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Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî’s Şehrengîz on Siroz (Serez)
Abstract  Şehrengîz literature (poems about a certain city), examples of which are 
found in many languages, including Arabic, Persian, Urdu and Turkish, are an important 
source in terms of the information they provide relating to the history, sociology and the 
various professions which existed in the cities they describe during the periods they cover. 
ese types of works are called sehrâşûb in  Iranian literature and şehrengîz in Turkish 
literature.  e most  widely used  poetic form used in the  şehrengîz genre was the masnavi 
(poem of rhymed couplets), however, the kaside (ode), rubai (quatrain) and the terci-i bent 
or  terkib-i bent (long poem each stanza of which is followed by a couplet) forms were 
also used depending on the subject. Works called  Heves-nâme, Çengî-nâme, Defter-i Aşk, 
Hûbân-nâme, Zenân-nâme, Ta’rifât are similar to the şehrengîz, and are examined under 
its sub-headings. Too date, according to our findings, the number of şehrengîz works 
totals: 81. One of them is Cemâlî's (d.991/1583) Şehrengîz on the western Macedonian 
city of Siroz (Serez). In this article, the life and works of Cemâlî are examined, together 
with othes extant Şehrengîzes, and a partial bibliography on the subject is provided. In 
addition, the article also focuses on the literary value of the work, its form and contents, 
and its text is given in transcription for the benefit of the reader.
Key words: e Classical Ottoman Poetry, Şehrengîz literature Defterdâr-zâde 
Cemâlî, Siroz, Şehrâsûb

Giriş

Şehrengîz türünden bahseden en eski tarihli tezkire Ali Şir Nevâyî’nin (ö. 906/ 
1501) Mecâlisü’n-nefâ’is (897/1491-92) adlı eseridir. Aynı şekilde Sam Mirza (ö. 
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975/ 1567) Tezkiresi (957/1550)’nde bu konuda eser yazmış 12 şair ve eserine yer 
verilmiştir ki bunlardan bir kısmının birden fazla şehrengîzi vardır.1 Kâtip Çelebi, 
Keşfü’z-zünûn’da şehrengîz sahibi Kemâlî (ö.?), Mesîhî (ö.918/1512), Sülûkî (ö.?), 
Yahyâ (ö. 990/1582), Lâmi’î Çelebi (ö. 938/1532) ve  Âşık Çelebi (ö.979/1571) 
adında altı Türk şairinden bahseder.2

Şehrengîzler, klasik Türk edebiyatı araştırmacılarının sıklıkla üzerinde dur-
dukları konular arasındadır. Türk edebiyatında çokça işlenmiş konulardan biri 
olması, özellikle tanınmış kimi şairlerin bu türde eserler vermesi edebiyat araş-
tırmacılarının dikkatini çekmiş; konu üzerine kitap, tez, makale ve ansiklopedi 
maddeleri yazılmıştır. Ayrıca şehrengîzlerle ilgili dönem dönem bibliyografya-
lar hazırlanmıştır.3

Şehrengîzler hakkında yapılan ilk çalışma Mustafa İzzet’e aittir.4 Mezuniyet 
tezi olan çalışmada şehrengîzlerin sayısı 32’dir. Ardından Agâh Sırrı Levend’in 
Türk Edebiyatında Şehrengîzler ve Şehrengîzlerde İstanbul5 adlı çalışması gelir ki, 
bu eserde 44 şehrengîz hakkında bilgi verilir. Metin Akkuş ise, konuyla ilgili 
bir yüksek lisans tezi hazırlamış ve bu çalışmada şehrengîz sayısı 49’a çıkmış-
tır. Yeni bulunan şehrengîzlerle birlikte sayının 68’e yükseldiği tespit edilmiş-
tir. Doğrudan doğruya şehrengîz ismiyle değil; ama ele aldığı konu itibarıyla 
şehrengîz olarak değerlendirilebilecek eserler dikkate alındığında (Heves-nâme, 
Çengî-nâme, Defter-i Aşk, Hûbân-nâme, Zenân-nâme, Ta’rifât vs. gibi) bu sayı 
78’e ulaşır.6 Ayrıca İstanbul hakkında yazılmış olan Narh-nâme-i Dilberân adlı 
eseri de burada kaydetmek gerekir. Eser, 2009 yılında Fatma S. Kutlar tarafından 

1 Metin Akkuş, “Türk Edebiyatında Şehrengîzler ve Bursa Şehrengîzleri” (yüksek lisans tezi), 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987, s. 2.

2 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn (hzl. Şerafettin Yaltkaya, Kilisli Rıfat Bilge), (İstanbul: Millî Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, 1971), c. II, s. 1068.

3 Halit Dursunoğlu, “Klasik Türk Edebiyatında Bir Şehrin Güzelleri ve Güzellikleri İle İlgili 
Eserler (Şehrengîzler)”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten, 2 (2003), s. 57-74; Fatih Tığlı, 

“Klâsik Türk Edebiyatında Şehrengîz Çalışmaları Hakkında Bibliyografya Denemesi”, Turkish 
Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 
2/4(2007), s. 764-770; aynı bk. Barış Karacasu, “Türk Edebiyatında Şehrengîzler”, Türkiye Araş-
tırmaları Literatür Dergisi, 10 (2007), s. 259-313; Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, 
(Ankara: Grafiker Yayınları, 2010),  s. 292-305.

4 Mustafa İzzet Deliçay, “Türk Edebiyatında Şehrengîzler” (mezuniyet tezi), İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, 1935-1936, 72+V s.

5 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatında Şehrengîzler ve Şehrengîzlerde İstanbul, (İstanbul: Fetih 
Cemiyeti İstanbul Enstitüsü Yayınları, 1958). 

6 Barış Karacasu, “Türk Edebiyatında Şehrengîzler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 10 
(2007), s. 260.



Lokman Turan

51

yayınlanmıştır.7 Buna ek olarak bu güne kadar konuyla ilgili hiçbir kaynakta 
zikredilmeyen Yenişehirli Avnî Bey’in (ö. 1301/1883) Dîvânı’nda tespit ettiği-
miz Der-vasf-ı Yenişehr-i Fenâr başlıklı manzume de burada kaydedilmelidir.8 
57 beyit olan manzume mesnevî tarzında kaleme alınmıştır. Ayrıca Edirneli 
Örfî Mahmûd Ağa (ö.1192/1778) Dîvânı’nda tespit ettiğimiz “Dâru’n-nasru’l-
meymene Şehr-i Edirnenüñ Evsâfıdur”9 başlıklı manzume de Edirne şehri hak-
kında yazılmıştır. Bu iki manzume de eklendiğinde bugün için şehrengîzlerin 
yekûnu 81’i bulmaktadır.

Türk edebiyatında şehrengîz geleneğini başlatan şairler genellikle Rumelili’dir.10 
Şehrengîz yazılan şehirlerin başında ise İstanbul ve Bursa gelir. Alfabetik sıraya 
göre bu tür eserlere konu olan şehirler ve bu şehirlerle ilgili şehrengîz yazan şairler 
şöyle sıralanabilir:

Amîd: Halîfe (ö. 980/1572)

Antakya: Siyâmî (ö.?)11

Belgrad: Hayreti (ö. 941/1534)12

Bağdad: Esîrî (ö.?)13

7 Fatma Sabiha Kutlar, “Dilber Narhlarına İlişkin Bir İstanbul Şehrengîzi: Narh-nâme-i Dil-
berân”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), Cem Dilçin Armağanı II (hzl. 
Zehra Toska), 33 (2009), s. 1-33.

8 Yenişehirli Avnî Bey’in Der-vasf-ı Yenişehr-i Fenâr adındaki manzumesinden hiçbir kaynakta 
bahsedilmemektedir. Her ne kadar şehrengîzlerdeki tertip hususiyetlerine uyulmamış olsa da, 
bu manzumede şair bir şehri konu ettiği için burada zikredilmelidir. (Konuyla ilgili bilgi için 
bk. Lokman Turan, “Yenişehirli Avnî Bey Dîvânı’nın Tahlili (Tenkitli Metin) Encümen-i Şu’arâ 
ve Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatına Geçiş” (doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 1998, s. 581-586.

9 Lokman Turan, Edirneli Şâir Örfî Mahmûd Ağa Dîvânı, (Ankara: Vizyon Yayınları, 2010), 
s.254-255.

10 Halil Çeltik, “Rumeli Şairlerinin Klâsik Türk Şiirine Katkıları”, Turkish Studies International 
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 4/8(2009), s. 804.

11 Bu şehrengîz Atatürk Üniversitesi Seyfeddin Özege Ktp. Agâh Sırrı Levend Kitapları Bölümü, nr. 
48-49’da şairin Dîvânı’yla birlikte bulunmaktadır.

12 bk. Mehmed Çavuşoğlu, “Hayretî’nin Belgrad Şehrengîzi”, Güney-Doğu Avrupa Araştır ma ları 
Dergisi, IV-V (1973-1974), s. 325-356; bk. Gianroberto Scarcia, “Sehrengiz-i Belgrad” Turcica et 
Islamica Studi in memoria di Aldo Gallotta, a cura di Ugo Marazzi, 2 voll., Napoli, I’Orientale, 
Istituto Italiano per I’Africa e l’Oriente, (Series Minor LXIV), II (2003), s.  903-907.

13 Yaşar Aydemir, “Esirî’nin Bağdat Şehrâşûbu”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Dr. 
Himmet Biray Özel Sayısı, (1999), s. 446-475.
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Bursa: Lâmi’î Çelebi, İshak Çelebi (ö.944/1537), Âşık Çelebi, Nihâlî Cafer 
Çelebi (ö.920/1514), Çalık-zâde Mehmed Mânî (ö.1008/1599), Nazük Abdullah 
(ö. 1098/1687), İsmâ‘îl Belîğ (ö.1142/1729), Halîlî14 (ö.?)

Edirne: Mesîhî, Zâtî (ö. 952/1546), Kerîmî bin Mahmûd (ö.?), Neşâtî Ahmed 
Dede (ö.1085/1674)15

Gelibolu: Vechî (ö. 1019/1610), Gelibolulu Mustafa Âlî (ö. 1008/ 1599)16

Gümülcine: Dürrî (ö.?)17,

İstanbul: Azîzî (ö. 993/1585), Tab’î İsmâ‘îl (ö.1046/1636), Fakîrî (ö.?), Sâfî 
(ö.?), Taşlıcalı Yahya (ö. 990/1582) 18, Çorlulu Kâtib (ö.?), Cemâlî Ahmed19, Fehîm-i 
Kadîm (ö. 1058/1648), Enderunlu Fâzıl (ö. 1222/ 1807), Tâcî-zâde Cafer Çelebi 
(ö.920/1514)20,

İştip: Za’fî (ö.?),

Keşan: (?)

Kıbrıs: (?)

Mostar: Dervîş (ö.?)21,

14 Bu konuda yapılmış çalışmaların bazıları için bk. Mustafa İsen, Hamit Burmaoğlu, “Bursa 
Şehrengîzi (Lâmi’î Çelebi)”, Marmara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi, 3 (1987), s. 
57-105; bk. Metin Akkuş, “Türk Edebiyatında Bursa Şehrengîzleri I: İshak Çelebi’nin Bursa 
Şehrengîzi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi:Prof. Dr. Haluk İpekten’in Anı-
sına, 1(1993), s. 81-85; bk.  Ahmet Mermer, “Bursa Şehrengîzleri Üzerine Bir Karşılaştırma”, 
Harvard Üniversitesi Türklük Bilgisi Araştırmaları Agâh Sırrı Levend Hâtıra Sayısı, 24/III (2000), 
s. 279-288.

15 bk. Ahmet Kırkkılıç, “Edirne Şehrengîzleri ve Şairleri”, Yedi İklim, 47 (1994), s. 279-288; Mah-
mut Kaplan, “Edirne Şehrengîzi”, Neşatî Divanı, (İzmir: Akademi Kitabevi, 1996), s. 170-180.

16 bk. İsmail Hakkı Aksoyak, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Gelibolu Şehrengîzi”, Türklük Bilimi 
Araştırmaları, 3 (1996), s. 157-176.

17 bk. İlyas Yazar, “Dürrî’nin Şehrengîzi’nden Gümülcine’ye Bakış” Turkish Studies/Türkoloji Araş-
tırmaları, 2/2 (2007), s. 770-789.

18 bk. Levend, a.g.e, s. 21; Mehmed Çavuşoğlu, “Taşlıcalı Dukakin-zâde Yahya Bey’in İstanbul 
Şehrengîzi”, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XVII (1969), s. 73-108.

19 Levend, a.g.e, s. 41.

20 İstanbul Şehrengîzleri ile ilgili bk. Levend, a.g.e, s. 20, 21, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 59, 61, 
62, 63.

21 Bu konuda iki çalışma yapılmıştır. bk. Vanco Boskov, “Sehrengîz u Turskoj Knjizevnosti i 
Sehrengîz o Mostaru” Sehrengiz in Turkish Literature and Sehrengîz on Mostar, Radovi Filo-
zofskog Fakulteta u Sarajevu [The works of the Faculty of Philosophy in Sarajevo], VI (1970-
71), s. 173-211; bu konudaki son yayın için bk. Beyhan Kesik, “Yeni Bir Nüshadan Hareketle 
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Manisa: Câmiî (ö.?), Ulvî Çelebi (ö.993/1585)22,

Moton: Dürrî (ö.?),

Rize: Cefâyî (ö.?),

Rodos: Sânî (ö.?)23,

Saray: Hâdî, Selâmî (ö.?)24,

Sinop: Sinoplu Beyânî (ö.?),

Siroz: Cemâlî Ahmed (ö. 991/1583), (?)

Taşköprü: (?),

Üsküp: İshak Çelebi (ö.944/1537)25,

Rodos: Sânî (ö.?)26,

Vize: Behişti (ö.?), Kâtib (ö.?)27,

Yenice/Vardar: Hayretî (ö. 941/1534), Usûlî (ö.945/1538), Za’fî (ö. ?)28,

Yenişehir: Rahmî (ö.975/1567), Vâhid Mahdûmî (ö. 1145/1732), Yenişehirli 
Avnî)29’dir. Yukarıdaki listede parantez içinde soru işareti (?) bulunan şehirler hak-
kında yazılan şehrengîzlerin şairleri belli değildir.

Hacı Derviş’in Mostar Şehrengîzi”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, 
Literature and History of Turkish or Turkic  5/3 (2010), s. 368-399.

22 bk. Mustafa Tanrısever, “Şehrengîz-i Ulvî Çelebi’nin Manisa Şehrengîzi” (mezuniyet tezi), An-
kara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1972, 49 s.

23 bk. Yaşar Aydemir, “Sânî’nin Rodos Şehrengîzi”, Türk Kültürü, 455 (2001), s. 167-174.

24 bk. a.g.y, “Hâdî’nin Saray Şehrengîzi”, İlmî Araştırmalar, 12 (2001), s. 31-56.

25 bk. Vanco Boskov, “İshak Çelebi’nin Üsküp İçin Yazdığı Şehrengîz’i”, Sesler Aylık Toplum-Sanat 
Dergisi, 39-40 (1969), s. 58-68.

26 bk. Yaşar Aydemir, “Sânî’nin Rodos Şehrengîzi”, Türk Kültürü, 455 (2001), s. 167-174.

27 bk. a.g.y, “Vize (?) Şehrengîzi”, Behişti Dîvânı, (İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
2000), s. 84-86.

28 bk. Mustafa İsen, “Usûlî’nin Yenice Şehrengîzi”, Türk Kültürü Araştırmaları (Mehmed Kaplan 
İçin),  (1988), s. 131-148; bk. Mehmed Çavuşoğlu, “Hayretî’nin Yenice Şehrengîzi”, Güney-Doğu 
Avrupa Araştırmaları Dergisi, I-II (1975-1976), s. 81-100; bk. Bilal Çakıcı, “Za’fî’nin Vardar Yeni-
cesi Şehrengîzi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, II (2004).

29 bk. Bahattin Kahraman, “Lâlezâr Yenişehr-i Fenâr Şehrengîzi, Vahîd Mahtûmî Hayatı, Eserleri, 
Edebî Kişiliği ve Eserlerinin Tenkitli Metni” (doktora tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 1995.
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Şehrengîzleri yerli türlerimizden biri olarak değerlendiren Akkuş, bu türün 
şehri ve şehir halkını konu edinen örneklerinde mesnevî ve kaside gibi uzun 
soluklu nazım şekillerinin; meslekler ve meslek erbâbını konu edinen örnekle-
rinde ise dörtlük (rübai) ve bentler (terkib-i bent)’in tercih edildiğini belirtir.30 
Şehrengîzlerde en çok kullanılan nazım şekli ise mesnevîdir. Mesnevî nazım şek-
liyle yazılan şehrengîzlerde genellikle bu nazım şeklinin tertip düzeni (münacat, 
sebeb-i telif, hâtime)’ne uyulmuştur.31

Özelliklerini sıraladığımız şehrengîzlerden biri de Cemâlî’ye aittir. Aşağıda 
Cemâlî’nin Siroz/Serez Şehrengîzi hakkında bilgi verilecektir.

Cemâlî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî, İstanbullu’dur. Doğum tarihi bilinmeyen 
Cemâlî, mesnevîhân İsmâ‘îl Kemâleddin Efendi’nin kardeşidir.32 991/1583’te ve-
fat eden şairin kabri İstinye mezarlığındadır.33

Gelibolulu Âlî (ö.1008/1600)’ye göre Cemâlî, “Nefs-i İstanbul’da hâsıl olmış Def-
ter dâr-zâde diyu matâli‘-i garrâsı ile şöhret bulmış tarz-ı hâssa mâlik nezâket tarî kı na 
sâlik mesel-gûy mesel-bürûz ba’zı garâib u bedâyı’a muktedir ü hüner-ver kimsedir.”34 
Bursalı Mehmed Tahir (ö. 1925), Cemâlî’nin “Benim her matla‘um cins-i suhanda 
nev-i müfreddir” mısraını naklederek onun “müfred-gûlukda temey yüz etmiş”35 bir 
şair olduğunu söyler. Mesel tarzında çok fazla müfred ve matla beyti yazmış olan 
Cemâlî, gazel vadisinde varlık gösterememiştir.36 Be yâ nî (ö.1006/1597)’ye göre, şiir-
de kendisine has bir tarzı vardır. 37 Şemseddin Sâ mî (ö.1904) ise onun sadece sanatlı 
şiir söylemeye özenen bir kimse olduğunu belirtir.38

30 Akkuş, Klâsik Türk Şiirinin Anlam Dünyası Edebi Türler ve Tarzlar, (Erzurum: Fenomen Yayın-
ları, 2006), s. 237.

31 a.g.e, s. 237. 

32 Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî (hzl. Cemâl Kurnaz, Mustafa Tatçı), (Ankara: Bizim Büro 
Yayınları, 2001), s. 158.

33 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-III ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-kütüb ve 
Esâmî-i Müellifîn Fihristi II, (Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2009), s. 123.

34 Gelibolulu Âlî, Künhü’l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı (hzl. Mustafa İsen),  (Ankara: Atatürk Kültür 
Merkezi Yayını, 1994), s. 301.

35 Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., c. II, s. 123. 

36 Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuarâ I, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989), s.260. 

37 Beyânî Mustafa Bin Carullah, Tezkiretü’ş-şuarâ (hzl. İbrahim Kutluk), (Ankara: Türk Tarih Ku-
rumu Basımevi, 1997), s. 62.

38 Şemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-A’lâm (Tıpkıbasım/faksimile), (Ankara: Kaşgar Neşriyat, 1996), 
c.III, s. 1834.
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Cemâlî’nin eserleri hakkında kaynaklarda fazlaca bilgi bulunmamakla birlikte 
Sicill-i Osmanî’de “Latîfeleri ve Dîvân’ı vardır”39 şeklinde kısa bir not mevcuttur. 
Tespitlerimize göre Cemâlî’nin altı eseri bulunmaktadır: Dîvân, Denâet-nâme-i 
Cemâlî, Matâli‘-i Cemâlî, Mütala‘ât, Şehrengîz-i İstanbul ve Şehrengîz-i Siroz.

Dîvân, Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları arasında bulunmak tadır.40

Cemâlî’nin Denâet-nâme-i Cemâlî  adındaki eseri Köprülü Yazma Eserler Kü-
tüphanesi, Hafız Ahmed Paşa Koleksiyonu’nda bulunmaktadır.41

Cemâlî’nin matlalarından oluşan Matâli‘-i Cemâlî adlı eseri İstanbul Üniver-
sitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 9263 numaralı mecmuanın 1b-30b varakları 
arasında kayıtlıdır. Eser alfabetik olarak tertip edilmiştir; ancak dört harfte (sâ, 
Hı, zâl, zı) matla söylenmemiştir. Eserde bulunan manzumelerin harflere göre 
dökümü aşağıda gösterilmiştir:

elif: 52, bâ: 24, tâ: 29, Cîm: 7, Hâ: 3, Dâl: 17, Râ: 230, Zâ: 32, Sîn: 4, Şın: 
23, Sâd: 1, Dâd: 1, Tı: 2, Ayn: 3, Gayn: 3, Fâ: 5, Kâf: 41, Kâf: 49, Lâm: 24, Mîm: 
86, Nûn: 128, Vâv: 12, Hâ: 123, Yâ: 175

Millî Kütüphane 06 Mil Yz FB 533/3 numarada Mütala‘ât başlığıyla kayıtlara 
geçen eserin Cemâlî’nin matlalarından oluşan Matâli‘-i Cemâlî’nin eksik bir nüs-
hası olduğunu tespit ettik. 1028 beyitten ibaret olan nüsha 315x150-280x125 
mm. ebadında muhtelif satırda, talik hatla kaleme alınmıştır. Eser, çift sütun 
hâlinde kâğıda geçirilmiş olup içinde bulunduğu mecmuanın 140b-150b varakla-
rı arasında kayıtlıdır.

Cemâlî’nin İstanbul Şehrengîzi Matâli‘-i Cemâlî’nin 31a-44a yaprakları arasında 
bulunmaktadır. Eser, 972’de (1564) istinsah edilmiştir. Aynı kütüphanede 3770 
numarada kayıtlı mecmuanın 29b-38b varakları arasında İstanbul Şehrengîzi’nin 
bir başka nüshası daha mevcuttur. 42 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatında 
Şehrengîzler ve Şehrengîzler’de İstanbul adlı eserinde bu şehrengîzin bir nüshasının 
kendisinde bulunduğunu belirtir.43 Bu nüsha bugün Atatürk Üniversitesi Kütüp-
hanesi Seyfeddin Özege Nadir Eserler Bölümü, Agâh Sırrı Levend Kitapları nr. 
322-329’da bulunan mecmuanın 1a-9b varakları arasındadır. Tespitlerimize göre 
İstanbul Şehrengîzi’nin  Millî Kütüphane 06 Mil Yz B 208/1 ve 34 Ha 362/23 

39 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî (hzl. Nuri Akbayar, Seyit Ali Kahraman), (İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 1996, II, s. 393.

40 Millî Kütüphane Yazma Eserler Kataloğu, Talat 178.

41 a.g.e, 34 Ha 362/29.

42 a.g.e, s. 44. 

43 a.y. 
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numaralarında kayıtlı iki nüshası daha vardır. Ayrıca aynı kütüphanenin 362/23 
numarada, Köprülü Kütüphanesi Türkçe Yazmaları arasında şehrengîzin başka 
bir nüshası daha kayıtlıdır.

Siroz/Serez Şehrengîzi

Siroz ya da Serez adıyla bilinen şehir, Şemseddin Sâmî’nin belirttiğine göre, Se-
lanik vilayetinin 83 km. kuzey doğusunda Rodop dağı silsilesindeki bir ovada ve 
Tahyanos gölünün kenarında bir sancak merkezidir. Havası ve suyu güzeldir; an-
cak Tahyanos gölünün bataklıkları yazın bazen sıtma hastalığına sebep olur. Adı 
geçen gölün kenarında güzel bahçeler, dağ eteklerinde ağaçlık mesireler vardır.44

Cemâlî mahlasıyla (bk.179.beyit) şiir yazan şair, eserin Siroz hakkında oldu-
ğunu münacat bölümünde (bk. 16. beyit) belirtir. Hangi tarihte telif edildiği 
bilinmeyen Siroz Şehrengîzi, 1140 Zi’l-ka’de (Haziran/1728) tarihinde istinsah 
edilmiştir.

A. Siroz Şehrengîzi’nin Şekil Özellikleri

Nazım Şekli:  Mesnevî nazım şekliyle yazılan eserde “münacat”, “sebeb-i te-
lif ”, “hâtime” bölümleri mevcuttur.

Vezin: Eser, aruzun hezec bahrinin mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün kalıbıyla nazme-
dilmiştir.

Eserde başta vasl, imâle, zihaf, med olmak üzere çeşitli aruz uygulamalarından 
örnekler bulunmaktadır. Şair bir yerde vasl-ı ayn yapmıştır. Ayrıca şair med ya-
pılmayacak yerlerde (în/ûn/ân) med yapmak suretiyle çeşitli ahenk kusurlarının 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Eserde Görülen Aruz Uygulamaları:

1. Vasl

Olalu ol güneş yüzliden ayru
Olupdur başuma ‘âlem karañu (5)
Bu tab’um kande kande şâ’ir olmak
Dil-i pejmürdenüñ başına toprak (6)
Var anda bir kaç ashâb-ı sa’âdet
Latîf ü hûb-tıynet hoş-kıyâmet (71)

44 Şemseddin Sâmî, a.g.e, c. 4, s. 2754.
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Eserdeki diğer bazı örnekler:

almış iken (43); san oldı (55); Kim oldur (56); Var anda (62); Pür oldı (85); 
olmuş erbâb (120); budur âmîn (126); ig olmuşdur (159); evsâfın itmek/ anuñ 
insân (169)

a. Vasl-ı ayn

Bir ‘âşık oynı peydâ eylemekdür
Bakıyye ‘ömri hoş geçsün dimekdür (8)

2. İmâle-i maksûre

İdüp dil nehrini deryâ-yı ‘ummân
Göñül yazusın it sahrâ-yı ‘irfân (2)
Çü göñlüm aldı bir gün yüzli âfet
Getürdi başuma dürlü felâket (4)
O gün her encümende ir eger giç
Meh-i nev gibi yüzüm kalmadı hîç (26)
Eserdeki diğer bazı örnekler:
Nice yere (30); kara , kara tonlu (35); Zemâne Yûsuf-ı mihri/Ağarmışdı (37); 

kara kura (42)

3. Zihaf

Baña kıl vâdî-i mihnetde her çağ
Visâl-i yârla tağ üstini bâğ (3)
Zebânum kıl fasahat şehriyârı
Dehânum şehrî dendânum hısârî (14)
Bugün olmuş güzellik aña muhtas
Komuş hûbân aña reftârî mahlas (94)

4. İmâle-i Memdûde (=Med)

Vücûda gelse vaktidür ziyâde
Bu yolda izde olan tab’-zâde (9)
Dilümden eyle yâ Rab lükneti tarh
Bu gün Sîrôz şehrin tâ idem şerh (16)
Tuyıldum ‘ışkıla rüsvây oldum
Sanasun gizlü bir gencîne buldum (25)
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Eserdeki diğer bazı örnekler: rûh-efzâ (58); cevr (21); kâr (83); ‘uşşâk (97); 
kazzâzdur (116); Şâh İsmâ’îl (121); ta’lîm (129); ta’rîf (132); hûbluk (151); hoş-
tıynet hûb-terkîb(156); ma’mûr /meşhûr (176); yâd /evrâd (178)

Aruzda hoş karşılanmayan durumlardan biri de hurûf-ı imlâ (î, û,â)’dan sonra 
gelen n sesiyle yapılan eklerle (-în/-ûn/-ân) imâle-i memdûde (med) yapılmasıdır. 
Aşağıdaki örneklerde bu kurala uyulmadığı tespit edilmiştir:

Görüp çün kâkül-i cânânı pür-gam
Aña miskînlik eylerdi ‘âlem (38)
İşi dilber sevüp meftûn olmak
Dün ü gün pîşesi mecnûn olmak (18)
Kamu yârân anda ehl-i ülfet
O yerde kalmış ‘âlemde muhabbet (70)
Eserdeki diğer bazı örnekler: îmân (164)

Kafiye

Eserde en çok kafiye-i mücerrede örneği görülür. Sırasıyla kullanılan kafiyeler 
ve örnekleri aşağıda gösterilmiştir:

A. Kafiye-i mücerrede45: Sadece revînin tekrarından meydana gelen 
kafiyedir.46

Olalu ol güneş yüzliden ayru
Olupdur başuma ‘âlem karañu (5)

Bu tab’um kande kande şâ’ir olmak
Dil-i pejmürdenüñ başına toprak (6)

Diğer kimi örnekler için bk. 7, 10. 15, 20, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 43, 44, 
49, 51, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70,  78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94,  95, 
96, 101, 111, 112, 115, 126, 133, 147. beyitler.

B. Kafiye-i mürekkebe: Birden fazla ses benzeşmesinden meydana gelen 
kafiyelerdir.47

45 Tevcîh ve revîler alt çizgiyle gösterilmiştir.

46 Revînin iki türü vardır. 1. Revîyy-i mukayyed (Kafiye harfi sessiz bir harften olur: bahâr, ezhâr 
gibi) 2. Revîyy-i mutlak (Kafiye harfi sesli bir harftir: kemâle, hayâle)

47 Bu kafiye çeşidi üçe ayrılır. a. Kafiye-i mürdefe, b. Kafiye-i mukayyede, c. Kafiye-i müessese.
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I. Kafiye-i mürdefe48: Revî harfinden önce hûruf-ı imlâdan yani “elif, vâv, ye” 
harflerinden biri bulunan kafiyelere verilen isimdir. Hurûf-ı imlâdan her birine 
de ridf adı verilir.49

İlâhî her kelâmum bir kitâb it
Baña ‘ışk ‘âleminden feth-i bâb it (1)

İdüp dil nehrini deryâ-yı ‘ummân
Göñül yazusın it sahrâ-yı ‘irfân (2)
İdüp her birisin ‘ışka giriftâr
Bulalar itdigün ‘uşşâka her bâr (174)

Hudâyâ beytümi ma’mûr eyle
Bu şehrengîzümi meşhûr eyle (176)

Bu esmâ tâ kıyâmet yâd olsun
Seher ‘ışk ehline evrâd olsun (147)

Diğer kimi örnekler için bk. 12, 18, 22, 31, 33, 41, 48, 52, 53, 57, 67, 68, 72, 
81, 89, 104, 105, 108, 109, 114, 116, 124, 179. beyitler.

II. Kafiye-i mukayyede50: Revî harfinin evvelinde ridften yani “â”, “û” ve 
“î” den başka sessiz bir harf bulunuyorsa o harfe kayd ve böyle kafiyelere kafiye-i 
mukayyede denir.

Dilümden eyle yâ Rab lükneti tarh
Bu gün Siroz şehrin tâ idem şerh (16)

‘Aceb ‘âlî şehirler eyledüm seyr
Gehî büt-hâne nakş itdüm gehî deyr (32)

Gelüp uyhusı devr-i heft-rengüñ
Kılın kımratmaz oldı Zühre çengüñ (39)

48 Ridf ve revîler alt çizgiyle gösterilmiştir.

49 Mürdef kafiye de elif ’li, vâv’lı ve ye’li olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Abdülkadir Gürer, mü-
reddef (redîfli) teriminin bir kafiye çeşidi olan “mürdef”le karıştırılmaması gerektiğini belirtir. 
(Konuyla ilgili bilgi için bk. Abdülkadir Gürer, “Lem’î’nin Kafiye Risalesi: Risâletü’l-Kâfiyeti’l-
Vâfiye”, Türk Dilleri Araştırmaları, 17 (2007) s. 134.

50 Kayd ve revîler alt çizgiyle gösterilmiştir.
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Diğer bir  örnek için bk. 45

III. Kafiye-i mü’essese51: Revî ile ridf arasına başka bir harfin girmesiyle 
meydana gelen kafiyelere kafiye-i müessese, araya giren harfe ise dahîl adı verilir.

Var anda bir kaç ashâb-ı sa’âdet
Latîf ü hûb-tıynet hoş-kıyâmet (71)

Birisi Koçi Beg ol cân-ı ‘âlem
Güzîn-i zümre-i ebnâ-yı Âdem (77)

Hüseyn anuñ biri ol cân-ı ‘âlem
Hakîkatde melek sûretde âdem (98)

Diğer kimi örnekler için bk. 4, 113, 132, 141

Redif

Şair, 179 beyitin 35’inde redifli söyleyişi tercih etmiştir. Redifler genellikle 
Türkçe ek ve kelimelerden oluşmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

-a: (57); -dan: (36); -den: (11); -dur: (7), (49), (80), (108), (110), (114), (117), 
(118), (150), (154), (157); -dür: (8), (82), (87), (119), (133), (163); dür dil: (17); 
-dür ol: (153); eyle: (170), (176); -ı: (105); idi: (35); it: (1); -lar: (137); -lıķ: (89); 
olmaķ: (18); olsun: (172), (178); -sı: (54), (173); -üm: (109).

B. Muhteva Özellikleri

Eserin Fasılları

I. Giriş

İlâhî her kelâmum bir kitâb it

Baña ‘ışk ‘âleminden feth-i bâb it

beytiyle başlayan bölüm, giriş mahiyetindedir. Şair bu fasılda, gönlünü bir 
gün yüzlü güzele kaptırdığını ve bu güzelin kendisini türlü felaketlere sürükle-
diğini, bu güneş yüzlüden ayrı kaldığında kendisi için dünyanın kapkaranlık bir 
yer hâline dönüştüğünü, bu eseri şairlik iddiasında bulunmak için yazmadığını, 

51 Kafiyedeki te’sîs, dahîl, işbâ’ ve revîler alt çizgiyle gösterilmiştir.
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maksadının güzelleri övmek ve okuyup dinleyenden dua almak olduğunu; basiret 
ehlinden bu manzumenin ayıplarını görmemelerini beklediğini, mestane yaşa-
yanların hatalarının mazur görülmesi gerektiğini söyler.

II. Münacat: İkinci fasıl münacat bölümüdür. Bu bölümde lisanının fasih 
sözler söylemeye yatkın olması için dua eder ve teşbih-i beliğ yapmak suretiyle 
gönlünü, güzel ve kusursuz sözleri avlayan bir doğana benzetir. Şair vahdet şara-
bıyla kendinden geçip ta haşre dek sarhoş bir vaziyette olma isteğini ifade eder. 
Devamında Siroz şehrinin güzelliklerini açıklayabilmek için lisanını açık ve anla-
şılır kılması hususunda  Tanrı’ya yalvarır.

III. Hasb-i Hâl: Bu fasılda şair, okuyucuyla söyleşir. Ona göre gönlü efsa-
neleşmiş bir divanedir. İşi gücü güzel sevmek ve gece gündüz mecnûn gibi yaşa-
maktır. Yine gönlünün uçsuz bucaksız bir denize daldığını ve ansızın bir güzele 
âşık olduğunu, aşk ateşinin kendisini perişan kılacak derecede yakıcı olduğunu 
söyler. Aşkının ifşa olması sebebiyle insanların yüzlerine bakamadığını, böylece 
sefere çıkmaya niyet ettiğini, bir yıl boyunca Rumeli’nde gezmedik yer bırak-
madığını, kimi zaman puthaneleri,  kimi zaman kiliseleri dolaştığını; zamanın 
müstesna güzellerini gördüğü hâlde bir an bile tesellî bulamadığını söyler.

III. Sıfat-ı Şeb: Bu fasılda gece tasviri yapan şair, tabiat olaylarını çeşitli ben-
zetmelerle anlatır. Zaman kara yağız bir mahbube, zemin ise siyah örtülü Kâ’be 
gibidir. Felek sanki bir güzelin zülfünden renk almıştır.  Zaman Yusuf ’unu kaybet-
miş, yıldızların gözleri kederden ağarmıştır. Âlem, sevgilinin gam dolu kâkülünü 
görüp ona miskînlik etmektedir. Yedi feleğin uykusunun geldiğini bu yüzden  
Zühre çalgıcılarının kılını bile kımıldatamaz hâle geldiğini söyler.

IV. Sıfat-ı Rûz:   Şair bu fasılda gündüzün tasvirini yaptıktan sonra, Siroz 
hakkında çeşitli sıfatları sıralar. Şaire göre Siroz latîf, gönül çeken, güzel ve gönül 
yakan bir yerdir. Suyu kevser, rüzgârı Cennet esintisidir. Rumeli’nin yüz suyudur. 
Siroz’un binaları, yedi göğe meydan okurken, güzelleri cennet hurilerini kıskan-
dıracak ölçüdedir. Siroz güzelleriyle âdeta Cennet-i A’lâ’dır. Bu sıfatlardan sonra 
Cemâlî, kurulduğu yer itibarıyla Siroz’u  tanıtır. Ona göre bir nehrin kenarında 
kurulmuş olan Siroz şehrinin halkı her yaz dağdaki yaylalara çıkma arzusu için-
dedir. Ona göre dünya yaratıldığından beri buranın yaylası gibi süslü bir yer gö-
rülmemiştir. Bu yaylalar gürül gürül akan soğuk pınarları ile insana hayat veren 
birer âb-ı hayâttır. Cemâlî, Siroz halkının işrete düşkün ve insanların birbirleriyle 
dostane ilişkiler içinde olduğunu söyler. Mahzun âşıkları, nâzenîn güzelleriyle 
orada herkes birbirini tanır. İnsanları güzel huylu, nazik, nüktedan ve şanı yüce 
kimselerdir. Bunlardan biri fidan boylu İrfân Efendi, diğeri akıllı, sadık bir dost 
olan Baba-zâde’dir. Bir diğeri ise maharet sahibi, güzel söz söyleyen Câbî-zâde’dir. 
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O güzel sözlü kimselerden biri ise Bıçak-zâde olup leventlerin şahıdır. Bir diğeri 
dünyanın ruhu, Âdem’in çocukları zümresinin seçilmişi, Koçi Bey’dir. Bu kim-
seler ağızlarını açıp hepsi birden “Ey ikinci Sahban, bu gün şehrimiz gizli bir 
hazinedir, güzeldir  ve dünyanın makbul bir sevgilisidir. Bu süslü şehre güzel bir 
şehrengîzin yazılması uygundur. Sözü yiğitçe doğru söylemek, iyi gördüğünü iyi 
söylemek gerektir” dediler. Şair, iş kendisince kolaylaşınca sonunda bu emre uy-
maya karar verdiğini söyler. (Böylece) bir yerde ne kadar güzel varsa gidip onun 
güzelliğini seyrettiğini, hepsini seçtiğini, şirinlik ve güzellik defterinin dolduğunu, 
buradaki her dükkân ve her çarşının güzel körpelerle dolu olsa da bu seçtiklerinin, 
onların en parlağı ve dünyanın en  yüceleri ve en meşhurları olduğunu söyler.

V. Ser-defter-i Hûbân

Dünyanın güzellik defterinin başına yazılması gerekenlerden biri Hamza’dır. 
Ona canını vermek bahtiyarlık ve elinden kurtulmak pehlivanlıktır. Şair bu bö-
lümde Hamza’yı çeşitli yönleriyle överek vasfeder.

Devamında İbrâhîm  (5 beyit), Hüseyin Bâlî  (5 beyit), Muhammed Şâh (3 
beyit), Kâsım Bâlî (3 beyit), Ahmed Koçi (3 beyit), Sinan Beg-zâde (3 beyit), 
Felâkî-zâde (3 beyit), Siyeh-zâde (3 beyit), Şâh İsmâ‘îl (3 beyit), İmâm-zâde (3 
beyit), Ömer-zâde (3 beyit), Muhammed Tâlib-i İlm (3 beyit), Şeker-zâde (3 be-
yit), Bâkî-i Kazzâz (3 beyit), Hâcı Hüseyin-zâde (3 beyit), Mustafa Beg (3 beyit), 
Şeyh-zâde (3 beyit), Serrâc-zâde (3 beyit), Cüneyd-zâde (3 beyit), Bakkal Mustafa 
(3 beyit), Çıkrıkçı-zâde (3 beyit), Debbâğ Cafer (3 beyit), Kirbâzî Tersâ-beççe (7 
beyit) olmak üzere 24 güzeli tasvir eder ve Hâtimetü’l-kitâb (10 beyit) faslıyla 
eserini tamamlar.

Eserde Belirtilen İsimler, Beyit Sayıları, Meslekler ve 
Mesleklerin Anlamları

Adı B. Sayısı Mesleği Anlamı

Hamza 5 Pehlivan Güreşçi

İbrâhîm 5 -

Hüseyin Bâlî 5 ilimle iştigal ediyor. İlim ehli

Muhammed Şâh 3 -

Kasım Bâlî 3
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Ahmed Koçi 3 hâsib, nükte-dân, melîhu’l-
vech, rind-i cihân Muhasip, hesapla uğraşan

Sinan Beg-zâde 3 -

Felâkî-zâde 3 ilimle iştigal ediyor/kazzâz İlim ehli, ipekçi

Siyeh-zâde 3 ilimle iştigal ediyor İlim ehli

Şâh İsmâ‘îl 3 Sipahî Orduda bir askerî sınıf, 
süvari

İmâm-zâde (Abdî) 3 Kazzâz İpekçi

Ömer-zâde 3 ilimle iştigal ediyor. İlim ehli

Muhammed 3 ilimle iştigal ediyor. İlim ehli

Şeker-zâde 3 Şekerci Şeker alım satımı yapan

Bâkî-i Kazzâz 3 Kazzâz İpekçi

Hâcı Hüseyin-zâde 3 ilimle iştigal ediyor. İlim ehli

Mustafa Beg 3 sipahî Orduda bir askerî sınıf, 
süvari

Şeyh-zâde (Ahmed) 3 Takkeci Takke yapan ve satan kimse

Serrâc-zâde 3 Saraç

Eyer ve benzeri at takımı 
yapan ve satan kimse; Meşin 
ve sahtiyan üzerine sırma ve 

ipekle işleme yapan esnaf

Cüneyd-zâde 
(Muhammed) 3 - -

Bakkal Mustafa 3 Bakkal Bakkal

Çıkrıkçı-zâde (Mustafa) 3 Çıkrıkçı Çıkrık ve benzeri şeyleri 
yapan doğramacı

Debbâğ Cafer 3 Debbâğ
Derileri sepileyip meşin, 

sahtiyan ve benzeri malzeme 
yapan sanatkâr

Kirbâzî Tersâ-beççe 7 Kirbâsî 
Bez satan, kumaştan veya 
pamuktan dokuma bez 

satan kimse



Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî’nin Siroz Şehrengîzi

64

Sonuç

Cemâlî’nin Siroz Şehrengîzi, 179 beyitlik bir mesnevîdir. Eserde, şehren-
gîzlerde bulunan tertip hususiyetlerine uyulmuştur. En çok mücerred kafiye 
örnekleri görülen eserde yer yer aruz kusurları tespit edilmiştir. Dönemin mes-
leklerinden güreşçilik, kazzâzlık, kirbâsîlik, hâsiblik, bakkallık, debbâğlık, tak-
kecilik, çıkrıkçılık, saraçlık, şekercilik, sipahîlik gibi çeşitli meslek adları zikre-
dilmiş, ayrıca 24 güzelin tasviri yapılmıştır. Eserde geçen güzeller kimi zaman 
kendi adlarıyla kimi zaman babalarının adlarıyla ve kimi zaman da meslekle-
riyle tanıtılmıştır.

Daha çok matlalarıyla ün yapmış olan Cemâlî, bu eserinde, bazı aruz kusurları 
bir tarafa bırakılırsa, başarılı sayılabilir.

Eserin Nüshalarının Tanıtımı

1. İstanbul Ü. Ktp. TY. nr. 9263, vr. 44b-50a (Ü1)

Nüshada abâdî taklîdi kâğıt kullanılmıştır. Deri kaplı mukavva kâğıtla cilt-
lenmiş mecmuanın kapak sayfasında eserin Edirneli şair Örfî Mahmûd Ağa 
(ö.1192/1778)’ya ait olduğunu gösteren temellük kaydı bulunmaktadır. Mecmu-
anın 1b-30b varakları arasında Matâli‘-i Cemâlî, 31a-44a varakları arasında İstanbul 
Şehrengîzi ve 44b-50a varakları arasında Siroz Şehrengîzi bulunmaktadır. Matâli‘-i 
Cemâlî’de her matlanın ilk kelimesi kırmızı mürekkeple yazılmıştır. İlk sayfası tez-
hipli olan mecmuanın Matâli‘-i Cemâlî bölümünde ilk iki sayfada cetveller altın 
sarısıyla, daha sonra kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Her sayfada 19 beyit bulunan 
nüsha, talik hatla kaleme alınmıştır.

Başı:

İlâhî her kelâmum bir kitâb it
Baña ışk ‘âleminden feth-i bâb it

Sonu:

Cemâlîde garaz yok Tañrı hâzır
Murâdı bir du’âdur evvel âhır

2. Atatürk Ü. Ktp., Seyfeddin Özege Bölümü, Agâh Sırrı Levend Kitapları, 
nr. 167-180, vr.116a-122a  (AÜ): Bu nüsha İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY. 
nr. 9263, vr. 44b-50a ‘da kayıtlı olan nüshadan istinsah edilmiştir. Çizgili defter 
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kâğıdına istinsah edilmiş nüsha muhtelif satırdadır ve talik hatla kaleme alınmıştır. 
Nüshanın başı şöyledir: “Üniversite Kütüphanesi 9263 sayılı mecmuada vr. 45”.

Başı: Ü1 ile aynı.

Sonu: Ü1 ile aynı

3. İstanbul Ü. Ktp., TY. nr. 3770, vr. 45b-46b (Ü2): İçinde bulunduğu mecmu-
anın 45b-46b varakları arasında bulunan Siroz Şehrengîzi eksiktir. 46b’den sonra 
Yahyâ’nın Şâh u Gedâ adlı mesnevîsiyle karışmıştır. Abâdî taklîdi kâğıt, deri kaplı 
mukavva kâğıtla ciltlenmiştir. Siyakat kırması hatla kaleme alınan mecmuanın 
1b-9a varakları arasında Kitâb-ı Hasb-i Hâl-i Nev’î, 9b-12b’de İshak Çelebi’nin 
Şehrengîz-i Bursa, 13a-14b Şâh u Gedâ’dan bir bölüm, 15b-29a Halîlî’nin Firkat-
nâme’si, 29b-38b Cemâlî’nin Şehrengîz-i İstanbul’u, 39a-44b Firkat-nâme’nin deva-
mı, 45b-46a Şehrengîz-i Siroz, 47a-74b Yahyâ’nın Şâh u Gedâ’sı bulunmaktadır.

Başı: Ü1 ile aynı.

Sonu:

Dilümde eyle yâ Rab lükneti tarh
Bu gün Siroz şehrin tâ idem şerh

Ü144b ŞEHRENGÎZ-i SÎRŌZ

Ü245b Mefā‘ìlün Mefā‘ìlün Fe‘ūlün

AÜ1a 1 İlāhì her kelāmum bir kitāb it
Baña ‘ışķ ‘āleminden fetģ-i bāb it

2 İdüp dil nehrini deryā-yı ‘ummān
Göñül yazusın it ŝaģrā-yı ‘irfān

3 Baña ķıl vādì-i miģnetde her çaġ
Viŝāl-i yārla daġ üstini bāġ

4 Çü göñlüm aldı bir gün yüzli āfet
Getürdi başuma dürlü felāket

5 Olalu ol güneş yüzliden ayru
Olupdur başuma ‘ālem ķarañu

6 Bu šab‘um ķande ķande şā‘ir olmaķ
Dil-i pejmürdenüñ başına topraķ

7 Ġaraż dilberleri medģ ü śenādur
Oķuyup diñleyenden bir du‘ādur

8 Bir ‘āşıķ oynı peydā eylemekdür
Baķıyye ‘ömri ĥoş geçsün dimekdür
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9 Vücūda gelse vaķtidür ziyāde
Bu yolda izde olan šab‘-zāde

10 Umar ehl-i baŝìretden bu ĥāšır
Bu nažmın olmaya ‘aybına nāžır

11 Ĥašā ma‘źūr olur mestānelerden
Ķalem ĥod ref‘ olur dìvānelerden

Münācāt

12 Ĥudāyā šab‘umı ķıl nükte-perdāz
K’ola murġ-ı dilüm şeh-bāz-ı i‘cāz

13 Dilüm vaģdet meyinden eyle bì-hūş
Olam tā ģaşre dek sermest ü medhūş

14 Zebānum ķıl faŝāģat şehriyārı
Dehānum şehrì dendānum ģıŝārì

15 Dimāġum eyle meydān-ı belāġat
Dilüm çevgān u gūy-i fażl ü ģikmet

16 Dilümden eyle yā Rab lükneti šarģ
Bu gün Sìrōz şehrin tā idem şerģ

Ü145a Ģaŝb-i Ģāl

Ü246a 17 Dirìġā ĥoş ‘aceb dìvānedür dil
Hemìşe illere efsānedür dil

18 İşi dilber sevüp meftūn olmaķ
Dün ü gün pìşesi mecnūn olmaķ

19 Yine bir ucı yoķ deryāya daldı
Šutulmaķdan ķapılmaķdan da ķaldı

AÜ1b 20 İlāhì olmasun a‘lā vü ednā
Bu gün ferzend-i İstanbul’a şeydā

21 İder saña hezārān cevr ol yār
İder cānuñdan āĥır seni bì-zār

22 Meger bir dem ki ol şehr içre nā-gāh
Gezüp her yaña eylerken göñül āh

23 Olup bir Yūsuf-ı śānìye bende
Hemān-dem alınup ķalur yabanda

24 İdüp te’śìr cāna āteş-i şevķ
Yine şūrìdelik el virdi bir çoķ

25 Šuyıldum ‘ışķıla rüsvāy oldum
Ŝanasun gizlü bir gencìne buldum

26 O gün her encümende ir eger giç
Meh-i nev gibi yüzüm ķalmadı hìç

27 Fiġānumdan cihān ĥalķı çeküp ġam
Gözin yummazdı encüm gibi ‘ālem



Lokman Turan

67

28 Görüp göñlümde çün yoķ ŝabra šāķat
Sefer ķılmaġa itdüm ‘azm ü niyyet

29 İdüp bir yıl temāmet keşf-i ŝaģrā
Ķomadum Rūmili’nde gezmedik cā

30 Nice yere irüp buldum kerāmet
Temāşā eyledüm çoķluķ vilāyet

31 Ŝunup sāķì-i bezm āb-ı ģayātı
Ayaġ altına aldum kā’inātı

32 ‘Aceb ‘ālì şehirler eyledüm seyr
Gehì büt-ĥāne naķş itdüm gehì deyr

33 Görüp çoķ ĥūbb-ı müsteśnā-yı devrān
Tesellì bulmadum bir laģže bir ān

Ŝıfat-ı Şeb

Ü145b 34 Meger maģbūb-ı çarĥ-ı mihr-i kevkeb
Siyāh altun benek giymişdi bir şeb

Ü246b 35 Zemān ķara yaġız maģbūbe idi
Zemìn ŝan ķara šonlu Ka‘be idi

36 Felek ālet oñarırdı ķaradan
Meger reng aldı zülf-i dil-rübādan

37 Zemāne Yūsuf-ı mihri idüp güm
Aġarmışdı bükādan çeşm-i encüm

38 Görüp çün kākül-i cānānı pür-ġam
Aña miskìnlik eylerdi ‘ālem

39 Gelüp uyĥusı devr-i heft-rengüñ
Ķılın ķımratmaz oldı Zühre çengüñ

40 Çü tesvìdāt-ı ĥūbān oldı vārid
Ķalemden ķaldı aģvāl-i ‘Ušārid

41 Görüp rāģatda ĥalķı ŝubģile şām
Başı yaraġını52 görürdi Behrām

AÜ2a 42 Züĥal devriyle hem-reng idi ol dem
Ķara ķura düş idi ŝan bu ‘ālem

Ŝıfat-ı Rūz

43 Cihānı almış iken böyle žulmet
İrişdi yine hātifden beşāret

44 Ĥudā ‘’emr itdi tā bu çarĥ-ı mìnā
Fücūra ķalmayup fecr ide peydā

52  Silah.
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45 Açıldı šāli‘ ü baĥtı sipihrüñ
Seģerden başına gün doġdı dehrüñ

46 Dilā bu ķubbe-i mìnāya ol gün
Yine altun ‘alem vaż‘ itdi gerdūn

47 O gün ŝan dilber-i çarĥ-ı mu‘allā
Gümüş āyìnesin itdi mücellā

48 Tefe’ül itdi çün bu devr-i ma‘mūr
Açıldı šāli‘inde sūre-i Nūr

49 Disem İskender’üñ mir’ātı ģaķdur
Bize gösterdi ‘ālem ķaç bucaķdur

50 Görüp çün bì-vefādur bu zemāne
Felek zerrìn elek aŝdı cihāna

51 Muģaŝŝıl doġdı gün buldı zemìn fer
İrişdi ŝubģ olup ‘ālem münevver

Ü146a 52 Gezüp ol gün iderken derdile āh
Yolum bir özge şehre irdi nā-gāh

53 Lašìf ü dil-keş ü ĥūbb u dil-efrūz
Dinilürmiş anuñ nāmına Sìrōz

54 Nesìm-i Cennet ü kevśer edāsı
Anuñ ‘ālemde ābile hevāsı

55 Dolu her gūşesi ni‘metle ġalle
Sıtanbul’dan ŝan oldı bir maģalle

56 Budur ĥalķ-ı zemìnüñ güft ü gūyı
Kim oldur Rūmili’nüñ āb-ı rūyı

57 Bināsı ģarf atar heft-āsmāna53

Ġulāmı ša‘n ider ģūr-ı cināna

58 Meleklerle o cāy-ı rūģ-efzā
Olupdur fi’l-meśel firdevs-i a‘lā

59 Ŝafā kānı leb-i deşt ü leb-i cū
Geniş yüzli perì-zādile memlū

60 Ķaçan yaz olup irse źevķ-i yaylaķ
Ķoyup şehri olur il šaġa müştāķ

61 Görülmedi cihān olalı peydā
Anuñ yaylaġı gibi cāy-ı zìbā

Ü146b 62 Var anda cā-be-cā çoķ mā-i cārì
İçinden šaş alınmaz her pıñarı

63 Kimi ‘aynü’l-ģayātile müsemmā
Kimi ‘aynü’l-firìb-i ‘ālem-ārā

53  harf at-: harf-endâzlık; rumûzâtla söylenilen dokunaklı söz.
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64 Cemi‘-i ĥalķ anda ehl-i ‘işret
Dün ü gün kārı nūş u źevķ-i ŝoģbet

AÜ2b 65 Ķamu aŝģāb-ı peyġamber gibi hem
Ĥalāyıķ birbiriyle yār u maģrem

66 İdüp her māh mihrüñ şevķunı güm
Dönüp ĥurşìde yā šoġ yā [da] šoġdum

67 Cihānı ģüsnile virüp ĥarāba
Püserler nice urur āftāba

68 İdüp ‘āşıķları ŝavt-ı ģazìni
Uŝūl üzre yürür her nāzenìni

69 Anı seyr eyleyen merd-i hüner-ver
Görür her gūşede bir māh-peyker

70 Ķamu yārān anda ehl-i ülfet
O yerde ķalmış ‘ālemde muģabbet

71 Var anda bir ķaç aŝģāb-ı sa‘ādet
Lašìf ü ĥūb-šıynet ĥoş-ķıyāmet

72 Žarìf ü nükte-dān u şi‘r-perdāz
Kerìmü’ş-şān-ı merd-i ‘āšıfet-bāz

73 Bu gün ol zümrenüñ naĥl-i bülendi
Nihāl-i bāġ-ı ‘İrfān-şān efendi

74 Birisi daĥı Baba-zāde ol yār
‘Azìz ü yār-ı ŝādıķ merd-i hüşyār

75 Birisi daĥı Cābì-zāde54 ol cān
Ģarìf ü maģrem ü yār-ı suĥan-dān

76 Bıçaķ-zāde birisi ol suĥan-ver
O yār-ı şeh-levend ü şūĥ u ser-ver

77 Birisi Ķoçi Beg ol cān-ı ‘ālem
Güzìn-i zümre-i ebnā-yı Ádem

78 Meger bir gāh emìn-i vaķt-i Behcet
İdüp bunlarla bir dem düşdi ŝoģbet

79 Açup bu bendeye bunlar dehānı
Didiler cümle ey Saģbān-ı śānì

80 Bugün kim şehrimüz genc-i nihāndur
Lašìf ü ĥūbb-ı maķbūl-i cihāndur

81 Revā budur diye olup güher-rìz
Bu zìbā şehre bir ĥoş şehrengìz

82 Sözi merdānelik doġrı dimekdür
Eyü gördügin eyü söylemekdür

54 Câbî: Evkaf gelirlerini toplayan kimse.
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83 Ķatumda oldı çünkim kār eshel
Bu emre imtiśāl itdüm muģaŝŝıl

84 Ne deñlü var ise o yerde ra‘nā
Varup ķıldum cemālini temāşā

85 Ķamusın intiĥāb itdüm temāmet
Pür oldı defter-i ģüsn ü melāģat

86 Egerçi anda her dükkān u her sū
Perì yüzli güzel körpeyle memlū

87 Velì bunlar ķatı āfetleridür
Cihānuñ ‘izzet ü şöhretleridür

Ser-defter-i Ĥūbāñ

AÜ3a 88 Biri ser-defter-i ĥūbāñ-ı ‘ālem
Ki nāmı Ģamza kendi yār u hemdem

Ü147a 89 Aña cān virmek oldı kām-rānlıķ
Ĥalāŝ olmaķ elinden pehlevānlıķ

90 Bugün Ķur’ān oldı çünki dersi55

Revādur ‘arş olursa aña kürsì

91 Ruĥından ey sebaķ alan suĥan-dān
Duraġuñ oldı bil çāh-ı zeneĥdān

92 Yüzi ŝan ĥāšš-ı yāķūtile muŝģaf
Cemāliyle cihān ĥalķı müşerref

İbrāģìm

93 Birinüñ yoķ cihāñ içre miśāli
Dinür nāmına İbrāģìm Bālì

94 Bugün olmuş güzellik aña muĥtaŝ
Ķomış ĥūbān aña reftārì maĥlaŝ

95 İşi nāz ü girişmeyle žarāfet
Ķatı pür-şìve vü cevr ü nezāket

96 Zemāna gelmemişdür öyle cünbiş
Gözüm görmiş degildür öyle baķış

97 Anı ‘uşşāķ yād itsün du‘ādan
Disünler Tañrı ŝaķlasun ĥašādan

Ģüseyin Bālì

98 Ģüseyn anuñ biri ol cān-ı ‘ālem
Ģaķìķatde melek ŝūretde ādem

99 Didüm ne zümredensin ey perì sen
Didi oķur yazar ķısmındanum ben

55 Kur’ân: akrân (Ü1).
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100 Te‘ālallāh ‘aceb ģüsn-i dil-efrūz
Bugün faĥr eylesün anuñla Sìrōz

101 Getürmiş bir yere ŝan dest-i ķudret
Kemāl-i ģüsn ü ĥulķ u ķābiliyyet

102 Sürüp ŝad-sāl-i ‘ömr-i zinde-gānì
Ĥašardan ŝaķlaya Mevlā o cānı

Muģammed Şāh

103 Birisi ol sipāhìdür ser-āmed
Ki dinür nāmına anuñ Muģammed

104 Süvār olsa ķaçan raĥşende ol şāh
Gören ŝanur esed burcında bir māh

AÜ3b

Ü147b 105 Ġubār-ı pāyı şehler taĥt u tācı
Viŝāli müjdesi ‘ālem ĥarācı

Ķāsım Bālì

106 Biri ortalıġuñ bālā-bülendi
Miyān ü cismi nāzik bir efendi

107 Bugün nāmıyla Ķāsım Bālìdür ol
Lešāfetle cihān içinde maķbūl

108 O meh merdāne-rev bir yār-ı cāndur
Şeh-i ‘āşıķ-nevāz u mihribāndur

Aģmed Ķoçi

109 Biri Aģmed Ķoçi yār-ı güzìnüm
Benüm peyveste-ebrū nāzenìnüm

110 Ģasìb ü ehl-i fażl u nükte-dāndur
Melìģu’l-vech bir rind-i cihāndur

111 N’ola alçaķda yazılsa o dilber
Bilür anuñ maķāmın ehl-i diller

Sinān Beg-zāde

112 Biri şol nārven-ķad lāle-gūn ĥad
Sinān Beg-zāde nāmı Muģammed

113 Eşiginde ķul olmaķdur žerāfet
Ķulı ķurbānı olmaķdur sa‘ādet

114 Bugün serdār-ı ĥūbān-ı cihāndur
Nice biñ cāna vaŝlı rāygāndur

Felākì-zādegān

115 Daĥı var ol şehirde iki dilber
Felākì-zāde nām iki birāder
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116 Biri oķur yazar bir āfet-i cān
Biri ķazzāzdur maķbūl-i devrān

117 İkisi daĥı maģbūb-ı zemāndur
Ģüsün burcında mihr-i āsmāndur

AÜ4a Siyeh-zāde

118 Siyeh-zāde birisi Muŝšafādur
Melāģat menba‘ı kān-ı ŝafādur

Ü147a 119 İşi taģŝìl-i ‘ilm ü ma‘rifetdür
Ķul olmaķ aña ‘ālì-menziletdür

120 Aña fetģ olmuş erbāb-ı ma‘ānì
Fażìletde hemān Nu‘mān-ı śānì

Şāh İsmā‘ìl

121 Birisi Şāh İsmā‘ìl ol cān
Ķulı ķurbānı cümle ehl-i ‘irfān

122 Ķaşı miģrāb-ı aŝģāb-ı münācāt
Cemāli Ka‘be-i erbāb-ı ģācāt

123 Sipāhìdür o şāh-ı ‘ālem-ārā
Anuñçün olsa šañ mı ceng ü ġavġā

İmām-zāde

124 İmām oġlı biri ‘Abdì-i ķazzāz
Güzeller içre müsteśnā vü mümtāz

125 Eger ‘ārif ise ‘irfānı šuysun
Atasını ķosun ‘uşşāķa uysun

126 Ĥudā taķdìr ide anuñla vuŝlat
Du‘āmuz budur āmìn diñ cemā‘at

‘Ömer-zāde

127 ‘Ömer-zāde birisi şāh-ı ĥūbān
Muģammed şāhdur nāmıyla ol cān

128 Aña çün ders-i ‘ışķ olmış ĥalìfe
N’ola ĥūbāna olursa ĥalìfe

129 Anı maķbūl šutmasun mı kişi
Dün ü gün oķuyup yazmaķdur işi

Muģammed-i Šālib-i ‘İlm

AÜ4b 130 Biri anuñ Muģammed şāh-ı šālib
Šapūsı ‘āşıķa a‘le’l-mešālib

131 Aña üstādı ĥoş ta‘lìm itmiş
Kitāb-ı şìveyi ezber oķımış

132 Cemāline degil bir şey mu‘ādil
Olur mı vaŝfını ta‘rìf ķābil
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Şeker-zāde

Ü148b 133 Birinüñ ĥāli ķand üzre megesdür
Şeker-zāde ‘Alì ehl-i nefesdür

134 Müşābih Yūsuf-ı Mıŝra liķāsı
Šutupdur ‘ālemi ŝıyt u ŝadāsı

135 Ĥoş-elhān u lašìf ü ĥūb-mevzūn
Olur her kim cemālin görse mecnūn

Bāķì-i Ķazzāz

136 Biri dilberlerüñ Bākì-i ķazzāz
Ķatı pür-‘işve vü mekkār u šannāz

137 Cihānda görmedüm öyle yañaķlar
Gelür mi vaŝfa ol la‘lìn dudaķlar

138 Zihì ŝun‘-ı Ĥudā-yı Ģaķ te‘ālā
Kim öyle ģüsn[i] ĥalķ itmiş o Mevlā

Ģācı Ģüseyn-zāde

139 Biri Ģācı Ģüseyn oġlu Muģammed
Eşigi šaşı ‘ışķ ehline mesned

140 Cemālidür kitāb-ı ŝun‘-ı Yezdān
Ķaşı sermāye-i ģüsn-i dil ü cān

141 Ķatı çoķdur anuñ ķulları ġāyet
‘Aceb mi kārı olursa kitābet

Muŝšafā Beg

142 Birisi Muŝšafā Begdür sipāhì
Ģacil eyler cemāli mihr ü māhı

AÜ5a 143 O meh tìġın ķuşanduġında varsun
Başı yaraġını ‘uşşāķ görsün

144 Müjesi tìġin atmasun yabana
Ķadìmì aña sìnemdür nişāne

Şeyĥ-zāde

145 Biri Šaķyācı Aģmed Şeyĥ-zāde
İde Ģaķ devletin baĥtın güşāde

146 Yüzi mihr-i cihān-tāb oldı gūyā
Olup ru‘sārı māh-ı leyl-i İsrā

147 Çeker bir nice demdür dil riyāżet
Düşe nā-geh diyü anuñla ģalvet

Ü149a Serrāc-zāde

148 Muģammeddür biri Serrāc-zāde
Ĥudā ‘ömrin ide anuñ ziyāde
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149 Bugün oldur felekde māh-ı tābān
Melāģatla odur meşhūr-ı devrān

150 Vefā ehli mülāyim dil-rübādur
Lešāfet menba‘ı kān-ı ‘ašādur

Cüneyd-zāde

151 Biri şol ĥūbluķ taĥtında sulšān
Cüneyd oġlı Muģammeddür o cānān

152 Cemāli şu‘lesinden źerre anuñ
Olur mihr ü mehi rūy-ı cihānuñ

153 Henüz bir ġonce-i nev-restedür ol
Ģüsün bāġında bir gül destedür ol

Baķķāl Muŝšafā

154 Biri Baķķāl ü nāmı Muŝšafādur
İşi ‘uşşāķa mihrile vefādur

155 Gözi bādām ü la‘li ķand u sükker
N’ola vaŝf-ı lebin ķılsam mükerrer

156 Dehānı piste gūyā ġabġabı sìb
Lašìf ü ĥoş-šıynet ĥūb-terkìb

AÜ5b Çıķrıķçı-zāde

157 Biri Çıķrıķçı nāmı Muŝšafādur
Be-ġāyet bì-vefā vü pür-cefādur

158 Felek çarĥ[ı] olursa aña lāyıķ
O māhı şöyle bilmişdür ĥalāyıķ

159 Muķarrer i‘timād eyleñ bu remze
Yüregümde ig olmuşdur o ġamze

Debbāġ Ca‘fer

160 Biri ol māh-ı šal‘at mihr-i enver
Dinilür adına Debbāġ Ca‘fer

161 Nigāra beñzer ol yār-ı şeker-leb
Gerekdür aña bir māzūyıla şeb

Ü149b 162 Šutalum var imiş ol fende ģālet
Aña lāyıķ mıdur andan o ŝan‘at

Kirbāzì Tersā-beççe

163 Biri tersādur ammā ‘ayn-ı bütdür
Yolında ölmek atadan ögütdür

164 Aña ìmān taķdìr ide Allāh
Ķomaya küfr içinde böyle gümrāh

165 Ĥudāyā sen baġışla aña ìmān
Görem bir daĥı da anı Müselmān
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166 Muģaŝŝıl bir nažarda göñlüm aldı
Eşiginde bu dil ķul oldı ķaldı

167 Tesellì buldı anuñla dil-i zār
İder göñlüm cihāna baķmaġa ‘ār

168 Bu Şehrengìze ekśer bā‘iś oldur
Anı ta‘rìf itmek baña yoldur

169 Temāşā buña yoķdur vaŝfa imkān
Muģāl evŝāfın itmek anuñ insān

Ĥātimetü’l-Kitāb

170 Ĥudāyā bunları pāyende eyle
Ruĥın her birinüñ tābende eyle

AÜ6a 171 İdüp ‘āşıķlarına hemdem ü rām
Dem-i ‘işretde olsun ŝubģile şām

172 Hemìşe ehl-i derde yār olsun
Ķamusı ģaşr olunca var olsun

173 Budur erbāb-ı ‘irfānuñ du‘āsı
Olalar birbirinüñ mübtelāsı

174 İdüp her birisin ‘ışķa giriftār
Bulalar itdigün ‘uşşāķa her bār

175 Vefālar eyleyüp ‘āşıķlarına
Vireler būseler hem birbirine

176 Ĥudāyā beytümi ma‘mūr eyle
Bu şehrengìzümi meşhūr eyle

177 Añılsam šañ mı ģaşr’olunca üstād
Ķodum ‘ālemde bir nice eyü ād

178 Bu esmā tā ķıyāmet yād olsun
Seģer ‘ışķ ehline evrād olsun

Ü150a 179 Cemālìde ġaraż yoķ Tañrı ģāżır
Murādı bir du‘ādur evvel āĥır
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Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî’nin Siroz Şehrengîzi
Özet  Arap, Fars, Hind, Urdu ve Türk edebiyatlarında birçok örneği bulunan 
şehrengîzler daha çok tarih, sosyoloji ve yazıldıkları dönemlerin meslekleriyle ilgi-
li bilgilere yer vermeleri bakımından önemlidir. Bu tür eserlere İran edebiyatında 
şehrâşûb, Türk edebiyatında şehrengîz adı verilir. Şehrengîzlerde en çok mesnevî 
nazım şekli tercih edilmekle birlikte konularına göre kaside, dörtlük (rubai) ve 
bent (terci-i bent, terkib-i bent)lerin de kullanıldığı tespit edilmektedir. Heves-
nâme, Çengî-nâme, Defter-i Aşk, Hûbân-nâme, Zenân-nâme, Ta’rifât gibi eserlerde 
ele alınan konular  şehrengîzlerle benzerlik gösterdiği için bu tür eserler şehrengîz 
üst başlığında değerlendirilir. Bunlar da dikkate alındığında şehrengîzlerin sayısı 
bugün itibarıyla 81’e ulaşır. Bu şehrengîzlerden biri de Cemâlî (ö. 991/1583)’nin 
Siroz/Serez Şehrengîzi’dir. Çalışmamızda Cemâlî’nin hayatı ve eserleri hakkında 
bilgi verilmiş mevcut şehrengîzlerin bir dökümü yapılmış, konu hakkında kısmî 
bir bibliyografya hazırlanmıştır. Ayrıca eserin edebî değeri üzerinde durulmuş, 
şekil ve muhteva özellikleri anlatılmış ve transkripsiyonlu metni okuyucunun dik-
katine sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Klasik Osmanlı Şiiri, Defterdâr-zâde Cemâlî, Siroz, şehrâşûb, 
şehrengîz, mesnevî


