 
teklilin boynumuza yük oldu; onu atalım, elimizden geldiği kadar söyleye
lim. Nesi var nesi yqk ortaya dökenleri kimse ayıplamaz. Üm!d ederim ki_ 
üstadlar beni bağişlarlar» diyerek bu on mahbubun padişahı olarak telakki 
ettiği Sipahz-zade Mustafa ile güz~lleri tasvire başlar. Bu tasvirde ağırlık 

noktas.ıni · ~aJıbublw isimleri ve 'meslekleri etrafındaki kelime ve ma'na 
oyunlari' teşkil etmektedir. 

Birinci ·güzelin tasvirinde şair, güzelin Sipahz-ztlde sıfatını bir yana bı
rakır, ismi üzerinde durur .. Mustafa, bilindiği gibi Peygamberin isimlerinden 
biridir. Bu isimle ilgili olarak Kdbe, saja (Safa aynı zamanda Mekke'de bir 
yer ismidir) ke~elerini zilaetmekte ve Peygamber'in karakteriyle ilgili 
sıfatları saymaktadır. 

İkinci güzelin adı İbrahim'dir. İbrahim peygamber'in · babasının adı 
Azer . idi. Bu kelime aynı zamanda 'ateş' ma'nasındadır. İbrahim pey
gamberi Nemrud ateşe atmıştı. Tanrı'dan gelen bir emirle ateş İbrah~m'i yak
maınış, b;r gül bahçesi olmuştu. Bundan başka İbrahim'in oğlu İsmail'i kur
ban .e~ek istediği vak'asi da hatıra gelmektedir.' Şair bur~da «Ona İbrahim 
derler. Azer onu görseydi ateşiere yatiardı. İsmail ona rastlasaydı canını onun 
iÇin kurban edercp~ diyerek İbrahim peygamberle ilgili ~surlan zikretmek-
tedir. · 

Üçüncü güzelin adı Husrev'dir. Burada Husrey ve Şirzn hikayesinin 
bazı unsurları şair tarafından kullimılmaktadır. Şir!n'e aşık . olan Ferhad, 
Şirin'in koyunlarının sütünü .akıtmak için dağı yarıp bir iünel aÇtığı için, 
Kuhken diye de adlandırılır. Rusrev'in atının adı Şebdlz, Şir!n'in atının adı 
da· Gülgari'dur. Buiılardan ay.i:ı olarak şair husrev kelimesirun· padişah, şlrin 
kelimesinin tatlı ve gülgun kelimesinin de gül renkli, kırmızı manalarından 
da faydalanmaktadır. Böylece «onların birisi tatlı sözlü Husrev'dir. Niçe 
Husrevler (veya pactişahlar) onun Kuhken'idir (ona kavıışmak için dağlar 
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delerler). Kendisine yalvaranların gözya~ını, nazın atma bindiği zaman gül 
renkli (kanlı) yapar~ diyerek bütün bu unsurları bir arada zikrediyor. 

Dördüncü güzelin adı da İbrahim'dir. Burada şair İbrahim peygambe
rin başka husfısiyetlerinden istifade etmiştir. Bunlar onun Kabe'yi bina et
miş olması ve cömerdliğidir. 

Beşinci güzelin adı Yıisuf'dur. Yusuf peygamber kıskanç kardeşleri ta
rafından önce kuyuya atılmış, sonra bir tüccara, o tüccar tarafından da Mı
sır'ın firavundan sonra ikinci adamı olan bir şahsa satılmıştır. Yusuf pey
gamber güzelliği ile meşhfırdur. Şair bu hususlarla ve Yusuf hikayesinin di
ğer. motifleriyle ilgili birôder, mahbes, Mısır, hüsn, çdh, gibi kelimeleri kul
lanmaktadır. 

Altıncı güzelin adı Murad'dır. Bu kelime aynı zamanda istek, isterıerı, 

maksad, meram ma'nalarına da gelmektedir. Buradaki «Dil ü etinun muradu 
deyimi bu ma'nayı belirtmektedir. 

Yedinci güzelin adı Derzl (terzi) Mustafa'dır. İslam inancına göre pey
gamberlerin ba.zıları insanoğluna bilmediği bazı şeyleri öğretmek için gön
derilmişler veya o vazifeyi yapmışlardır. Adem peygamber ilk çiftçi olduğu 
gibi, Nfıh peygamber de ilk gemicidir. Bunun gibi İdris peygamber ilk t~r
zidir ve insanlara terziliği öğretmiştir. Terzi kumaşı keser, biçer.- Bu kit'ada-
ki İdr'is, pare (= parça), kes (= kesmek fiilinin kökü veya kesrnekden emir), 
kes (= kimse), atlas (=feleğin dokuzuncu katı), atlas (=üzerinde hiçbir de
sen bulunmayan tek renkli ipek kumaş) kelimeleri bu hususları ifade et
mektedir. 

Sekizinci güzelin adı •Alem Şdh'dır. •Alem, bayrak, işaret, altimet ma'
nalanna; calem, dünya kôinôı ma'naiarına, gelir. Şah ise sultan ma'nasın
dadır. •alem ve tabi (davul) saltanat alametidir. Bütün bu kelime ve kav
ramlar •Alem ve Şa.b ismiyle doğrudan doğruya veya dalaylı olarak ilgili· ol
_duğu için bu kıt'ada kullanılmıştır. 

Dokuzuncu güzelin adı lvlehemmed, mesleği de helvacılıktır. Bti kıt'ada 
daha ziyade helva ve helvacılıkla ilgili keliıne ve deyimler kullanılmıştır. 
Şeker, halva-yı şir'in, badem özü, tatlu kelime ve deyimleri bu kabildendirler. 

Onuncu güzelin adı Huseyn'dir. Bu, şairin en çok beğendiği, en fazla 
takdir etdiği bir güzeldir. Bu kıt'ada da şair Huseyn ismi ile ilgili tedailerde 
bulunmaktadır: Huseyn, Peygamber'in torunu, dördüncü Hallfe Ali'nin iki 
oğlundan biridir. Öbür oğlunun ·adı öa· Hasan'dır. Bu kelime aynı zamanda 
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hasen (güzel, güzellik) ma'nasına da gelir. Ayrıca Huseynz, Halveıı, Zeynz 
islam tarikatlerinden üç tanesinin ismidir: 

Bundan sonra sonuç bölümü gelmekte, · şair, Huseyn'in aşkına tutuldu
ğunu, o aşkla içinin aydınlandığını, mahabbet potasında eridiğini söylemek
tedir. Bu aşk onun işlerini ve balini düz~ltmiştir. D~ya zevkleri onun na
zarında artık zillettir. Her tfu:lü macera ile ilgisini kesmiş, .tarikat yoluna gir
miş, mutlak hakikata ulaşmasına engel olan aklı bir yana bırakmıştır. Kendi 
varlığından, nasıl bir bale ulaştığından habersizdir. Artık kendisinin bir hiç 
olduğunun, bilgisizliğinin, değersizliğinin farkındadır: Bu kadar değersiz olan 
bir insan inci gibi sözler söyleyemez. Bir atasö~üne göre 'Çok bilen çok ya
nı/ır'. Öyleyse, sözü kısa kesmeli, 'Doğrusunu Allah bilir' demelidir. 

Hayreti'nin bu şehr-engizi gerek muhteva, gerek söyleyiş bakımından 
kendisinin Belgrad Şehr-engizi ile bile kıyaslanamayacak kadar düşük bir 
seviyededir. Bize Yen ice şehri hakkında hemen hemen hiçbir şey vermez. 
Diğer şehr-engtzlerde bulduğumuz sosyal ve etnolojik bilgilerden hiçbirine 
bunda rastlamıyoruz. Sanat bakımından da Hayrett'nin ününe yakıştırıla
ma:yacak kadar düşüktür. Bununla beraber, şairin şimdiye kadar bilinmeyen 
bir eseri ve şehr-englı nev'inin yeni bir örneği olarak dikkate değer buldum. 
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YENİCE ŞEHR-ENGlZİ "' 

1 Yine .oldı cihan yüzi münevver (JOJb) 
Yine ·buldı bu zal-i dehr · zıver· · 

Yine burrem olup güldi gülistan 
Açıldı güller oldı gonca bandö.n 

Yine bir bz-dırabtuii sayebiinı . 
M üze yY_ en eyiedi şal;m-ı cihö.nı 

· İrüp geldi yine nevrüz şahı 
Yaşadı gülşen içre bargahı 

5 Geçüp tabt-ı 'adaletde oturdı 
Nişan-ı f.Ulmeti yerden götürdi 

Cihanun mihr ile · ba/sdı yüzine 
· lşındurdı Tsanıuyı kendiizine 

Şu aenlü eyledi kim ~adl ile dad 
Şovu/siu/s ttmez oldz 'aleme bad · 

Başına sim ü zer alurdı nergis 
Gezerdi el uzatmaz idi bir kes 

Dimezdi gözün üstinde !saşufı var 
Cihö.nı gezse kimse ana deyyar 

I O Y eşillerle tonanmışdı çemenler 
~amu göfılekçek idi yasemenler 

Gülistiin içre herbir serv-i ra'nö. ( 1 04•) 
Ki şan olmışdı bir ma~ıbüb-ı garra 

Yine bir taze 'aşı/s gibi lale 
Y a/sup dag elde tutnıışdı piyale 

Mal].abbet sözlerin söylerdi bülbül 
~ulag urnıış anı difılerdi her gül 

[<ı<] Metinde başlık yoktur. 
[8] •nergis• kelimesi •nerges• şeklinde yazılmıştır. 

) 



Di di bir >!li!::.! ... rı~fik--b.iilı-piiftiir · · : ~<~ 
Bi-f:ıamdi'LliifJ. · k( ·~ö~4e: fsucf..r~tüfj;' yar ·.~; :: 

İ5 Çü vardw:, ,Jsudr.~~ ij. ,hem !C!.l/-ı. m~vzi;l.17;. 

20 

Geçüp ejş_qf}el~r:deıı o/sı . efsfln-. . . ·-:· . : '- ' 

Ki sensin::~aru!f!lib-.i._gfilşen-:i .c4n ., ; ·;,. 
Demidür şpy~~ J!,Y • .I?Ji!.rğ·:J.-böş-:-eUı~IJ. :~'-

ljurüş eyyiimıdur cüş 'iilelflidür 
Mal_ıabbet mevsimi cünbiş ·' demidür 

Bilürsin kini;-degiildiir , .. , enUinet 
Bahar eyyiimı geldi ·ey(e>lsainet': 

• • • : ~···· # : •• .: . ..... . 

Gül irdi bü(bül-i _güyii_ gerek_si_n . . ·. 
Bahiir ; .ird(yin:~ ş~ydÇi gerekşin 

Ye iii ce şeHri nt-şi in d{ buşli.ra · · · '· 
Görürse resk ider firdevs-i a'lii . _,_ 

Tolu h~r güşesi ğo,nca-deh~nler, 

Yüzi gü( ~a,;ıeıi se'rv-i Çe~enl~~ ........ ... : .. . . . . . 

Egerçi viilih 'ü ' ş{!ydiildn çofs · .. ; .. 
V eli bir bülbü(::i güyalafı :ya~ · · ·_:_ 

B eli her sertf-e, llrir:.niçe Jıi~adpr .. : ·. . 
V eli yofs nut~. ider 'jjjj.. bülbÜi~i zar ... •. 

Öküşdür dil-riibii/ar lık mdintö.z 
Bu on nıeh-piiredür- maf:ıbüb-ı ·ıanniiz · 

25 Demidür .Yine gaya o{ çü .b'iitbii( ·.·. 
Ki can fsul~gı ile difileye .ğii/ .. · · 

, . , . ··~ .. . 

Yine fü!i.:.i.·gflyii gibi· -söyle , .. ~ ., .. :. -:;;·. : 
Bularufi va#inı:·ıa/srir e.:jıle · · · .. :. : · ' · 

Cevabında di düm ey yiir-i;- niizük (1 04b) 

Iratum b.oyn:umuzdan oldı çün yük . 
-~ . ~ . . . . . . . . : ;,.. . . \. · .. ~. 

81. 

[18] Metinde •degüldür• )Je .. ~.emiiıiı;t• arasında boşluk: bırakılmış· ve •emanet• kelimesi 

.~:.. . . .. ·, . , ... ~ 
•emeniit• (?) şeklinde yazılmıştır. 
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Diyelüm plidişahurn olduğınca 
Baş üstine elümden--gelduğmca 

Çü: varını virenler olmadı yad 
Umaram lsalmaya 'aybına üstlid 

30 Ol on ma}J.büb şlihun plidişlihı 
Ki mlit eyler ru!Jıyla niçe şahı 

ı 

Siplihl-zlide ismi Muştafiidur 
İşigi Ka'be-i ehli şajadur. 
Edeb klinı müriivvet ma'denidür 
ljayli ehli vü 'işmet mabzenidür 
Ne diyem sana ben bir nürdur ol 
Güneş gibi inen meş~ürdw ol 

2 

Levendiine biri bir nev-cuvandur 
Bir uğrın · bafs,ıcı bir bi>·emiindur 

35 Ana nam ile İbrlihlm dir/er· 
Göreydi odlara yanardı Azer. 
Ya İsmii'lle duş olsa o fettali 
İderdi elinını yolında fs,urblin 

3 

Birisi ljusrev-i şirin-subendür 
Niçe ljusrevler ana KBhkendür 
Süvlir oldufs,ça Şebdlzine niizun 
Y aşm gülgün ider ehl-i niyazun 
Güzeldür gerçi gayet bi-bedeldür 
Dirlğli hem-nişini nii-mal;ıaldür 

4 

40 Birine dabi İbrahimdür ad (105") 
Gönüller Ka'besin yapmafs,da üstlid 
Yüzidür nür-ı ljafs, ol· zii'l-celalün 
İşigi Ka'besidür ehl-i }J.iilün 
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Doyulmqz. ni'me.t-i hüsnine. anuii 
Degüldür aşı Ql lı!!r bir gediir;TJii 

5 
Birinüii ismt Y üsuf ey birader. 
V eli ma}Jbesdedür }Jali mükedder 
Egerçi mışr-ı }Jüsne dl idi şah 
Diriğii şimdi olmış meskeni çiih .. 

45 İlahi dilerem ol nev-cuviinı 
Bu bend-i ğuşşadan l[.urtar sen anı 

.: 6 

Murad imiş birinüii da!Ji adı 
V e lakl bu dil ü canuii muradı 
Perl şuretlü bir simln-bedenaür 
Diriğii hem-fıişini ehremendür 
Ne bilsün k.adrini şii}Jib-kemiilüii 
Ya f:ıiilinden ne dUysun ehl-i ljiilüii 

7 
Birisi dabi l)er:zı Muştafadur 
Dile bir paresi çok dil-rübadur 

50 Şu kim terk eyledi plşinde canı 
Bulur İdris gibi zindegiinl 
Nice medf:ı eyleyü bilsün am kes 
Ki bir avaresidür çarb-ı atlas 

· 8 

Birisine dahi dirler'Alem Şah (J05b) 
Kim oldur 'alem-i biiine · şehenşiih 
Anun kim bendesi sultan-ı ğamdur 
Fiğan tablı durur ahı .'alemdür 
Da!Ji nev-reste-i bir gonca terdür 
Gamzndan l[.ullarınuii bi-!Jaberdür 

9 
55 Birisi dal;i lfalviicı Me}Jemmed 

Hüveydiidur yüzinde nür-ı A}Jmed 
Sözi şekker lebi }Jalvö-yı şirin 
Gözt biidem özidür fitiıe-iiyin · · 

89. 
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Yol ında· şoL ki..virmez .{at lu. canı ... . . . . 
İrişmez ·:}jan.-~ ı yar la · riiyegani:. · ..... <- . •• 

10 

Birisidür qen_ifı:n ~~ k_~f!flü c.anunt . ·'· ~ _ 
Anuiila: prz4eyern. q~dur r~iinupı · .. ·." ... 
ljuseyn arJ..~. }Jq~~ndür .J;ul~ı ar;ufj . : . •.. 
Odur g{[f_ var. Js,e rfi/J.ı. revlin ı{ ii . .. 

60 Gönül ne 'IJqlv~.ıı. o{dc ne Zeyni:. :.: .. 
ljusey_IJ!. gijr.ic.e~ .. oldr . .lJl:lSeJ.,IJ'i ... .. .. ,. ~· 

65 

70 

Jj.useynüii 'ış~ına yandurdt, diigı 
Uyandurdı y_ine ~iinda çeragı 
Oluhan tekjl"e'-i 'ZŞ~ında abdal · 
Mal)abbeideii · 'yidüin · esrar'-ı !Jattal'" , 
Ma}J.abbet pütesinde · ~iil oldum 
İşüm altun 'idüp böŞ~}J.al oldu~ · .. · .. ... 
Okudurn~ leuet-i dünyayı zillet 
Görüiılti ;:gözimıe . mib~t imıbiıbbet" 
Ki her bir maceradan yuyuban el ( 1 06") 
Cünün iline· gitdiif1'1. baglayup bel. 
'Aceb şeydii :aceb . divane oldum . . .'. ·.~ 
Bilimem n'idügümi yii. ne oldum . . 
Sözümde kemligüm.hi-~1ad4 ü gayet : · .. 
Dutuii mctzür . 'ö!,.rüm bi-nihayet . . ... 
Kirnem kim .. /satr.adan, şiihum kemem ben 
Ki gevher gibi söz na{.m eyleyem ben ,, 
Kişi her ne Id bilse anı söyler 
Ne b'ilimi ben ki sözüm ola" gevher · 
Eger . 'ôzrüm.· dutulmaz ise.'ma~bül .. · 
Mu~arrer pen dabi eksüklüğüm boZ 
Kerem eliiz eger dıiiiırsa nia'~ür 
~ara yazı/u narnem ola pür.-nür. 
Meşeldüf' ljayren ineşhür iifiıİur" 
Kişi çok söyledükçe çok yanılur 
Gerekdür mubtarar· itmek .cevabı 

O/sı va'llahi. a'lem bi'_ş-şavab ı 

. ' . 

(.: .. 

: . 

[60] Bu beyitten sonra metinde bir saurlık boşluk var. Ben de aynen muhafaza etti.ın. . .. . . . 
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.. · ... .:. .. ~ .. 

YENiCE ŞEHR-ENG1Zi"NE EK 

Hayren'nin yukanda meinlııi sunduğ\illı Şehr-eİıgızinin bÜlunduğu mİs
hada, adı geçen eserin hemen arkasında (yk. J06~-109b) bir uzun şiiri daha 
yer almaktadır. Bu şür 96 beyitten ibaret olup Şehr-engiz'den~ 23 beyit faz
ladır. Hayren bu şiirinde Şehr-engiz'de övdüğü gilzellerden bir kısmını yer
miştir. Aşağıda . metnini sunduğum şiirin, Yenice Şehr-engizi'iıin yergi üs
lilbunda yeniden düzenlenmiş şekli olduğu muhtevasından bellidir. 

Bu eser. de Yenice Şehr.:.engizi gibi ilkbah~da, nevriızda aynr mevsiı:ı;ı
çle ·_yazılıruştır_. I-Jeı; iki eserin bir diğe~ t~amladığı: 

Şehr-engiz'de: 

· Yine bu/dı bu ziil-i dehr · zıver (I. beyit) 

Ek~şürCıe: 

-· · ·- __ _. ·· Bu ziil-i- dehr dönmişdi cuvlina (2. beyit) 

Şehr-engiz'de: 

Açıldı güller oldı gonca bandiin (2. bey it) · · 

Ek-şürde: 

Gülerdi gonca açılmış idi gül (3. beyit) · 

benzeri .. mısralardan belli olduğu gibi, Şehr-engiz'd7 andığı on güzelden 
dördünü burada isim ve meslekleriyle anışından da ortaya çıkmaktadır. Şüp
hesiz bu şiir adıgeçen Şehr-engiz'deki güzelleri konu edinmektedir. şu· da· 
var · ki, Hayret! Sehr-engiz'de andığı on güzelden İbrahim'i (Sehr-engiz'de 
iKi;·Thra.him :var. Bunlardan hangisinin ek-şiirde konu edinilen ~lduğu anla
şılmıyor),: Pabuççu Murad'ı, Terzi _Must~a'yı (bunun da ismini değil mes
leğini zikretmektedir) ve Helvacı Mehined'i anmakta, "birisini adını söyle
meden yererken Şehr-engiz'de adı geçmeyen Mahmud adlı bir güzelden söz 
etmektedir. 

. . . . 
Kısaca söylemek gerekirse Hayrett onuncu beyitde : 
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Ögüp şehrüfı gehi dilberierini 
Lebi sükker boyı 'ar'arlarım 

derken kasdettiği şehir Yenice şehridir. Şürin ilk yirmiyedi beyitinde Yenice 
Şehr-engtzini nasıl yazdığım ve onun etkilerini aolatmaktadır. 

Bu şiirde anlatlığına bakılınca, Hayreti'yi şehrin güzellerini övmeğe 
-yaoi Yepice Şehr-engizi'ni yazmağa- teşvik eden, Şehr-engiz'de söylediğinin 
aksi:oe, «bir yar-ı nazik» değil, yaramdır, Fakat : 

Getürdüm emr-i yiiriinı yirine 
Hemiilı-dem başladum ben her birine 
Dehiin açdum didüm bir medfJ.-i dil-keş 
Kimine. gelmemiş lakin inen boş (24. ve 25. beyitler). 

mısralarında aolattığıoa göre, bu övgü güzellerio hoşuna gitmemiŞtir. Bun~ 
lar altı tanedir: Şilile merhabayı keser ve gitgide ondan uzaklaşırlar. Şair 
de bunların davranışını görünce, gönlüne bu vefasızların ateşine kendisini 
gözgöre göre yakmamas_ını öğütler ve göolünüo tavsiyesiyle güzelleri hicve 
başlar. Fakat bu yergiDin bir özelliği vardır: Şair onları överkeri eksilclllderi-
oi görmezden gelmişti; şimdiyse her şeyi olduğu gibi yazacak, bilip gördü- J 

ğünü söyleyecektir. Niyeti ne bir kimsenin gönlünü yıkmak ne de yapmak
tır. Yani ne birini küstürmek, ne öbürüne yaraom~tır. Durum ne ise ol
duğu gibi ortaya koyacaktır. Bu işi yerine getirdikten sonra : 

Çü med~ı olmadı yanlarınçJa '!za.l$bıil 

Bize de hicve oldı ljayretl yol (82. beyit) 

beyitiyle başlayan sonuç bölümünde onları niçin yerdiğini bir. kez daha açık
lamakta ve kendisine, kötü kişilerle düşüp kalkan, iyiyi kötüden seçme ye
teneği olmayan, edebi ve ahlakı eksik güzellere bağlaomamayı' salık vermek
tedir. 

Şehr-engiz nev'inio konusu, muhtevası, yazılış sebebleri ve şairle çe~
reslııi aksettifişi ·bakımından yeni bir şey söylemeyen bu. eser, hlciv üslfıb:q.. 
şehr-engize ilk örnek oluşu bakımından ve Hayreti'nio hayatı ve şiiriyle il
gili önemli noktalar ihtiva etmesi yönünden dikkate değer samyorum. 

1 Meger bir gün irişdi faŞl-ı nevruz (106") 
Hümiiyun sii'at u eyyiim-z p'irüz 

( 

\ . 
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Bu ziil-i dehr ·dönmişdi cuviina . 
Güler yüzlü nigiir-ı mihribana 

Gülerdi gonca açılmış idi gül 
Geh ağiardı gehi gülerdi bülbül 

Giiliiii ağiardı ummayup vefiisın 
Gülerdi görmeyüp ~ıiisiıi b~iisın 

5 Dir idi gerçi gayet bl-vefiidur 
Bi-bamdi'lliih ki IJ.iisn-i bi-bafsiidur 

Bu /Jiiletde iderken bir niçe biir 
Gehi geşt-i çemen geh seyr-i gülzor 

Gehi seyr-i k eniir-ı ii b iderken ( 1 06b) 
Geh ~~ (?) şiirab-ı niib iderken 

Göz ucından gehi Isan aglarıdufs 
Gönülden geh firiiviin aglarıdufr. 

Aiiup dilberlerimüzden IJikayet 
İderdük iah şükr ii geh şikayet 

1 O Ö_güp şehriiii gehi dilberierini · 
Lebi sükker boyı 'ar'arlarını 

İçerdiik her biriniiii yiidına ciim 
işit iil:Jir nice aldı sereneam 

Bu /Jiil içre_ didi yariin-ı pür-derd 
Açıl yine demidür nitekim verd 

Çü bülbiilsin niçün guyii degiilsin 
Ne tuflsin ki şekker-bii degülsin 

Çü ~üllerdiir güzeller bülbül ol sen 
Olar şehdür du'iicı bir fr.ul ol sen 

15 Söze başla dilüni bülbül ~le 
Bize mey şun yine l;öş gulgul eyle 

[6] bar: metinde· )~ cyar• ;şeklinde de okunacak şekilde· yazılmıştır. 
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Ki ma'nı mey durur meydiiiı durur söz 
Gönüldür pehleviin çevgiin durur söz 

Esırüz her birim.üz bir cuviina . 
Virüp azadelik iki .cihiina . 

Oları me41J, /s.ıl biz şiid olalum 
Ofs.uyup· ğuşşadan azad olalum 

Geh eyle gerd-i gerdündan IJ,ikiiyet 
Geh eyle derd-i her dündan şikayet 

20 Geh ağla dlde-i bün-/Jor ·elinden · 
Gehı. dilden gehı dildar elinden 

Çü yiiriindan işitdüm bu keliimz 
Ele aldum suban bezminde ·carru . ; . .~ . 

Hemlin-dem .söze başladum idüp · cüş · 
Gül itdi elin fs.ulağıyla am güş 

Biraz di düm perişiin/ıfs.larumdan·· (1 07•) 
Belli bezminde IJ,ayriinlı/s.l(lrumdan · 

Getürdüm emr-i yiiriinı yirine 
. . 

Hemlin-dem basladum ben her birine 
' . 

25 Debiin açdum did,üm bir . med/J,-i dil-keş 
Kimine gelmemiş lakin· ifien böş · 

Görüp· bizden niyiiz arturdılar niiz 
Cejii vii cevre itdiler ser-iiğ[ız 

V efa yirine itdiler cejiiyz 
Hiç artuk ilmediler mer/J,abiiyı 

Y a/s.znlı/s. umduğumca irdi dür'i · 
Hemön-dem hicve başladum zarür'i. 

Didüm bi'l!öhi ey dzviine göfilüm 
Belii/ar şem'ine perviine göfilüm 

( 

[25) İkinci mısrhn sonunda cböş• kelimesi kafiye yönünden bakıldıkda cbaş• diye 
okunmakta ise de, ben · ·kelimeııii:ı · iinlasını mıihafiıza · etmeyi uygun gBrdum: • · · ı· ·' 



30 Özüiii göz ·göre. odlara· ya/sma · ·.·· 
Şu gibi dö.yim .. alçq/slara alpna · 

Ne umarsın bu b_ir/saç pf.ir-'cefiidan 
V efö. mı gele dirsin bz-:vefiidpn : 

Degüldiir. ·çün bularufı 4ö.meni. pö.k 
Elüfı çek v.ar ise· ger sende: idrö.k 

İ derler .. nö.zı ger i!sefı· niyiizı, 
Şeker sözden yeg alur.lar piyiizı 

'\ . -. 

~ai:llet yan_larındadur fai:zf:ıat -. -
Sogülmek yeg . işitfr!ekden naşz}J..at .. · 

35 Kelağ iiviizı· yeg ·bül~ül'- sözinde.n 

ljas u biişiik ... gökçek.·gül yüzinden 

Yeg olsa yanlarında lafı fl?l .ger dün · .· ' 
Çün.:ekşir düna miiyildür bu"gerdıin --. . . . . . . 

[$:açan başlasalar sil].r ü füsürıa 
ljıyel ta'llm iderfer dehr-i düna_. 

Çü güş itdi gönül benden bu ·pendi 
[$'.abül idindi v~ .ğiiyet begent!J . 

.. \ . 

Didi ol dabi ey tab'-ı füsün-sö.z (107bf 
Demidür hicve ~i sen dabi: ö.ğö.z ... • . . 

40 Kim olsun yine ma'nz-diir u ~ziin 
Lapfe ştiretinde .o/su efsün 

O/su bir biib ·ile ra'nii letiiyif 
K'afia lÇTbiib-.ı 171a':zı. ola !iiyif 

Bu şehrüfı şol gözi ö.hülarım 
Eger nzk ü . e~er .bed-büların~ 

. ~ • ... 

J>.açuban · 'ö.şı/sıiıdan 'ö.r. idimin · : ' 
V arup nii-ehl ile bö.zö.r idenin 

·.,. : .• .. •• . • ·.: . :·1 ... , ... : · ·.: 

ss· 

[32] Ellii : bu kelime metinde hareketi olarak C.U) ~eklinde yazılını~tır. · · .. -: ·· 
[35] lj:as: metinde . clj:ar> r .•• . , .; .; •• · ... 
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~abül itmeyüp 'aşık virse canı 
~oculanını ğayra riiyeganı 

45 ~açıiban ehlden serkeş olanın 
V arup nii-ehl olana eş olanın 

Yüzine ba/smayup· şabib-kemiilün 
Gözi yaşın ·a/f:ıdup ehl-i l;ıalün 

Geçüben yanımuzdan merbabasuz 
Şuları kim 1s.ocar her bir ya/sasıiz 

Niceyse her birin nık ü eger ·bed 
Birin ma/sbül idüp itme oirin red 

Bilüben gördügün af:ıviili ·söyle 
Niceise cümle f:ıasb-i ~ıiili söyle 

50 Buliırufi her birini · plik ü nii-pak 
E ger-medb ü eger ı;em söyle bz-bök 

1* 
Ne kimse batırı/u yı/s ve ne yap 
Niceyse bash-i l;ıali söyle yap yap 

Dimem adın biri bir pür-cefadur 
Hernan 'aybı be-giiyet bi-vejadur 

ider merdüd 'ehl-i derd olanı 
~abüli idinür nii-merd olanı 

Bize yıllar geçer virinez selamı ( 1 os•) 
ider düşmanlar ile nüş-ı camı 

55 Alup :s,ulm ile benden ah o :s,iilim 
~ariir u şabr u · dükendi mecalüni-

Dilerem derd-i 'ıŞ/sa düşe niigeh 
Ola tii kim ·benüm derdümden iigeh 

[49] Bu beyitin ve 51. beyitin ikinci mısra!anndaki •basb-i !].ali•, metinde •basb ü i]..ı.li• 

şeklindedir. 

['"] Metinde bir satır boş bırakılan bu kıt'a başlannı ben numaraladım. : : :' 

i 



HAYRETİ'NİN YENİCE ·şEHR-ENGİZİ 

2 

Birisi Seyyid-ogl' İbriihim adı . 
Hevii beng"ilerinüii. çaJs. muriidı 

Yiyüp aç gözlüler barı-ı vişiilin 

Emerler dem-be-dem la'li züliilin 

Heviidiir olana ol serv-i ser-keş 
Yidürmez .!Jan-ı vaşlzndan veli keş 

60 İdenıem Ka'be küym ben ziyaret 
Yir imiş am her bir bi-/Jaliivet 

Di/ere.m şol gözi iihü .nigiirı 

Ijudayii Is-ılma her kelbüii. şiklirı 

3 

Biri dahi Muriid-ı pür-beliidur 
Ra/s.ibe mihr ider cevri banadur 

PabuççL dilberi bir nev-cuviindur 
Peniih-ı 'iilem ü püşt-i cihandur 

Nic'itsün tirşesine elin. virenler 
Ma!Jall olsa öpiişmekde mişenZer 

65 Y üzin görmege müm çiriş geçenler 
V eli o lu!f il' olur ter s .. enler 

Y eder gerçi bizi bir rişte ile 
Şatarmış niçesini deste ile 

4 

Birisi dabi bir derzi güzeldiir (108b) 
Dir1gii lik gayet mübtezeldür 

[57] İlk m.ısra vezin bakımından düzensizdi.r. 

[58] !adi: metinde J..l •la't• veya •la'l-i• şeklinde okunacak biçimde yazılmıştır. 
[63] 'ii.lem ü : metinde •Ü• yoJı:tur. 

97 

[64] mişenler _}:..,!.,. kelimesindeki •mi§en• meşin olmalı. Beyilden topluca bir anlam 
çıkmıyor. 

[65] İkinci nusra' metinde ):.>:'_. j )J1 .u.ıikl Jl JJ şeklinde yazılmıştır. Bundan da 
bir anlam çikaramadım. 

Güney-Doğıı Avrupa Araştımuzlan F. 7 
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Uruban bana bir bend ile zencir 
Olurmış ğayra bir ters ile nabcir 

ider 'uşşa!fa ·bi-endiize nii.zı 
Ş atar ~at ~at ra~Ib ur up (?) 

70 Eger yüz döndürüp avaresinden 
Kesilmezse o yiizi ~arasından 

V ar up olursa yarı her ~abanuii 
s .. em iç asıarın ben dabi anun 

5 

Biri de bir güzeldür adı Ma~ımüd 
ider nii-ehli ma/sbül ehli merdüd 

İşi 'ayyarlı~ şan'atda 'atta~ 
Gözi iihü şaçıdur misk-i tatar 

Teriizü-var olmaz sana miiyil 
Kefiliide dirhemüfı yoğ ise ey dil 

75 Ra/sib ile durur bazarı her dem 
Şatar 'uşşa~ı nic'itsün bir adem 

Niyiiz itdükce eyler bize nazı 
İçer duşmanlar ile böş ayazz 

6 

Birisi dalJ,i Qalvacı MefJ.emmed 
Bizi dükkan-ı vaşlından itİüp red 

İdüp öfiinde sini sinesini 
Şuriar her bir me'{.a~a bal~a çini 

Peşimiin eyleyiip 'uşşa/sı candan 
Ra/s'ibe zelbiye şunar dehiindan 

[68] ters ile : metinde 4.!: ... j ~eklinde yazılmıştır. 
[69] İkinci mısra'ın kafiye kelimesi yazılmamış. 
[70] Biri de: Buradaki cde• yi vemi doldurmak .için ben ilave ettim. 
[78] mez3l).a : metinde •mez3l).a• seklinde. Bu ikinci mısradan bir anlam çıkmıyor. 
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80 Virür 'uşşafsa acı acı söi.ler 
Ra/s,'fbe illa tatlu tatlu k.ozlar. 

Çün acı geldi ol güftö.r-ı şirin ( 1 09•) 
Bu hicve · umaram kim ide tahsin 

Çü med/; olmadı yanlarında ma/s,bül 
Bize de hicve aldı .ljayreti yol 

NiCe medf:ı. eylesün bunları iidem 
Ki yegdür yanlarında. medf;den zem 

Nice öge bile her kişi bizi 
Ki ylir idine her bir bi-temizi 

85 Nice sevsin kişi şol zişt-!Jüyı 
Ki seçmeye yaramazdan eyüyi 

Gönül şol pö.dişiiha olnuığıl Js,ul 
Ki tii nii-ehl ola yanında ma/s,bül 

Heviidiir olma şol serv-i revana 
K' ola her bir pefid ile revane 

Şu gül içün yrınup yaJsılma zinhar 
T(i ola biir u biişiik ile ol yiir 

Şu gonçayçün yal$afıı eyleme çiik 
Ki damanı ifıe1.vie olmaya piik 

90 Şu serv ayağına a/s,ıtma yaşı 
K' ola biiğ-ı vefadan taşra başı 

Şa/s,ın bezm-i gamında içme camı 
Şunun kim yad ile içe müdiimı 

Şarab-ı 'ış/s,ı ile olma serböş 
Anuii kim ideler la'li meyin nüş 

. 99 

(84] her: metne sonradan ilave edildiği mürekkebinden anlaşılıyor. 1 bizi : bu kelime 

metinde •J.üzi <.Sfl.. • seklindedir. 
[92] ideler I;'li : metinde J..l .,~_1 •ide la'l> ~eklindedir. 
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Şu meh-rü mihri ile olma mecrür 
Ki ol herciiyılıfs,lu ola· meşhür 

Naıar Isılma yüzi ayına zinhar 
Ki çok yüz görmiş ola iiyine-viir 

95 Ve/ii görmedi bunlardan erenler 
Ki bir anılur oğlanlarta zenler 

Sunarlar sana tiryak istesen sem ( 1 09b) 
Budur ben· bildügüm va'lHihi a'lem 

. --


