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iirriiflfl
Eski edebiyat alan›nda belli bafll› türleri bir yana koyacak olursak türler

konusunda yap›lm›fl çal›flmalar›n oldukça s›n›rl› oldu¤unu söyleyebiliriz. Kö-
kenlerinin ne oldu¤u, hangi koflullarda nas›l evrildikleri, nas›l gelifltikleri,
hangi dönemlerde daha yo¤un olarak görüldükleri, hangi de¤iflimlere u¤ray›p
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EEddeebbiiyyaatt››mm››zzddaa  ‘‘MMeeyyddaannddaa  OOllmmaayyaann’’  

fifieehhrr--eennggîîzzlleerr

BBaarr››flfl  KKAARRAACCAASSUU**

G
* Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyat› Bölümü, bariskaracasu@yahoo.com
Bu yaz›y› haz›rlarken pek çok kiflinin yard›m›n› ald›m. Washington Üniversitesi’nden Selim S. Kuru ile Boston
Üniversitesi’nden Sunil Sharma’y› özellikle anmak isterim. Erken yazmalar›ndan birini okuma ve beni yönlen-
dirme inceli¤ini gösteren Talât Sait Halman’a ise en kalbi teflekkürlerimi sunar›m. Yine de kendileri d›flar›dan
biri olarak okudular yaz›y›, bu nedenle yaz›da -e¤er söylenmiflse- söylenen her fleyin, yap›lan her yanl›fl›n so-
rumlulu¤u elbette fakîre aittir. fiunu da söylemeliyim ki yazarken Tunca Kortantamer’in ilk olarak 1993 y›l›n-
da yay›mlanan “Genç Edebiyat Araflt›rmac›s›n›n Yanl›fllar›” bafll›kl› yaz›s›n›n “Demokles’in K›l›c›” gibi üstüm-
de salland›¤› hissediyorum. Yaz›s›nda dile getirdi¤i kimi uyar›lar›n› bilerek görmezden geldi¤imi, kimileri ile il-
gili çekincelerim oldu¤unu kabul ediyorum; yine de flu son paragraf› al›nt›lamak isterim:

Sonuçta, teori, metot ve teknikteki büyük bilgi bofllu¤u ve bu konudaki vurdumduymazl›k akade-
mik dünyam›z›n büyük zaaf› olarak belirginleflmektedir. Modern araflt›rman›n kurallar›, hattâ en
basit ilkeleri bilinmemekte, edebiyat teorileri ve elefltiri alan›ndaki temel el kitaplar›n›n bile ciddî
bir flekilde okundu¤unu gösterir iflâretler bulunmamaktad›r. Genç bilim adam› bir konuda araflt›r-
maya bafllarken çok zaman alan›nda daha önce yap›lm›fl kendisine örnek olabilecek baflar›l› eser-
leri bile gözden geçirmeyecek kadar sorumsuz davranabilmekte, yine de doktor ünvân›n› alabildi-
¤ine göre müsâmaha görmektedir. Bu durumda herkesin durup kendisine bir çekidüzen vermesi
flartt›r; çünkü geliflmifl dünyan›n ölçülerine vuruldu¤unda eldeki ürünler yetersiz mezuniyet tez-
leri gibi kalmaktad›rlar. Bu tür eserlerin hiçbirisinin geliflmifl dünyaya karfl› bizi ve kültürümüzü
temsil kapasiteleri bulunmamaktad›r. Geliflmifl dünyaya uyum sa¤layamayan bir akademik çevre,
de¤iflen ça¤›n d›fl›nda kalan, kendi anlatt›¤›n› kendisi dinleyen, söylediklerinin hiçbir de¤eri bu-
lunmayan, hiçbir fley olamad›¤› halde kendisini bir fley zanneden bir garip insanlar toplulu¤u ol-
mak tehlikesi ile karfl› karfl›yad›r. Yay›nlanan her fleyin insan›n akademik seviyesini gösterdi¤ini
ve ad›n› ölümünden sonra da lekeleyebilece¤ini unutmamal›d›r. Yap›lmas› gereken fley kolayc›l›k-
tan vazgeçip iflin temelinden bafllayarak eksiklikleri gidermeye çal›flmak, iflin gere¤ini yerine ge-
tirmeye çabalamak, dâima daha iyisini yapmak için yorulmak, kendi yapt›¤›n› kolay be¤enmemek,
bir yandan da ça¤› gözden kaç›rmamakt›r. Aksine bir davran›fl›n, gerekçeler ne olursa olsun, hem
kendi alan›m›zdaki araflt›rmalar›n de¤erini düflürmek hem de akademik dünyam›za ihânet etmek
olaca¤› aç›kça ortadad›r. [Kortantamer: 53-54]
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yeni örneklerinin görülmez oldu¤u pek çok tür için ya tart›flma konusu yap›l-
mam›fl ya da ayr›nt›lar›n›n üzerinde durulmam›flt›r.1 Daha önemlisi türler ko-
nusundaki pek çok çal›flma “tür”ü tarihten ba¤›ms›z ya da tarih-d›fl› olarak ele
alm›fllar, de¤iflime u¤ramaz, kat› bir nesne gibi de¤erlendirmifllerdir. Oysa,
“bir tür tek tek türün örneklerinin tarihidir. Bu tarih de, elbette, türde ortaya
ç›kan de¤iflimleri, dönüflümleri de içermektedir... Dönüflüme u¤ram›fl bir tü-
rün tarihselli¤i, bafllang›c›ndan sonuna kadar içinden geçti¤i anlar›n bütünü-
nü de içerecektir.” [Snyder: 1]. 

Eski edebiyat›m›zda flehirleri konu alan çeflitli eserler aras›nda en öne ç›-
kan tür olan flehr-engîzler de bu biçimde ele al›nmas› gereken türlerdendir.
Sözkonusu fliirlerle ilgili bugüne de¤in oldukça çok çal›flma yap›lm›flt›r. Bütün
bu yo¤unlu¤a karfl›n elimizde bu fliirlerin tür özellikleri üzerine yap›lm›fl kap-
saml› çal›flmalar bulunmamaktad›r. Tek tek çal›flmalar içinde de¤iflik tan›m-
lara, bilinen flehr-engîzler ile ilgili listelere denk gelsek de hemen hiçbiri tat-
min edici de¤ildir. Asl›nda önümüzdeki sorun iki yönlüdür: Türün tan›m›n›n
kendi tarihsel geliflimi içinde tam olarak yap›labilmesi için öncelikle bilinen
tüm flehr-engîzlerin bir dökümünün yap›lmas› gerekir. Öte yandan neyin flehr-
engîz oldu¤una karar verebilmek için de öyle ya da böyle tan›m›n›n önceden
yap›lm›fl olmas›na gereksinim duyulacakt›r. 

fiehr-engîzler üzerine yap›lm›fl ilk çal›flma olan Mustafa ‹zzet’in Türk Ede-
biyat›nda fiehrengizler bafll›kl› bitirme tezinin üzerinden yetmifl y›l, konuyla
ilgili yay›mlanm›fl tek kitap olan Agâh S›rr› Levend’in Türk Edebiyat›nda
fiehr-engizler ve fiehr-engizlerde ‹stanbul’unun yay›mlanmas›n›n üzerinden
ise elli y›l geçti. Bu zaman içinde konuyla ilgili oldukça de¤erli çal›flmalar ya-
p›ld›, yeni flehr-engîzler belirlendi, varolan flehr-engîzlerin bir bölümü çal›fl›l-
d›, yay›mland›. Okumaya bafllad›¤›n›z bu yaz› da flehr-engîz çal›flmalar›yla il-
gili yazd›¤›m ve 2007 y›l›nda TAL‹D’de yay›mlanan yaz›n›n sonunda verdi¤im
sözün yerine getirilmesidir.2 ‹kinci bir amac› da türün kökenine iliflkin birta-
k›m yarg›larda bulunmakt›r ki flimdiden aff›n›za s›¤›n›r›m. 

1 Burada, üç y›ld›r düzenli olarak yap›lan Eski Türk Edebiyat› Çal›flmalar› bafll›kl› çal›fltay dizisinin 2008 y›-
l›nda düzenlenecek dördüncüsünün türler konusunda olaca¤›n› mufltulamak isterim. Nisan ay›n›n son Cu-
ma günü yap›lan çal›fltayda en az sekiz tür üzerine kapsaml› bildiriler sunulaca¤›n› varsaymak safdillik ol-
mayacakt›r. 

2 Sözkonusu yaz›, Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi’nin [TAL‹D] “Eski Türk Edebiyat›” konulu 10. say›-
s›nda ç›km›flt›r. “Ç›km›flt›r” diyorum ancak bu tam da olan› yans›tm›yor. Yaz›y› Mart 2007’de TAL‹D’e tes-
lim ettikten sonra bu yaz›ya bafllad›m. Bu yaz› bitti¤inde o yaz› henüz yay›mlanmam›flt›. ‹ki yaz›n›n yakla-
fl›k ayn› zamanda ç›kt›¤›n› varsayabiliriz. Ne var ki bu yaz›y› tamamlarken hangisinin önce ç›kaca¤›n› ben
de bilmiyordum. Yaz›, ç›kt›¤› güne kadar flehr-engîzlerle ilgili yap›lm›fl çal›flmalar›n de¤erlendirmesini, ko-
nuyla ilgili bir kaynakça denemesini, edebiyat›m›zdaki flehr-engîzler ile çal›fl›lm›fl flehr-engîzlerin bir dökü-
münü içermektedir.  Bu yaz›da kullan›lan kimi verilerin ayr›nt›lar› için de sözkonusu yaz›ya baflvurulabilir.
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Araflt›rmac›lar yeni flehr-engîzler buldukça ve yay›mlad›kça edebiyat›m›z-
da flehr-engîzlerin say›s› artmaktad›r. Mustafa ‹zzet’in tezinde say›, 32 flehr-
engîz ile s›n›rl›yken Agâh S›rr› Levend’in çal›flmas›nda 44 flehr-engîz ile 5 ak-
raba metne ulaflm›flt›r. Metin Akkufl’un 1987 y›l›nda tamamlad›¤› Türk Ede-
biyat›nda fiehr-engizler ve Bursa fiehr-engizleri bafll›kl› yüksek lisans tezinde
ise toplamda 49 metin say›l›r. Bugünkü bilgilerimize göre, yak›nlarda yay›m-
lanan Dürrî’nin Gümülcine flehr-engîzi, Nüvîsî’nin ‹stanbul flehr-engîzi ile
Ravzî’nin Edincik flehr-engîzi de eklenince, ad› flehr-engîz olan ya da de¤iflik
kaynaklarda flehr-engîz olarak adland›r›lan veya flehr-engîz özellikleri tafl›d›-
¤› söylenen 68+11 metin bulunmaktad›r. Bu flehr-engîzlerden 25 tanesi çal›fl›l-
m›fl, 23 tanesi ise neflredilmifltir; 17+1 tanesinin ise metni yitiktir ya da en
az›ndan flimdilik elde de¤ildir. Bu son öbe¤e girenlerin yaz›ld›¤›n› bilsek de
kendileri ortada yoktur. Agâh S›rr› Levend kitab›nda bu flehr-engîzleri anar-
ken “eser meydanda yoktur” demektedir ve bu yaz›n›n bafll›¤›nda da bu söz
öbe¤inden esinlenilmifltir baflka pek çok fleyden esinlenildi¤i gibi. 

Agâh Bey’in kitab›nda “meydanda olmayan” flehr-engîzlerin say›s› 10’dur.
Bunlar, Firdevsî, Âfl›k Çelebi, Hâlife, Fikrî, Halîlî, Tabi’î, K›yâsî, Sülûkî, Ke-
mâlî ile Belî¤’in flehr-engîzleridir. ‹skender Pala da Dîvân fiiiri Sözlü¤ü’nde 8
tane “meydanda olmayan” flehr-engîz anar:

Edebiyat›m›zda ikinci derecede önemli baz› flehrengizler da-
ha vard›r. Nihalî’nin (öl. 1543, esnaf güzelleri hakk›nda, ka-
y›p),... Firdevsî’nin (öl. 1563, Edirne hakk›nda, kay›p),...
Afl›k Çelebi’nin (öl. 1571, Bursa hakk›nda, kay›p), Halî-
fe’nin (öl. 1572, Diyarbak›r hakk›nda, kay›p), Halîlî’nin
(Bursa hakk›nda, kay›p), Tabiî’nin (Edirne hakk›nda, ka-
y›p), K›yasî’nin (‹stanbul hakk›nda, kay›p), Sülûkî’nin (ka-
y›p)... flehrengîzleri bu türdendir. [Pala: 465]

Metin Akkufl’un Türk Edebiyat›nda fiehr-engizler ve Bursa fiehr-engizleri
bafll›kl› yüksek lisans tezinde ise 11 “meydanda olmayan” flehr-engîz hakk›n-
da flu bilgiler bulunuyor:

Kaynaklarda isimlerinden söz edildi¤i halde kay›p olan
flehr-engizler ise flunlard›r:
1) ‹stanbul fiehr-engizi. Fikrî, Dervifl Mehmed Molla Mâflî-
zâde (‹stanbullu, ö. 982/1574 veya 992/1584)
2) fiehr-engiz. Firdevsî Çelebi (Moral›, ö. 961/1563). Eser,
Mesîhî’nin flehr-engizine nazire olmas› sebebiyle Edirne
flehr-engizi olabilir (?).
3) fiehr-engiz-i Bursa. Âfl›k Çelebi, Seyyid Pir Mehmed (ö.

fiehrin Yitik Hikâyesi Edebiyat›m›zda ‘Meydanda Olmayan’ fiehr-engîzlerKARACASU
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979/1571 veya 976/1568). kaynaklarda flairin, Bursa güzel-
lerini anlatan bir flehr-engizi oldu¤u kaydedilmifltir.
4) fiehr-engiz-i Âmid. Halîfe (Diyarbak›rl›, ö. 980/1572).
5) fiehr-engiz-i Edirne. Yahya Bey (Tafll›cal›, ö. 990/1582).3

6) ‹stanbul fiehr-engizi. (?). K›yâsî, (Kastamonulu, Kad›). 
7) fiehr-engiz. Sülûkî Mehmed (Amasyal›).
8) fiehr-engiz. Tabiî, Feyzî Ali (Edirneli). Eser, Mesîhî’nin
flehr-engizine nazire olmas› sebebiyle Edirne flehr-engizi
olabilir (?). 
Bunlardan baflka tezkirelerde, Ârif (ö. 1657-58), Feyzî (ö. ?)
ve Tab’î (ö. 1617) de flehr-engiz yazar› olarak kaydedilmek-
tedir. [Akkufl 1987: 42-43]

Yine Metin Akkufl, Dergah Yay›nlar›’dan ç›kan Türk Dili ve Edebiyat› An-
siklopedisi’ne yazd›¤› “fiehrengiz” maddesinde belirledi¤i “meydanda olma-
yan” 11 flehr-engîzi ise flu biçimde s›ralar:

Kaynaklarda isimlerinden söz edildi¤i halde kay›p olanlar:
‹stanbul flehrengizi (Fikrî), Firdevsi Çelebî flehrengizi, fieh-
rengiz-i Bursa (Afl›k Çelebi, ‹smail Beli¤, manzum-mensur),
fiehrengiz-i Âmid (Halife), Halîlî (Sar› Halil) fiehrengizi,
fiehrengiz-i Edirne (?, K›yâsî), fiehrengiz-i Sülûkî, fiehren-
giz-i Tabiî, Ârif ve Feyzî’nin flehrengizleri. [Akkufl: 120]

Eskil ve yeni kaynaklardaki göndermeleri gözönüne alarak yapaca¤›m›z
bir say›mla “meydanda olmayan” flehr-engîzlerin say›s› 17+1’e ulaflm›flt›r. Bu-
radaki “1” Nihâlî’nin “flehr-engîzi”dir ki konuyla ilgili çekinceler bulunmakta-
d›r. Nihâlî’nin bir flehr-engîzi oldu¤u ve bunun da meydanda olmad›¤› varsa-
y›msald›r. Kendisinin esnaf güzelleri üzerine yazd›¤› gazelleri, bir flehr-engîz-
de mahbublar vasf›nda yaz›lan bölümleri and›rd›¤›ndan flehr-engîz s›n›f›nda
de¤erlendirilmifltir. Agâh Bey “Eser esnaf güzellerini tasvir eden gazellerden
ibarettir” demekle yetinmifltir. ‹skender Pala, ayr›ca, bunlar›n varolan bir
flehr-engîzden parçalar olabilece¤i varsay›m›ndan yola ç›karak metni “mey-
danda olmayan” flehr-engîzler aras›nda saym›flt›r. Metin Akkufl ise eldeki par-
çalar d›fl›nda bir metin olmad›¤› görüflünden hareketle elde bulunan flehr-en-
gîzler aras›nda Nihâlî’nin hangi flehir için oldu¤u belli olmayan yap›t›n› da
saym›flt›r.

3 Akkufl, bu flehr-engîz için bir ç›kma ile “M. Çavufl¤olu, ‘Tafll›cal› Yahya Bey’in ‹stanbul fiehrengizi’ adl› maka-
lesinde bu eserin varl›¤›ndan sözetmektedir” diyor. Oysa flehr-engîz tezden önce Çavuflo¤lu taraf›ndan ya-
y›mlanm›flt›r: Çavuflo¤lu, Mehmed. “fiehr-engîz-i Edirne” Yahyâ Bey: Dîvan. ‹stanbul: ‹stanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Yay›n›, 1977: 227-243.
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Yeni kaynaklarda “meydanda olmayan” flehr-engîzlere gönderme yap›lm›fl
olsa da ço¤unlukla ayr›nt›ya girilmemifl, elde bulunan parçalar› al›nt›lanma-
m›flt›r.4 Bu yaz›da, bu flehr-engîzlerin varl›¤›n› nelere dayanarak bildi¤imizin
kan›tlar› ortaya konulacak, ayr›ca olanakl› durumlarda flehr-engîzlerin eli-
mizde bulunan s›n›rl› say›daki beyitleri de al›nt›lanacakt›r. Yöntem olarak
birden çok kaynakta ayn› flehr-engîzin varl›¤›na iflaret eden kay›t bulundu-
¤unda, çok özel ayr›mlar olmad›¤› sürece, ço¤unlukla daha eski olan tek biri-
ne gönderme yapmakla yetinilmifltir. S›ralama yap›l›rken de flehr-engîzlerin
hangi tarihte yaz›ld›¤› ço¤unlukla belli olmad›¤›ndan, flairlerin ölüm tarihleri
ise her zaman tam olarak belirlenemedi¤inden flair adlar› esas al›nm›flt›r. Ne
var ki, gerekçeleri yeri geldi¤inde görülece¤i üzere, Ahdî’nin flehr-engîzi ile Ni-
hâlî’nin yap›t› bu düzen d›fl›nda de¤erlendirilmifltir. Yine de flehr-engîzlerin
biçim özelliklerine ya da ne olabileceklerine iliflkin yorumlarda flehr-engîzle-
rin olas› yaz›m tarihi ya da dönemine önem verilmifltir. Çünkü, bu yaz›da an›-
lan kimi flehr-engîzler ile kaynaklarda onlara yap›lan göndermelerin türün ev-
rimine iliflkin ipuçlar› içerdi¤i de ortadad›r. 

Bu flehr-engîzlerin varl›¤›na iliflkin belirtilmesi gereken bir konu da yitik
olduklar› söylense de orada bir yerde, bir kiflisel belgelikte ya da bir yazma kü-
tüphanesinde bulunan herhangi bir mecmua içinde kendileri ile karfl›laflma
olas›l›¤›m›z›n hâlâ sakl› oldu¤udur. Belki de karfl›laflm›fl›zd›r. Ben biriyle kar-
fl›laflmaya çok yaklaflt›¤›m› düflünüyorum. Bir ikinci olas›l›ksa ortada böyle bir
metnin hiç bulunmam›fl olmas›d›r.

Özetle bu flehr-engîzler, sözkonusu flehirlerin yitik hikâyeleridir.

**              **            **

ÂÂrriiff  --  fifieehhrr--eennggîîzz
fiehr-engîzi meydanda olmayan flairler aras›nda say›lacak ilk kifli, Metin

Akkufl’un gerek yüksek lisans tezinde gerekse yazd›¤› “fiehrengiz” maddesin-
de and›¤› Ârif’dir. Hangi flehir için yaz›ld›¤› belli olmasa da kendisinin bir
flehr-engîzi oldu¤unu eskil kaynaklardan R›za Tezkiresi’nden ö¤reniyoruz.
Mûcîb’in de tezkiresinde neredeyse ayn› biçimde yazd›¤› bölümde flehr-engîz-
den dört de beyit al›nt›lanmaktad›r. Safâyî ayr›ca flairin 1068 y›l›nda  öldü¤ü-
nü aktar›r.

fiehrin Yitik Hikâyesi Edebiyat›m›zda ‘Meydanda Olmayan’ fiehr-engîzlerKARACASU

4 Bu çal›flman›n en az›ndan bir de¤eri vard›r: “Meydanda olmayan” flehr-engîzlerin bilinen dizelerinden fliirle-
rin ölçüsü ç›kar›labilir. Bu da flehr-engîzler nazire yazma gelene¤i içinde de¤erlendirilecekse önemli bir ve-
riye dönüflecektir. Bu konuya bu yaz›da e¤ilmedim. Yaz› baflka bir konuya odakland›¤›ndan ve birkaç tart›fl-
may› bir arada yürütmeye çal›flt›¤›ndan, ayr›ca zaten pek çok ayr›nt› bar›nd›rd›¤›ndan konu iyice da¤›ls›n
istemedim. Belki daha k›sa bir yaz›da bu konuya odaklanabilirim.
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tercemede s- ebt olan vis. âlîninj ferzendi kûtâhiyyeden 'ârif

meh.emmed çelebîdir. fley  ü’l-islâm yah.yâ efendi h.ażretleri-

ninj fleref-i mülâzemetleriyle müflerref olup efl'âr› bî-nazîr

güftâr› dil-pez- îrdir. bu beyt-i bî-hem-tâ zâde-i t. ab'-› lat. îfle-

ridir
'andelîbinj cigeri pâreleridir yer yer

baġda zînet olan s. anma dal üstüne gül

bu ebyât-› behcet-engîz flehr-engîzindendir
evvelâ dilber-i dil-firûzunj

âtefl-i h. üsnile cihân-sûzunj
biri ibrâhîm-i flükufte-‘iz-âr

gösterür âtefl içre ol gülzâr
cümle bütler anunj flikestesidir

deyr-i h. üsn içre cümle   astesidir     

vas. l›na olsa idim erzânî

olur idim yolunda k. urbân›

[Seyyid R›za: 76]5

ÂÂflfl››kk  ÇÇeelleebbii  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  BBuurrssaa
Âfl›k Çelebi’nin 948 y›l›nda flehr-engîz yazd›¤›n› yine kendisinden ö¤reniyo-

ruz. Meflâ’irü’fl-fiu’arâ’n›n “Sun’î” maddesinde hem flehr-engîz yazd›¤› bilgisini
verir hem de flehr-engîzinin Sun’î ile ilgili bölümünden iki beyit al›nt›lar:

h.ak. îr sene s-emân ve erba'în ve tis'ami`de burûsa dil-ber-

leri h. ak. k. ›nda flehr-engîz yazdum merh. ûm› böyle yâd it-

düm idi
naz. m

biri s. un'î ki bir semen-berdür

h. ak. bu kim s. un'-› h. ak. k. a mażhardur

s. âni'-i kâr   âne-i 'âlem

itmifl ol    ûb› cümleden ekrem
cümleden muk. addem yaz›lmaduġ›na incinüp bu k. ›t. 'ay› ya-

zup banja göndermifldi.
5 Al›nt›larda elden geldi¤ince çal›fl›lm›fl ya da yay›mlanm›fl metinleri kulland›m. Kimi durumlarda ise özgün

metinlere baflvurdum. Yeri geldi¤inde de çapraz sorgulama yaparak, özellikle fliirlerde ölçü gere¤i, kimi ufak
say›labilecek de¤ifliklikler yapt›m; gözard› edilebilecek bu türden de¤ifliklikleri belirtmedim. Yine de içinden
ç›kamad›¤›m beyitler oldu.
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bursa dilberleri içün 'âfl›k.
eylemifl yine bir kitâb-› 'acîb

flöyle ma'mûrdur o flehr-engîz
der ü dîvâr› cümle pür tez-hîb 

ok. udum ol kitâb› cümle temâm
6

[Âfl›k Çelebi, Meredith-Owens: 222a, K›l›ç: 725]
Bu  al›nt›, Zamânî maddesinde Latîfî’nin “ve lak.ab› k. ›z memi idi niteki me-

sîhî flehrengizinde dimifldür” [Latîfî: 287] demesi ile Çavuflo¤lu’nun Hayre-
tî’nin Yenice flehr-engîzi ile yay›mlad›¤› “Yenice fiehr-engîzi’ne Ek”de oldu¤u
gibi flehr-engîzlerin gündelik yaflama ve an›lan kiflilerin gerçek kiflilere gön-
derme yapt›¤›n› gösteren s›n›rl› say›daki kan›ttan biridir. 

BBeellîî¤¤  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  BBuurrssaa
‹smail Belî¤’in “fiehr-engîz-i Cilve-resâ Âyine-i Hûbân-› Burûsa el-Mahrû-

sa” bafll›¤›n› tafl›yan ve bir kere çal›fl›lm›fl, bir kere de yay›mlanm›fl bir flehr-
engîzi vard›r. Ancak gerek sözkonusu flehr-engîzdeki kimi bölümler gerek kay-
naklardaki göndermeler ikinci ve belki de üçüncü bir flehr-engîzi olabilece¤ini
düflündürmektedir. Mustafa ‹zzet ve ondan alarak Agâh S›rr› Levend elimiz-
de bulunan flehr-engîzindeki flu beyte dayanarak flairin daha önce de bir flehr-
engîz yazd›¤›n› söylerler:

s. ab›k. a s. âd›r olan flehr-engîz

nice tah. rîfile old› nâçiz 

[Akkufl 1987: 187]
Zaten sözkonusu flehr-engîzin bu beyitten önceki bölümünde de daha önce-

ki flehr-engîzinin tahrif edilmesi ile ilgili serzeniflte bulunmaktad›r. fiehr-en-
gîzde kendisine flehr-engîz yazmas›n› söyleyen arkadafl› da zaten “yine” diye-
rek bu durumu yinelemektedir:

yâd k. ›l tâze resân-› flehri

yine medh. eyle bütân-› dehri

flehrimüzde iriflüp nice cuvân
her biri old› yine serv-i çemân

tîġ-› t. ab'›n› idüp sa'yile tîz

didi eyle yine bir flehr-engîz 
[Akkufl 1987: 185]

fiehrin Yitik Hikâyesi Edebiyat›m›zda ‘Meydanda Olmayan’ fiehr-engîzlerKARACASU

6 leyse nok. s. ânuhu sûye’t-tertîb: tertibi d›fl›nda hiçbir eksi¤i yok.
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Safâyî tezkiresinde ise, Mustafa ‹zzet ve Agâh S›rr› Levend’in de belirledi-

¤i üzere, “ve da   i mah.rûsa-i burûsada h.adîka-i h.üsn ü behçetden feyż-i let.âfet

ile keflîde-bâlâ olan mah. bûbân-› tâze-resân› medh. ü tavs. îf ederek üç cild mik. -

dâr› naz. m u nes- r ile flehr-engîz tah. rîr etmifldir” denilmektedir [Safâyî: 107].

Mustafa ‹zzet bu durumu flu biçimde yorumlam›flt›r: “… anl›yoruz ki bu üç cild

veya üç k›s›m yaz›lan flehrengiz bir defada de¤il, fas›lalarile yaz›lm›flt›r.”

[Mustafa ‹zzet: 28] Abdülkerim Abdülkadiro¤lu ise bu yoruma kat›lmay›p du-

rumu flu biçiminde yorumlamaktad›r: 

... mevcut fiehrengiz’in, ikinci cild oldu¤una kail olanlar

vard›r. Bu hüküm acele verilmifltir. Her ne kadar yazar›n,

önceden baflka bir fiehrengiz yazm›fl oldu¤unu söyleyebilir-

sek de, farkl› nüsha ve cildler fleklinde mi, yoksa elde bulu-

nan nüshan›n, öncekinin tebyizi mi oldu¤u yolunda flimdilik

kesin bir hükme varam›yoruz. [Abdülkadiro¤lu: 150]
FFeeyyzzîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz
Metin Akkufl, “fiehrengiz” maddesinde Feyzî’nin hangi flehir için yaz›ld›¤›

belli olmayan bir flehr-engîzi bulundu¤unu yazar [Akkufl: 120]. Âfl›k Çelebi,

Manast›rl› olan Feyzî ve flehr-engîzi ile ilgili flu bilgileri verir:

s. ah. n pâyesine varduk. da çorl›l› 'isâ beg dirler bir sipâhi-

zâde varidi ki odas› yârânûnj mihmân-   ânesi vü sâyesi vü

olanca     arcluġ› fuk.arâdan nâ-çîzler ü nâ-dâfltlar sermâye-

si idi anja muk. ârin olup gâh     arâca vü gâh sâ`ir     idmete

bile gitdi ve flehrde olduk.ça eger vah.dete ve eger s.oh.bete bi-

le gitdi. h.attâ bir flehr-engîz peydâ idüp münâsebet ile merk.
ûm 'isâ beg ah. vâlin içinde sebk idüp bu beyti     oflca dimifl-

dür. beyt:

çü 'isâya bu mürde hem-dem oldum

ki gökde istedigüm yirde buldum

[Âfl›k Çelebi, Meredith-Owens: 213b, K›l›ç: 699]
FFiikkrrîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  ‹‹ssttaannbbuull
Gerçek ad› Dervifl olan ve Molla Mâflî-zâde ad›yla tan›nan Fikrî, 982 y›l›n-

da ölmüfltür. Agâh S›rr› Levend, flehr-engîzin ‹stanbul için yaz›ld›¤›n› söylese

de [Levend: 38] kaynaklarda bu konuda bir kay›t yoktur. K›nal›-zâde Hasan

Çelebi, yap›tlar› ile ilgili flu bilgileri vermektedir: 
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“ebkâr-› efkâr” adlu bir kitâb› ve bah. r-i hezecde “behrâm u

zühre”si ve niçe flehr-engîz ü k. as. â`id-i belâġat-behresi var-

dur. [K›nal›zade: 669-770] 
Fikrî’nin yap›tlar›na iliflkin ilgi çekici olan K›nal›-zâde’nin flehr-engîzi için

“niçe” nitelemesini kullanmas›d›r. Beyânî de tezkiresinde Fikrî’nin flehr-engî-
z›nden söz etti¤i bölümde benzer nitelemede, bu sefer ço¤ul eki kullanarak,
bulunur:

… ve    ûb flehr-engîzleri ve k. as. îdeleri vardur ve bi’l-cümle

îcâd-› ma'nâya k. âdir bir flâ'ir-i mâhirdür. [Beyânî: 214]

Bu durum, flehr-engîz teriminin erken dönem örnekleri için baflka bir an-
lamda kullan›ld›¤›na iflaret ediyor olabilir ve ayr› bir tart›flma konusudur. An-
cak tür özellikleri ve geliflimi ile ilgili bir çal›flmada gözönünde bulundurulma-
s› gereken bir ayr›nt›d›r.7

FFiirrddeevvssîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz
Aslen Moral› olan ve 961 y›l›nda ölen Firdevsî de hangi flehir için yaz›ld›¤›

belli olmayan ve elde tek bir dizesi bile bulunmayan bir flehr-engîz yazm›flt›r.
Agâh S›rr› Levend, “Ahdi, flairin Mesihi’nin fifieehhrr--eennggiizz’ine nazire dedi¤ini
kaydetti¤ine göre, eser belki Edirne fiehr-engiz’idir” demektedir [Levend: 36].
Ahdî, Gülflen-i fiu’arâ’da flairin niteliklerini sayd›ktan sonra flehr-engîz yazd›-
¤›n› flu sözlerle kay›t alt›na al›r:

zümre-i mülâzimînden rûz u fleb fünûn-› 'ulûma müdâve-
met gösterüp beyne'l-ak.rân bî-mis-âl ve her fende s.ah. ib-i ke-

mâl ve zebân-› fârisîde żabt.-› durûb-› ems-âl itmifl seyyid 'alî-

oġl›nunj flerh. -i gülistân›na nice nice cevâb ü s. u`âl k. ›lm›fl ve

k. avâ'id-i 'arûżu mu'ammâ bilmede z- û-fünûn ve k. anûn-› fli-

fâ-y› bû 'alî yazmada h. ikmetle eflât. ûn t. ab'-› güher-rîzi en-

vâ'-› naz. ma sâlik ve her birinünj edâs›na mâlik zîrâ ki mesî  

înünj flehrengîzine naz. îre dimifl. [Ahdî: 470]

GGaarrââmmîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  KKaarraa  FFeerryyee88  

Tezkirelere göre gerçek ad› Mehmed’dir ve hattatl›¤› ile ün salm›flt›r. Kad›-
l›klarda bulunmufltur. Güzel sesi, türküleri vard›r, müzik aleti çalmakta yete-
neklidir ve kendi buldu¤u bir saz bile vard›r. Rumeli’nden Kara Feryelidir.

fiehrin Yitik Hikâyesi Edebiyat›m›zda ‘Meydanda Olmayan’ fiehr-engîzlerKARACASU

7 Yine de flunu belirtmeliyim ki Ali Emre Özy›ld›r›m’›n yay›ma haz›rlamakta oldu¤u Fikrî’nin Ebkâr-› Ef-
kâr’›n›n içinde geçen küçük bir bölüm “flehr-engîz - flehr-âflûb” özelli¤i göstermekteymifl. 

8 Bundan birkaç y›l önce bu kayd› bana bildiren de¤erli hocam Selim S›rr› Kuru’ya academiada efline az rastla-
n›r paylafl›mc›l›¤› ve cesaretlendiricili¤i için bir kere daha en kalbi teflekkürlerimi sunmak isterim.
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Âfl›k Çelebi, kendisi hakk›nda bu bilgileri flu biçimde aktar›r:
rûmilinden kara ferye nâm flehrdendür. ad› meh. emmeddür

ma'k. ›lî at. t. la yazduġ › imżâlar› imżâlar içinde ser-âmed-

dür. sâlik-i t.arîk. -i 'ilm olup k.ażâ-y› m›s. rdan mütek.â'id leys-

zâde-i merh. ûmdan mülâz›m old›...    ub-âvâz u t. anbûr-ne-

vâzdur efl'âr›ndan ġayr›    ofl-âyende vü kûflâyende türkicük-
leri ve nak. fl-gûne râzbarîleri vardur. kendi bir sâz da  › te`-

lîf itmifldür kemânesüz rebâb gibi ki kifli gögsi üzerine alup
kemânçe-i si r gibi si  in egnine t.ayaya ve iki eliyle çeng ne-

va  t ider gibi neva  t eyleye ol mülâbese ile ad›n sîne-çâk
itmifldür. [Âfl›k Çelebi, Meredith-Owens: 288b, K›l›ç: 917]

Memleketine de “yaylak vasf›nda” bir flehr-engîz yazd›¤›n› da Âfl›k Çele-
bi’den ö¤reniyoruz, Âfl›k Çelebi bu durumu kaydeder ve iki de beyit aktar›r:

kara ferye h. ak. k. ›nda flehr-engîzi vardur yaylak. vas. f›nda di-

mifldür. 
naz. m:

çilekler kim bitürür seng-i   ara
ider gün terbiyetle la'l-i pâre

s-evir burc›nda t. oġar gice gündüz

s. ›ġ›r k. uyruk. lar› k. uyruk. l› y›lduz

[Âfl›k Çelebi, Meredith-Owens: 289b, K›l›ç: 919]
HHââlliiffee  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  ÂÂmmiidd
fiehr-engîzi elimizde bulunmayan bir baflka flair de Hâlife’dir. Agâh S›rr›

Levend de “meydanda olmayan” flehr-engîzler aras›nda Âmid için yazd›¤›
flehr-engîzini anar. Ayr›ca Ahdî ile Ali Emîrî tezkirelerinde de flehr-engîzin
varl›¤›ndan sözedildi¤ini ekler [Levend: 37]. 

Ahdî’nin Gülflen-i fiu’arâs›’nda flehr-engîze at›f oldu¤u gibi üç de beyit al›n-
t›lanm›flt›r:

mez- kûr me  âbîb-i flehr-i âmid içün flehrengîz-i mihr-âmîz

dimifl. nevbet bir nek.k.âreci dilberine degdükde üç beyt edâ-

y› bülend ile derc idüp âvâzesi tâk-› 'âleme velvele ve nüh
revâk. -› âsmâne ġulġule s. akm›fldur. 

naz. m:

biri nek. k. ârecidür ad› h. ayder
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olupdur cümle h. üsn ehline mihter

ç›k. up bir cebîne dir ol mâh tal'at9

günefl sen git benimdür flimdi nevbet
öz ad›na çalar devlet neferin
ne k. ara gündedür görmez fak. îrin

[Ahdi: 288-89]
HHaallîîll--ii  ZZeerrdd  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  BBuurrssaa
Bir baflka flehr-engîzi yitik flair de Fuad Köprülü’nün “Anadolu’da Türk Di-

li ve Edebiyat›n›n Tekâmülüne Umumi Bir Bak›fl” bafll›kl› makalesinde flehr-
engîz yazan flairler aras›nda sayd›¤› Sar› Halîl ya da Halîl-i Zerd’dir. Fuad
Köprülü sözkonusu makalesinde flu bilgileri vermektedir:

XVI. yüzy›lda fiehrengîz modas›n›n pek ziyade yay›ld›¤›n›
görüyoruz. Lâmiî’nin Bursa fiehrengîz’inden bafllayarak Sa-
r› Halil, Afl›k Çelebi, ‹shâk Çelebi bu flehir hakk›nda fleh-
rengîzler yazd›klar› gibi, Tabiî ile Zatî, Edirne için; Halife
Diyarbak›r için; K›yasî ve Azizî, ‹stanbul için flehrengîzler
vücûda getirmifllerdir. Fikrî, Firdevsî Çelebi, Amasyal› Su-
lûkî gibi flairlerin flehrengîzleri de yine bu asr›n mahsûlleri-
dir… Hiciv ve hezelleriyle meflhur Bursal› Nihâlî’nin (vefa-
t›: 949), esnaf güzelleri hakk›nda yazd›¤› gazeller de bu cins
mahallî hayat› gösteren mahsuller aras›nda say›labilir.
[399]

Agâh S›rr› Levend, flairin flehr-engîzi oldu¤unu Köprülü’ye dayanarak söy-
lemektedir ve baflka hiçbir kaynakta bu konuda bilgiye denk gelinmedi¤ini
vurgulamaktad›r [Levend: 38]. Oysa, flairden bahseden kaynaklar aras›nda
sayd›¤› Âfl›k Çelebi tezkiresinde bu konuda kay›t bulunmaktad›r ve flehr-en-
gîzden de üç beyit al›nt›lanm›flt›r: 

burûsa h. akk›nda dil-berleri evs. âf›nda bir flehr-engîz-flekl 

k. ›t. 'a10 diyüp andan ceste ebyâtdur.

ebyât:
K›lca ›s. s. › idemez kim ki sever mû-tâb›

çul› torbay› yir onjmaduk. olur anja uyan

ben k. at›r-zâdeden ey dil nice el çekmeyeyüm

fiehrin Yitik Hikâyesi Edebiyat›m›zda ‘Meydanda Olmayan’ fiehr-engîzlerKARACASU

9 Ölçüye uymayan bu dizenin do¤rusunun ne olmas› gerekti¤ini bulamad›m. Belki flu biçimde okunabilir: ç›k.up
bircîse dir ol mâh-› tal'at

10 Metin Akkufl tezinde sözkonusu bölümü flu biçimde okumufltur: 
...Bursa hakk›nda dilberler evsâf›nda bir flfleehhrr--eennggiizz--ii  flfleekkll--ii  kk››tt’’aa diyüp andan ceste ebyâtdur... [vurgu bana ait]
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eflek ayaġ› geçer 'âfl›k. ›na ol fettân

sevme bafl aġr›s› oġlan ki reh-i '›flk. ›nda 

derd-i ser itmeyenünj bafl›na itmez dermân

[Âfl›k Çelebi, Meredith-Owens: 269a, K›l›ç: 864]
‹‹nnttiizzââmmîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  BBuudduunn
Hicri XI. yüzy›l flairlerinden ‹ntizâmî’nin flehr-engîzi oldu¤u kaynaklarda

belirtilmemifltir. Bilgi edebiyat kamusuna Eflref Boyraz taraf›ndan 1995 y›l›n-

da duyurulmufltur. ‹ntizâmî’nin Sûr-nâme’si üzerine yazd›¤› makalesinin so-

nunda Boyraz, “Budun fiehrengizinün Fermân› Beyân›ndadur” bölümüne özel

bir vurgu yapm›fl ve flu belirlemelerde bulunmufltur:

‹ntizâmî’nin sûrnâmeden baflka bir de Budun fiehrengizi ol-

du¤u anlafl›lmaktad›r. Bu sonuca yazar›n kendi ifadelerin-

den var›lmaktad›r:

Budun fiehrengizinün Fermân› Beyân›ndadur

Tab‘-› mevzûn›n eyleyüp tahsîn

Lütf ile yâd edüp an› her hîn

Old› fermân-› Mustafa Pafla

Nazm edüp vasf›n eyleye inflâ

Dine tâ kim Budun’a fiehrengiz

Hûb evsâf ile bula ta‘rîz

Az zaman içre buld› pes itmâm

Hayli lütf edüp eyledi in‘âm

‹ntizamî bunun devam›nda fiehrengizinin vasf›n› ve onu bi-

tirip Mustafa Pafla’ya sundu¤unu anlatmaktad›r. Ancak ka-

y›tlarda flimdiye kadar böyle bir esere rastlan›lmam›flt›r.

[Boyraz, 231]

Eflref Boyraz’›n verdi¤i bilgilere göre ‹ntizâmî, Atatürk Kitapl›¤›’n›n Bele-

diye Kitaplar› Bölümü’nde No: 0.108’e kay›tl› yazman›n 27b-28a sayfalar›n›n

derkenar›nda flehr-engîzi ile ilgili daha fazla bilgi vermektedir.11 

KKeemmââllîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz
Kâtip Çelebi Keflfü’z-Zünûn’da flehr-engîz yazan flairleri saymaktad›r. Bu

flairlerin say›s› yaln›zca alt›d›r:

11 Yaz› tamamland›¤›nda Atatürk Kitapl›¤› yaklafl›k alt› ay için kapal›yd›. Bu nedenle yazmaya bakma f›rsa-
t›m olmad›. 
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[Kâtip Çelebi: 1068]

Keflfü’z-Zünûn’da an›lan flehr-engîz yazm›fl flairler Kemâlî, Mesîhî, Sülûkî,
Yahyâ, Lâmi’î, ve Âfl›k Çelebi’dir. Bu flairler aras›nda say›lan Kemâlî’nin hangi
flair oldu¤u belli de¤ildir. Kaynaklarda geçen Kemâlî ad›n› kullanan flairlerin
hiçbiri için flehr-engîz yazd›¤› bilgisi bulunmuyor. Ayr›ca flehr-engîzin hangi fle-
hir için yaz›ld›¤› da belli de¤ildir. Agâh S›rr› Levend “Bu Kemâli belki de Defter-
darzade flair Cemâli’nin kardefli olan Kemâli’dir” demektedir [Levend: 39].

Bu fliirleri yazan flairlerle ilgili tezkirelerde verilen özellikler, s›ralanan ni-
telikler gözönüne al›nd›¤›nda sözkonusu Kemâlî, belki de Güftî’nin Teflrîfâ-
tü’fl-fiu’arâ’da and›¤› Kemâlî’dir: 

lînet-i nüktede sözi mâhir
biri da i kemâlî-i flâ'ir

fli'r-i lînet-me'âli h. ayret-zâ
hem-çü sîmâ-y› kâse-i flurba

t. ab'-› mażmûna virmede telyîn
h. abb-› müshil midür o fli'r-i metîn

dönmede sat. r-› fli'r-i   oflkâra
hiz-i müsta'mel-i cerebdâra

eylemez def'-i h. ikke-i rak. am›n
kûn-› mażmûna s. ok. amasa k. alemin

eylemifl kilk-i h. ikke-girdâr›
öyle meb`ûn h. urûf-› efl'âr› 

bü’l-'acebdür bu vaż'-› müstah. sen
flikem-i mâder-i ta ayyülden

olmadan t. ›fl-› fli'r-i sencîde
kûn-derîde hemîfle zâyîde

tâze itmez güflâd-nâmesini
götüne s. ok. may›nca   âmesini

ider ol fli'ri seyr iden yârân
fli'rini 'aynî ile böyle beyân

[Güftî: 212-213]
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Ancak, Kemâlî ad›nda bir flairin M›s›r Milli Kütüphanesi’nde Türkçe yaz-
malar aras›nda Timuriye 1298’e kay›tl› flehr-engîzi bulunmaktad›r.12 Bu ne-
denle “meydanda olmayan flehr-engîzler” aras›nda say›lmayabilir.

KK››yyââssîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  ‹‹ssttaannbbuull
Meydanda olmayan flehr-engîzlerden biri de K›yâsî’nin ‹stanbul flehr-engî-

zidir. Üstelik kaynaklarda flehr-engîzden parçalar da al›nt›lanmam›flt›r. An-
cak Âfl›k Çelebi tezkiresinde flehr-engîzi flu biçimde anar:

s. âh. ib-i dîvândur mak. bûl u mat. bû' dîvân ve ġ azelliyyât-›

gevher-rîzi vardur ve bah. r-i remel-i müs-emmende ist. anbu-

la ve et.râf›na flehr-engîzi vardur. [Âfl›k Çelebi, Meredith-

Owens: 229b, K›l›ç: 745-746]
Metin Akkufl ise Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi’ne yazd›¤› “fiehren-

giz” maddesinde kay›p flehr-engîzler aras›nda K›yâsî’nin Edirne için yaz›lm›fl
bir flehr-engîzini sayar [Akkufl: 120]. 

SSeellââmmîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  SSaarraayy
Yak›n geçmiflte belirlenmifl yitik flehr-engîzlerden biri de Selâmî’nin Saray

için yazd›¤› flehr-engîzdir. Yaflar Aydemir, Hâdî’nin Saray flehr-engîzi üzerine
yazd›¤› makalesinde bu bilgiyi edebiyat kamusu ile paylafl›r: “Hâdî’nin eseri
bize, di¤erlerinden farkl› olarak, iki önemli bilgi vermektedir. Birincisi, flimdi-
ye kadar kayd›na rastlamad›¤›m›z Selâmî mahlasl› flairin Saray için yaz›lm›fl
bir flehrengizinin oldu¤u...” [Aydemir: 36-37] Yazar, bu bilgiyi ise Hâdî’nin
flehr-engîzinde geçen afla¤›daki bölümden ç›karmaktad›r:

girü didi disenj an› revâdur

ol edrene imifl bu da serâdur
müberhen eyleyüp didi kelâm›
mesîh. îden gelüp sonjra selâmî

bu meydâna girüp at›n› sürmifl
12 Kemâlî’nin sözkonusu flehr-engîzinin varoldu¤u ile ilgili kaynakça bilgilerine flu adresten erifltim:

https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=101777. 
M›s›r Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalo¤u’nun III. cildinde de Kemâlî’nin flehr-engîziyle ilgili flu bil-

gilere yer verilmifltir:

Metne flu an için eriflemedi¤imi eklemeliyim.
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o t. arz üzre o da bünyâd urm›fl

serâyunj bir zemân dil-berleri

anjup vas. f eylemifldür her birini

belürdi lik anlarunj 'uyûb›

oġullar›na degdi devr-i    ûb›
bu nevbetde bu flehrünj ûb› çokdur

birinünj mis- li ġayr› yerde yok. dur

ne var bunlar› sen de vas. f idersenj
o gitdügi yola sen de gidersenj

[Aydemir: 42]
SSüüllûûkkîî  --  fifieehhrr--eennggîîzz
Kâtip Çelebi’nin Keflfü’z-Zünûn’da flehr-engîz yazan flairler aras›nda sayd›-

¤› bir di¤er flair de Sülûkî’dir. Ne yaz›k ki flehr-engîzin hangi flehir için yaz›l-
d›¤› belli de¤ildir. Ancak Sülûkî’nin bir flehr-engîzi oldu¤unu bildiren K›nal›-
zâde, flehr-engîzden de befl beyit kaydetmifltir:

...ve bir flehr-engîzi vardur. ins. âf budur ki ġâyetde   ûb di-

mifldür. bu ebyât andandur:
birisi t. âlib-i 'ilmünj 'ömeridür

mut. avvel s. anma medh. ünj mu   tas. ar›dur

bizim mâks. ûdumuz 'izz-i vis. âli

velî mat. lûf-› 'âlemdür   ayâli

anunj yol›nda 'ömrin itmeyen s. arf

kelâm-› '›flk. dan bilmez o bir h. arf

muh. ammeddür birisi fley -zâde

udâ virmifl anja hüsn-i ziyâde

t. as-arru' iderüm h. ak. h. ażretine

elin alup girem tâ    alvetine 
[K›nal›-zâde: 481-482]

Agâh S›rr› Levend ise flehr-engîzinden Âfl›k Çelebi’nin sözetti¤ini aktarsa
da gerçekte flehr-engîz bir de Beyânî tezkiresinde an›lmaktad›r. Beyânî flehr-
engîz için “Zerâfet-âmîz bir lat.îf flehr-engîz” demektedir ve ayn› befl beyti al›n-

t›lamaktad›r olmas› gerekti¤i gibi küçük de¤iflikliklerle. Âfl›k Çelebi ise kendi-
siyle ilgili flu bilgileri vermektedir:
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amasiyyadandur. ad› meh. emmeddür. kâtibler içinde elif gi-

bi ser-âmeddür. Tâlib-i ma'rifet ve kemâl-i nîk-nefes ü   ofl-   
›sâl yigitdür.   ub-âvâz u berbat.-nevâz u terâne-perdâzdur.

ümerâya mus. âh. ib ve ümenâya kâtib olagelmifldür. mah. bûb

sevdâs›yle ve seyâh. at hevâs›yle vat. an›ndan cüdâ düflüp rû-

miline geldükde fakîrünj yan›na gelüp ser ü kâr› bizümle ol-

d› ve bizim fli'rimüze naz.â'ir diyüp güftâr-› efl'âr› bizümle ol-

d›. h.âlâ kifâf-› nefs belki ancak. sedd-i ramak. olacak. kitâbet-

le kâni' ü h.amza bâlisiyle 'âlem-i visâlde bî-mezâh. im ü

bî-mâni'dür. h. âlâ yine rûmillerinde seyâh. atde her gördügi

mah.bûba iz.hâr-› '›flk. u muh.abbetdür. [Âfl›k Çelebi, Meredith-

Owens: 161b, K›l›ç: 545]
TTaabb’’îî  --  fifieehhrr--eennggîîzz--ii  ‹‹ssttaannbbuull
Ahdî’nin Gülflen-i fiu’arâs›’nda “islâmboldandur. dânifl-mend-i hûfl-mend

t. â'ifesinden t. ab'-› pür-zîver olmaġ ›n flehr-i mez- kûrunj cevânlar› içün flehren-

gîz-i mah. abbet-âmîz dimifl ki mak. bûl-i erbâb-› 'ayfl u   użûr olm›fldur” [Ahdî:

403] dedi¤i tab’î’nin flehr-engîzi tam olarak yitik say›lmaz. fiehr-engîzle ilgili
bilgilerimizin kayna¤› olan Mustafa ‹zzet’in bitirme tezinde “kitabc› Ahmed
beyin bafl› ve sonu olmayan bir mecmua parças›ndan al›nm›flt›r, asl› kendile-
rindedir” [48] dedi¤i bu flehr-engîz, bugün sözkonusu mecmua kimdeyse, onda-
d›r. Mustafa ‹zzet ise kimi al›nt›lar da yapt›¤› flehr-engîzle ilgili bölümde flu
bilgileri vermektedir merakl›s›na:

Tabî’nin ‹stanbul fiehrengizi
Dizi: Münacat 28, S›fat› fiita 10, S›fat› Bahar 10, fiehir
Tasviri 23, Gece ve Gündüz 10, Sebebi Telif 13, Vasf› Hu-
ban 86, Hateme 12 (5 gazel)
Çerçeve ve K›saltma
Münacat: Hudaya bir zaifü nâtuvan›m

Cihan içre gamile teveman›m
Burada namazda, oruçta, secdede... mahbub fikrile maflbu
oldu¤unu, gözünde Karun mal›n›n ehemmiyeti olmad›¤›n›,
af vs.’yi anlat›r:
K›fl Tasviri: Erifldi yine birden ruyu âlem

Yüz akl›¤›n kazand› oldu hurrem
Bahar: Çu bafl kald›rd› yine s- ìh ezhar
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Adüvvi din girizan oldu nâçar
fiehir Tasviri: ‹çinde cevrü hicranü sitem bol

Felekte yokdurur illa s. itanbul

“E¤er bu flehrin etraf›n› tasvire kalkarsam söz uzayacak-
t›r. Ancak dört yer vard›r ki onu vasf edebilirim, Eyyub,
Kag›dhane, Yeni kapu mesiresi, Befliktafl.

- Nola hubane meva olsa Eyyub
- ‹kinci rükünü Kâg›dhane an›n
- Yeni kapuda bir yeni mesire
- Anun dördüncü rükünüdür Befliktafl

Gece: Felek çun gizledi mehrin çerag›n
Gündüz: Seher çun oldu t›fl› subh›bidâr
Sebebi telif: Ederken bunlar› ben cümle seyran

Erifldi yan›ma cem oldu yâran
“Bahar geldi evde durulmaz, yal›n›z gülistan neye yarar,
güzellerle bir flehrengiz yazmak diledim...”
Güzeller: Güzeller içre dersem kim seramed

Bu gün flemsi cihan kaftanc› Ahmed
86 beyitle 40 güzeli ikifler beyitle metheder: Sarac Ahmed,
Ak Musli, Subafl› Zade, Mutab Zade, fieyh Zade, Hasan Ba-
li, Neyzen O¤lufl, K›k Mahmud, Meni Saç Hamza, Musli,
Hamac› Zade Ahmed, Abdi, Kurt Bali, Simkefl, Osman,
Mücellit Sefer, Dervifl, Gömlekci Kerim, Haffaf Zade, Bey
Zade, Sultan O¤lu, Kehhal O¤lu, Takyac› Musli, fiekerci,
Abdi fiah, Macuncu Mehmed, Galatal› Azab, Kul O¤lu Ali,
Biçakci, Mücellit Bali, Taci Zade Musli, Miri Afl›kan...
Hateme: Gazel

‹lahi bunlar› alemde berkarar eyle
Kamusun afl›k› üftadesine yar eyle

Eserin Sonu: Bu kavli bu ki kadir etti Settâr
Be¤enmezsen birisin sen de et var

Mukayese: Mesihiye nazaran k›fl ve bahar tasvirleri sebe-
bi telif gibi küçük ilaveler varsa da hemen sat›r sat›r onun
tesiri alt›nda kald›¤›n› görmekteyiz:
Mesihi: ‹lâhi acizü zaru zebûnum
Tab’i: Hüdaya bir zaifü natüvan›m
M: Cihanda var m›bir ben denlu gümrah
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T: Olaldan nefsi gümrah bana hemrah
Benim yareb tariki hakta gümrah

M: Befl on gün eylesem ger savma niyyet
Bozar ol niyetümü eydi vuslat

T: Ger etsem Kâbeye gitmeye niyyet
Verir kûyü bütan bana nedamet

M: Elüm kald›rsam ellerle duaya
Sanuram el uzatt›m merhabaya
Çu mescid içre dönem k›bleye yüz
Cemâl i yâr olur mehrab döb düz

T: Namaza mescid içre ba¤lasam el
Görüb parma¤›le gösterir el
Ne mümkündür ki koyam secdeye bafl

M: K›luver her gece mahbûb fikrin
T: Gönülde her zaman mahbûb fikrin
M: Bu suçlar›la beni tartarsa Rahman
T: Günah›m cümle vezn eylerse Yezdan
M: Bu flehrengize ver flehr içre flöhret
T: Bu flehrengizi k›l gün gibi meflhur
M: Bu gün meydan› hüsn içre serâmed
T: Güzeller içre dersen kim serâmed
M: ‹lâhi her birin payende eyle
T: ‹lâhi bunlar› alemde ber karar eyle
M: Mesihi medhi bu denlu becerdi

Be¤enmezsen yürü var sen de eyle
T: Bu kavli buna kadir etti Settar

Be¤enmezsen birisin sen de et var
Bu mukayese gösteriyor ki Tabi’nin:

Bu flehrengiz idi bir güflte mana
Gelüb etti Mesihi an› ihya
Halef oldum ana ben merdi ahkar
Dürü tab›mla verdim ana ziver

Demesi yal›n›z bir tevazu eseri de¤il aynu zamanda ye-
rinde bir itiraft›r. Halbu ki di¤er flairler için:

Yan›mda gayri flair haru hast›r, diyor
Hiçbir yerde bu flehrengize dair bir kayid görülemedi¤i gi-
bi eserde tarihini tesbit edecek bir madde de bulunama-
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m›flt›r. Bu flehrengiz di¤erleri içinde Mesihinin sad›k bir
kopyas›d›r. [Mustafa ‹zzet: 46-48]

Ahdî - fiehr-engîz
Yeri gelmiflken an›lmas› gereken bir yitik flehr-engîz de Ahdî’nin flehr-engî-

zidir. Bu flehr-engîzden de Mustafa ‹zzet’in bitirme tezi sayesinde haberdar
oluyoruz. Mustafa ‹zzet, Kitapç› Ahmed’in elinde Ahdî’nin bir flehr-engîzinin
bulundu¤unu söyledi¤ini, ancak görmedi¤ini belirtiyor. Tezin sonunda belirle-
di¤i flehr-engîzlerin dökümünü verirken de Ahdî’nin de flehr-engîzini yazm›fl
ve ç›kma ile Kitapç› Ahmed’de oldu¤unu bildirmifl. [II/74] Ancak kaynaklarda
Ahdî ad›n› kullanan flairlerden hiçbiri için flehr-engîzi oldu¤u bilgisine yer ve-
rilmemifl. ‹lginç olan Agâh S›rr› Levend’in de tezden haberdar olmas›na kar-
fl›n kitab›nda bu bilgiye yer vermemifl olmas›.

TTââbbii’’îî  --  fifieehhrr--eennggîîzz
fiehr-engîzi yitik flairlerimizden biri de Tâbi’î’dir. Kendisinden sözeden tüm

kaynaklarda benzer sözcüklerle ya da biçimde flehr-engîzi oldu¤u bildirilmifl-
tir. Ne var ki elimizde flehr-engîzden tek bir dize bile bulunmamaktad›r.

edirneye flehr-engîz didi görenler mesîh. î fleker-rîz bu da  ›

flehd-âmiz didi. 
[Âfl›k Çelebi, Meredith-Owens: 258a, K›l›ç: 831]
mesîh. îninj flehr-engîzine andan eyi naz. îre kimse dimemifl-

dür. 
[K›nal›zade: 235] 
Ad› Ali, mahlas› bâzan Feyzî ve bâzan da Tabi’î idi. Yazma
san’at›nda tam bir hüner sahibi idi ve a¤›r zeameti vard›r.
Mesihî’nin flehrengiz’ine nazîre yazm›flt›r. 
[H›brî: 124]

Âfl›k Çelebi flairle ilgili ayr›ca flu bilgileri vermektedir:
edirnedendür. ad› 'alidür ta allus.› gâh feyżî vü gâh tâbîdür.

fli'r ü   at. t. unj ve kemâlünj câmi'idür. t. ab'›nda k. abiliyyet vü

her nev'a hüner kesbine ehliyyet nihâyettedür. bir zemân
su te olup çok. nesne kesb idüp çok nüs a gördi. bir zemân

da ›  at. t. a '›flk. peydâ k. ›lup bir iki nev' k. alemi ele götürdi.

bir zemân da › fli're mümâreset itdi anda da › k.as. îdede ni-

cenünj beytin bozup mes- nevîde gözlerine   alk. a-i mîm m›s. -

râ'dan k. âfiyeyi teng idüp ġazel-i penc-beytde nice zîr-dest-
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lerünj pencesin burd›. [Âfl›k Çelebi, Meredith-Owens: 258a,

K›l›ç: 831]
NNiihhââllîî  --  GGaazzeelllleerr
Yukar›da vurgulad›¤›m gibi Nihâlî’nin bir flehr-engîzi oldu¤u ve bunun da

meydanda olmad›¤› varsay›msald›r. Kendisinin esnaf güzelleri üzerine yazd›-
¤› gazelleri, bir flehr-engîzde mahbublar vasf›nda yaz›lan bölümleri and›rd›-
¤›ndan flehr-engîz s›n›f›nda de¤erlendirilmifltir. Agâh Bey “Eser esnaf güzelle-
rini tasvir eden gazellerden ibarettir” demekle yetinmifltir. ‹skender Pala, ay-
r›ca, bunlar›n varolan bir flehr-engîzden parçalar olabilece¤i varsay›m›ndan
yola ç›karak metni “meydanda olmayan” flehr-engîzler aras›nda saym›flt›r.
Metin Akkufl ise eldeki parçalar d›fl›nda bir metin olmad›¤› görüflünden hare-
ketle elde bulunan flehr-engîzler aras›nda Nihâlî’nin hangi flehir için oldu¤u
belli olmayan yap›t›n› da saym›flt›r.

Nihâlî’nin bu türden fliirler yazd›¤›n› ve oldukça da baflar›l› oldu¤unu Sehî
tezkiresinden ö¤reniyoruz:

t.arîk. -i fli'rde baflk.a t.arz-›   as. s. › ve bu üslûba kendününj ih. ti-

s.âs.› var eks-er efl'âr› ehl-i h.›rfet h.ak.k.›nda vâk.›'a olm›fl lut.fdur

vilâyet-i rûmda degül belki 'arabda ve 'acemde ve pehlevî
dilde bu üslûba fli'r dimifl kimesne yok. t.arîk.inde ferîdü’d-dehr

ve mümtâzü’l-'as. rdur bu vâdîde let. â`if k. ›sm›nda söz söyle-

mek bu k.adar olur artuk. dimek olmaz bu rengde fli're bu çâfl-

nî virmek muh. âl-i 'ak. ldur hiçbir vechle mak. dûr-› befler de-

gül anunj efl'âr›n s. ah. ib-i z-evk. olan ma'lûm ve ehl-i flevk. bil-

temâm mefhûm idinür13 [Sehi: 229-230]
Tart›flmal› durumu yaratan ise Âfl›k Çelebi’nin tezkiresinin Nihâlî madde-

sinde al›nt›lad›¤› gazellerdir14:
ve her h.›rfet ehlinden bir dil-bere anunj evs.âf›na mah.s.ûs. bi-

rer Gazel dimifldür.

13 Bu bölümü Mustafa ‹sen, yanl›fll›kla “Nihâlî” yerine “Nihânî” olarak bas›lan bölümde flu biçimde bugünün
Türkçesine aktarm›flt›r:
Mevlânâ Nihânî
fiiirlerinin ço¤u zanaatkârlar hakk›nda yaz›lm›fl latifelerdir. Anadolu’da de¤il, belki Arap, Acem ve Pehlevi
dilinde bu üslubda fliir söylemifl kimse yoktur. Bu yolda zaman›n›n yegânesi ve asr›n›n seçkini idi. Bu vadi-
de, latife konusunda söz söylemek bu kadar olur, daha fazlas›n› demek mümkün de¤ildir. Nihânî gibi, fliire
bu çeflniyi verebilmek aklen imkans›z ve beflerin kudreti d›fl›ndad›r. Onun fliirlerini zevk sahipleri bilir, flevk
ehli anlar. [160]

14 Edith Gülçin Ambros bu gazeller üzerine yazd›¤› yaz›s›nda “sîm-kefl” ve “çizmeci” için yaz›lan gazellerin Ne-
câtî divan›nda yer ald›¤›n› belirtmifltir. Buradaki gazellerin de hepsi olmasa da bir bölümü yaz›da al›nt›lan-
m›fl, kullan›lan sanatlara örnekler verilerek de¤erlendirilmifltir. Ambros’un gazellere iliflkin yarg›s› da yeni
ya da Nihâlî’nin flahs›na münhas›r bir özellikeri olmad›¤› yönünde olmufltur [17].
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ddeerr--vvaass.. ff--››  hh.. aayyyyââtt

bir güzel derzinünj old› bu gönjül âvâresi

kim anunj 'uflflâk. a dâ'im eksük olmaz yâresi

gözlerüm engüfltvâne kirpigümdür igneler
k. anl› yaflum âl ibriflimdür ey cân pâresi

derd ile inceldi çirpi ipi  mânendi tenüm
yafl ile döndi tebâflire bu gözüm karesi

dil metâ'› s. ›nd› biçilmez mi vas. lunj câmesi

s. abr ifli bitdi dikilmez mi yâ baġrum yâresi

âtefl-i sînemde gel k. ›zdur otunj› dostum

yûfa geçsün ifligünj kül anda yüzi k. aresi 

yüzünj astârunj degül ol derzi dil-berden kesel

yo sa çal›nur rak. îbâ lehçenünj kâvâresi

ey nihâlî derzi dil-berler k. ocay›n dir isenj
kül anî olmak. dan özge yok. dur anunj çâresi

ddeerr--ssîîmmkkeeflfl
k. ›ld› sergerdân beni bir sîm-sâ'id sîmkefl

kim yaraflur iki çar   olsa anja ay u günefl

dest-i devrân m›t. rak. ile ursa ġam üzre rak. îb

göreyin dögsün k. afanj› dâ'imâ ser-ta tavefl

vveelleehhûû
sevdi gönjlüm yine bir sîm-beden sîmkefli

ki h. ased iltür anunj çar ›na çar unj günefli15

çeke gördüm k. at. ara gelmedi ol sîm beden

ifli mi onjar kiflinjün onjmaduk. ol›nca bafl›16

dest-bûs› hevesine düfleli s. ›rma mis-âl

çar -› ġamda tenüm inceldi t. olafl› t. olafl›17

ddeerr--ppaallânnddûûzz
sen palândûz olal› ey flâh-› serv ü sîmten
sâz gibi incelüp zerd ü nizâr old› beden

fiehrin Yitik Hikâyesi Edebiyat›m›zda ‘Meydanda Olmayan’ fiehr-engîzlerKARACASU

15 Necatî Beg Divan›, gazel 606 - beyit 1
16 Necatî Beg Divan›, gazel 606 - beyit 3
17 Necatî Beg Divan›, gazel 606 - beyit 4
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al palânunj ar rak. îbünj çay›ra s. al otlasun

nev-bahârum biz senünjle idelüm seyr-i çemen

h. asretinden ol palândûzunj ölürsem dostlar

semer agac›n› tâbût eylenj içlikden kefen

göz yafl›yle yuyuben itdükde tekfîn eylenjüz

s›ġr-pûfl›n setr-pûfl ü bâl-pûfl›n pîrehen
hem-lekende t. afl›n› seng-i mezâr eylenj banja

tâ ziyâretgâh olam ol tafl baġ›rl› yâre ben
ddeerr--ââflflppeezz

eflkümi gördi kâse-i çeflmümde dânevâr
afl yirür old› k. anuma ol âflpez nigâr

benjzerdi s. ah. n dâne birincine ol mehünj
pür lü'lü olsa ger sadef-i dürr-i tâbdâr

ġam yime  ân-› vas. la dilâ irmedük diyü

bir gün ola ki nân u nemek h. ak. k. ›n anja yâr

benjzerdi köftesi demiri serve râstî

ger serv mîve virse bu vech ile âbdâr
nân h. ak. k. ›çün ki tâzelügi flifl kebâb›nunj
gülflende k. ›ld› flâh-› gül-i sür › flermsâr

benjzer flol aya köftesi piflen tevâs›nda

flol sîne k’ola âtefl-i '›flk. ile dâġvâr

döküldi yüregüm yine sâtûr-› derd ile
cem' olal› dükân›na bir niçe köfte âr

odlara yak. dunj od›n› da › benüm gibi

dîvâne-vefl egerçi ki tutm›fld› kûhs. âr

dest-kefçenj urur aflç› flekerdi bul›nmaya

fenn-i z. arâfet içre nihâlîden üste kâr

ân-›  alîl ü sofra-› cömerd h. ak. k. içün

kârunja kesbünje bereket vire girdgâr

ddeerr--flfleerrbbeettççii
bir güzel flerbetçiye cân ile oldum müflterî
kim kesâd itmifl lebi cüllâb› flehd ü flekkeri

lut. f ile flekker sözi sehdünj eritmifl yüregin
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k. ahr ile flîrîn lebi fükâya k. oym›fl sükkeri

lebleri s›rr›n fukâdan s. orma ey 'âfl›k. anunj
rind-vefl câm-› s. urâh. îden s. oralum gel beri

bu ›ss›ya k. arlar m› k. atlanur ki her engel gelüp

leblerünj yâd›yle içe ol fleker flerbetleri

ddeerr--bböörreekkççii

bir börekçi dil-berünj '›flk. ›nda dil merdânedür

kim gönjüller yapmada dâ'im ifli rindânedür

yüregüm yaġ›yle gönjlüm  am›r›n yazmaġa

sînesi pîfl-ta ta sîmîn k. ollar› merdânedür

nak. d-› cân virüp böreginden yiyen 'âfl›k. didi

lok. mas› flâhâne vü k. ›ymetde derviflânedür

niçe dil murġ›n flikâr idüp börekler baġlam›fl

benjzer ol kebkünj yine 'azmi bugün seyrânedür

sep bu yanm›fl sîneye vas. lunj s. uy›n iki gözüm

kim börekçi furun› gibi tutuflm›fl yânedür

rîfl-i  and ile piyâza çekdügünje ey peri

bu nihâlî ger inanursa 'aceb dîvânedür

ççiizzmmeeccii

çünki bildik ey gönjül ol çizmecinünj flân›n›

onjay›n dersenj kölesi gibi bekle yan›n›18

iflçilük yeg çün güzel sevmekde üstâd olmadur

rûzigâr›n gözleyüp sür ustanunj devrân›n›19

'arfldan rû ü’l-emîn ide hezârân âferîn

bir naz. ar kürsîde görse ger ol âdem cân›n›20

yâre bizden dikicilük ideyinj dirdi rak. îb

keb yumazm›fl s. onjra t. uyduk. ustâmunj yalan›n›21
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18 Necatî Beg Divan›, gazel 583 - beyit 1
çünki bildinj      ey gönjül ol çizmecinünj flân›n›
unjay›n dirsenj kölesi gibi bekle yan›n›

19 Necatî Beg Divan›, gazel 583 - beyit 3
iflcilük yegdür güzel sevmekde üstâd olmadan
rûz gözleyüb süresin ustamunj devrân›n›

20 Necatî Beg Divan›, gazel 583 - beyit 7
'arfldan rûXü’l-emîn eyler hezârân âferîn
bir naz.ar görse idi kürsîde ol Adem cân›n›

21 Necatî Beg Divan›, gazel 583 - beyit 5
yâra bir dikicilük itdüm dir idi seg rak.îb
keb yonarm›fl s. onjra bildüm ol itünj yalan›n›
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ol güzel çizmeciye çîrîfl geçirmifl müdde'î

vây boz idi aġz›nunj flol yunmaduk. güldân›n›22

rîflte-i zülfinden istersenj nihâlî destres

pâd vâli gibi düfl pây›na t. ut dâmân›n›23

kk.. aazzzzââzz

dil meges gibi t. olafld› k. ald› zülfi aġ›na

'ankebût-›  âlini bend ideli s. aç baġ›na

deste deste ġonceler kim baġlam›fldur bâġbân

benjzer ol k. azzâz dil-ber degmesinünj aġ›na

iligüm flunja k. urur yan›ndan üzülmez rak. îb

flöyle benjzer deldi tak. d› eflkilüki bâġ›na

deste çöpi gibi destin öpmedin bulur nasîb

o k. ›labdan s. açl› k. azzâzunj düflen ayaġ›na

k. uflaġ› bek dil-bere olmak. dilersenj müflterî

gel naz. ar k. ›l dezgehi üzre anunj k. uflaġ›na

h. ûr-vefl dil-berler ile flimdi k. azzâz yemez

ey nihâlî gör ki dönmifldür behiflt uçmaġ›na

mmîîvvee--ffüürrûûflfl

meger ki bâġ-› cemâli bitürdi ter mîve

nigâr mîve-fürûfl oluben s. atar mîve

dükânda k. arflus›na boy›n egüp as. ›lm›fl

'aceb o sîb-i zene dân› m› sever mîve

veyâ benüm gibi hecr od›na m› yanm›fldur

ki t. urmadan s. ararup s. ararup geçer mîve

hiç olacak. bitecek derde uġramad› gibi

dükân dükân yüriyüp der-be-der gezer mîve

nihâlî fli'ri yine bâġ-› h. üsne dönmifldür

ki her budaġ› virür tâze tâze ter mîve

22 Necatî Beg Divan›, gazel 583 - beyit 4
ol güzel baflmak.c›ya çirifl geçermifl seg rak.îb
vây boza idi aġz›nunj ol yunmaduk. güldân›n›

23 Necatî Beg Divan›, gazel 583 - beyit 8
sâye-i zülfinden istersenj necâtî dest-res
pazval› gibi düfl ayaġa t. ut dâmân›n›
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bboozzaa--hh.. âânnee

boza- âne açal›dan ol dildâr

k. ald› der-beste  âne-i  ummâr

la'li flevk. ›yle  ofl idüp  umda

mey yirin t. utd› boza-i tâtâr

mâh-› nev çiçegi olursa ne t. an

çün günefl yüzlidür o dezgehdâr

virdügi boza ak. l›muz ald›

daru m› k. atd› yoġsa ol 'ayyâr

her ki  at. t. -› ġubâra k. ›ld› naz. ar

anja keflf old› 'âlem-i esrâr

t. ar› tam›na reflk ider o mehûnj
bunca encümle künbed-i devvâr

cevri idinci baġrum›z› kebâb

âtefl-i '›flk. › k. ›ld› cânuma kâr

bâzâra giden olmaġa mûm idük

biz fak. îr ile eylese bâzâr

yarmac›s› olmaġa yaramaz

t. afl yararken bu t. âli'-i murdâr

bâri ol dil-berün  amîrgâri

ola bilsek nihâlî â ir-i kâr

serdeh-i vas. l›na irem dirsenj
ardla s. ohbetin k. oma zinhâr

[Âfl›k Çelebi, Meredith-Owens: 143a-144b, K›l›ç: 488-494]

Gazeller, kifliyi kuflkuya düflürecek türden olsalar da bir flehr-engîzin par-

çalar› iseler Âfl›k Çelebi’nin bunu bildirmemifl olmas›, atlamas› pek olanakl›

görünmüyor. Kendisi baflka flairlerin flehr-engîzlerine gönderme yaparken bu

kapsamda al›nt› yapt›¤› bir flehr-engîzi anmamas› düflünülemez. 

**              **              **

fiehrin Yitik Hikâyesi Edebiyat›m›zda ‘Meydanda Olmayan’ fiehr-engîzlerKARACASU
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SSoonnuuçç
“Meydanda olmayan” flehr-engîzlerin say›s› bütün çekinceler bir yana ko-

nacak olursa 18’dir. Ne var ki de¤iflik gerekçelerle bunlar›n kimilerinin ger-
çekte bugün anlad›¤›m›z anlam›yla flehr-engîz olmad›klar›n›, kimilerinin ise
yitik olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Kaynaklarda Belî¤’in yitik flehr-engîzi için “üç
cild mik.dâr› naz.m u nes-r ile flehr-engîz tah.rîr etmifldir” denilmesi bir yana Fik-
rî’nin flehr-engîzi için “niçe flehr-engîzi vardur” ya da “ ûb flehr-engîzleri var-
dur” denilmesi düflündürücüdür. Mehmed Çavuflo¤lu’nun Hayretî’nin Yenice
flehr-engîzi için yazd›¤› makalenin giriflinde “Bu ta’bîri tam bir tabiîlikle kul-
lanan Mesîhî’nin edâs›ndan ondan önce flehr-engîz terkibinin kullan›lm›fl
olabilece¤i kuvvetli bir ihtimâl gibi görünmektedir” [81] biçimindeki belirle-
mesi ile Âfl›k Çelebi’nin Mesîhî maddesinde ilk flehr-engîzi yazm›fl olmas›na
hiçbir özel vurguda bulunmamas› [K›l›ç: 423] da bu durumu destekler görü-
nüyor. 

Bu kullan›mlar ve belirlemeler, flehr-engîz denilince mesnevi vadisinde ya-
z›lm›fl fliirler d›fl›nda daha k›sa say›labilecek benzer konulu fliirlere de gönder-
me yap›ld›¤› anlam›na gelebilir. Selim Kuru da “Gazelde Sevgilinin Cinsiyet-
lendirilmesi Aç›s›ndan Erkek ‹simli Redifler” bafll›kl› yaz›s›nda türün kökeni
bak›m›ndan benzer bir duruma dikkat çekmektedir.

...flehrengiz türü ile gazellerde erkek isimlerinin kullan›m›
aras›ndaki iliflki gayet aç›kt›r. Fars edebiyat›ndaki flehra-
flub türünden ziyade, flehrengizin belli erkek isimlerini re-
dif olarak alan gazel söyleme modas›na daha yak›n oldu¤u-
nu düflünüyorum. Osmanl› sahas›nda 1512’den itibaren be-
lirmeye bafllayan flehrengizler, belli flehirlerdeki genç er-
keklerin en güzellerinin isimleri üzerinden edebi sanatlar›n
kullan›m›n›n sergilendi¤i metinlerdir. ‹lk Mesîhî taraf›n-
dan yaz›lan flehrengizler, bir nazire yar›fl› oluflturmufllar ve
böylece klasik bir anlat› haline dönüflmüfllerdir. Yukar›da
adlar›n› and›¤›m erkek isimli redifli gazeller yazan flairlerin
baz›lar› flehrengizler de yazm›fllard›r. Bu metinlerin ço¤u
1550’den önce yaz›lm›flt›r. Sonralar› bu eserler giderek da-
ha uzun anlat›lara dönüflerek kat›laflm›fl, ilk örneklerinde
görülen oyunlu k›sa metinlerden farkl›laflm›fl ve mahbubpe-
restlik eylemini imler biçimde mecazi aflk ile gerçek aflk›n
karfl›laflt›r›ld›¤› metinlere dönüflmüfltür. Onalt›nc› yüzy›l›n
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bafllar›nda flehrengiz yazan flairlerin ayn› zamanda erkek
isimleri içeren gazeller de yazmalar› farkl› ilgilere sahip bir
flair grubunun varl›¤›n› da göstermektedir. [Kuru: 87]

Kuru, flehr-engîz türünün “Fars edebiyat›ndaki flehraflub türünden ziyade,
flehrengizin belli erkek isimlerini redif olarak alan gazel söyleme modas›na da-
ha yak›n oldu¤u” yarg›s›nda oldukça hakl› görünüyor. Zaten edebiyat›m›zdaki
türlerin kökenleri ve geliflimleri ile ilgili baflka metinlerde de Kuru’nunkine
benzer yorumlarla, iliflkilendirmelerle karfl›laflmak olanakl›. Sözgelimi Cemal
Kurnaz bilâdiyelerle ilgili çal›flmalar›nda türün kökenini benzer içerikteki da-
ha k›sa fliirlere ba¤lamaktad›r.

...bilâdiyeler, bafltan sonra belde adlar›n›n tevriyeli kullan›-
m›yla yaz›lan fliirlerdir.
Asl›nda edebiyat›m›zda bu uygulama yeni de¤ildir. fiairle-
rin eskiden beri flehir adlar›n› kelime anlamlar›n› göz önü-
ne alarak teflbih unsuru olarak kulland›klar›, bunu yapar-
ken de bazan da tevriyeye baflvurduklar› bilinmektedir.
...
Bu örneklerden, özellikle flehir adlar›n›n tevriyeli kullan›l-
m›fl olanlar› bilâdiye türünün çekirde¤ini oluflturmaktad›r.
Daha önce fliirlerde tek tük beyitlerde görülen bu kullan›m,
fliirin bütün beyitlerine yayg›nlaflt›r›larak bilâdiye türü
meydana getirilmifltir. [Kurnaz: 300]

Türlerin kökenlerine ya da dönüflümlerine iliflkin kuramlar da zaten böyle-
si dönüflümlere iflaret etmektedir. Alastair Fowler Kinds of Literature bafll›k-
l› çal›flmas›n›n “Transformation of Genre” bölümünde türlerin dönüflümüne,
de¤iflimine neden olan belli bafll› etkenleri s›ralar. Bunlardan ilki yeni bir ko-
nunun icadedilmesidir. Böylelikle kurallar›, yap›s› -belki de keskin s›n›rlarla
çizilmifl- bilinen bir türün içinde ortaya ç›kan yeni konu, zaman içinde türün
kendisini ele geçirip ba¤›ms›zl›¤›n› ilan edebilmektedir. [Fowler: 170] Bu du-
rum Kuru’nun redifi erkek ad› olan gazellerin ortaya ç›k›fl›n› aç›klamas›na
karfl›l›k gelmektedir bir bak›ma. Dönüflüme neden olan ikinci yöntem ise ken-
di içinde bütünlü¤ü olan k›sa k›sa edebi metinlerin cem edilmesidir. Ancak bu-
rada eklenmesi gereken bu bir araya getirmenin, düz bir derleme ifli olmad›¤›,
bir araya getirilen parçalar›n yine belli bir bütünlük göstermesi için ba¤lant›
bölümlerinin ya da onlar› bir arada tutacak genel bir çerçevenin de çizilmifl ol-
mas›d›r. Bu biçimde ortaya ç›kan yeni tür, bir araya getirilen küçük parçalar-

fiehrin Yitik Hikâyesi Edebiyat›m›zda ‘Meydanda Olmayan’ fiehr-engîzlerKARACASU
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dan baflka bir fley oldu¤u gibi karadüzen bir mecmua ifli de olmayacakt›r.
[Fowler 2002: 171-172] Bu aç›klama da tam olarak Kuru’nun flehr-engîzlerin,
Kurnaz’›n da bilâdiyelerin ortaya ç›kmas›na iliflkin aç›klamalar›na karfl›l›k
gelmektedir.24

Bütün bu ayr›nt›lar› gözönünde bulundurunca yitik oldu¤unu varsayd›¤›-
m›z kimi flehr-engîzlerin yitik olmayabilece¤i, gerçekte ortada bugünkü kav-
ramsallaflt›rmam›za karfl›l›k gelen bir metnin olmayabilece¤i varsay›m›nda
bulunabiliriz. Kuflkusuz bu bir varsay›md›r, ancak bofla at›lacak bir varsay›m
da de¤ildir. “Meydanda olmayan” flehr-engîzlerin hemen hepsi tür için “erken
dönem” say›labilecek bir zamanda yaz›lm›flt›r, bir ikisi d›fl›nda hepsi de Hicrî
X. yüzy›l mahsulleridir. Bu nedenle flehr-engîz teriminin kendisinin sözkonu-
su dönemde tam olarak mesnevi vadisinde yaz›lm›fl türe mi gönderme yapt›¤›
yoksa mahbublar vasf›nda yaz›lan münferid k›sa fliirlere ya da bu türden fliir-
ler mecmuas›na m› gönderme yapt›¤› tam olarak oturmam›fl olabilir. Olanak-
l›d›r ki her ikisine birden göndermesi olan bir terim olarak kullan›mdayd›. Ça-
vuflo¤lu’nun “ta’bîri tam bir tabiîlikle kullanan Mesîhî’nin edâs›ndan ondan
önce flehr-engîz terkibinin kullan›lm›fl olabilece¤i kuvvetli bir ihtimâl gibi gö-
rünmektedir” [Çavuflo¤lu: 81] demesi de benzer bir hissin sonucu olabilir. Hat-
ta bu iki anlaml› kullan›m›n varl›¤›n› örtük olarak da olsa çok geç dönemlere
kadar sürdürdü¤ünü Sünbül-zâde Vehbî’nin Mâliye Nâz›r› Defterdâr Hilmî
Pafla için yazd›¤› gazele “flehr-engîz” ad›n› vermesinden ç›karsanabilir [Paka-
l›n: III/327]. Bu ikili kullan›ma içkin olan durum ise  türün önceli¤inin flehir
ya da meslek de¤il “mahbûb” oldu¤udur. 

Nihâlî’nin gazellerini de bu yorumlar ba¤lam›nda de¤erlendirecek olursak
flehr-engîz olmad›klar›n› söyleyebiliriz. Gazeller, bu özellikleri ile daha çok

24 Bu -kendi içinde belli bir tutarl›l›¤› olsa da- sonunda bir yorumdur. Türün geliflimi baflka biçimlerde de yo-
rumlanabilir. Sözgelimi Emine Tu¤cu’nun yaklafl›m› baflka bir yorum olarak görülebilir.

fiehrengiz “tür”ünün Türk edebiyat›ndaki geliflimi düflünüldü¤ünde flöyle bir yap› ortaya ç›kmaktad›r: Tü-
rün öncelikle ‹ran edebiyat›nda flairin bir flekilde gitti¤i veya bulundu¤u flehirde karfl›laflt›¤› olumlu veya
olumsuz izlenimlerden hareketle yazd›¤› fliir parçalar›n›n, tarihsel süreç içerisinde, flehrin güzelliklerinin
ve özellikle flehirde bulunan güzellerin / esnaf güzellerinin (mahbûblar›n›n) anlat›lmas› fleklinde iki kola
ayr›larak müstakil eserler haline geldi¤i görülmektedir. Türün bu iki kolundan ise Osmanl› edebiyat›nda
daha çok ikincisi geliflme göstermifl, XVI ve XVIII. yüzy›llar aras›nda say›s› elliyi aflan flehrengiz metni
yaz›lm›flt›r. Ço¤unlukla mesnevi naz›m flekliyle yaz›lan bu fliirler, esnaf güzellerini konu almas› ve içinde
bar›nd›rd›¤› toplumsal hayata ait unsurlar bak›m›ndan Osmanl› edebiyat›nda farkl› ve önemli bir yer tut-
maktad›r. [Tu¤cu: 29]

[Tu¤cu’nun türün iki kola ayr›lmas›na iliflkin bu yorumunu destekleyebilecek flu iki örne¤in bafll›klar›n› -tek
birer yazmada kullan›ld›klar› bilgisini an›msatarak- kullanmak isterim. Mesîhî’nin flehr-engîzinin tam ad›
bu ayr›ma iflaret edercesine “fiehr-engîz Der Medh-i Cüvânân-› Edirne”dir. Lâmi’î Çelebi de sanki kar›fl›l›k
olmamas› için flehri anlatan flehr-engîzine “fiehr-engîz-i Mevâzi’-i fierîfe-i Brusa” ad›n› vernifl, güzelleri an-
latan›na ise “Nâme-i fiehr-engîz-i Mahâbîb-i Dil-firîb-i Brusa” ad›n› vermifltir. Aç›kça birinde “Mevâzi’” söz-
cü¤ünü di¤erinde “Mahâbîb” sözcü¤ünü kullanarak ayr›m yapm›flt›r.]
Türler ve türleflme ile ilgili ayr›ca Hakan Atay’›n Tâcî-zâde Câfer Çelebi’nin Heves-nâme’si üzerine yazd›¤›
yüksek lisans tezine bak›lmal›d›r. Mesnevi üzerinden oldukça oylumlu ve gidimli bir tür tart›flmas› yürütü-
yor kendisi [4-19]. fiöyle diyeyim; neresini al›nt›layaca¤›m› bilemedim. 
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Fars edebiyat›ndaki flehr-âflûblar›n akrabas› say›labilir. Biliyoruz ki Fars ede-
biyat›nda bu türün örnekleri konusu olan mahbublar›n adlar› üzerinden de¤il
öncelikle meslekleri üzerinden kurulur [tafsîlât› için Hasan Çiftçi’nin “Fars
Edebiyat›’nda fiehrâflûb I-II” bafll›kl› makalelerine bak›labilir.]. Zaten Fars
edebiyat›ndaki örneklerinde de do¤rudan sözkonusu kiflilerin adlar›n›n an›ld›-
¤› örnekler yoktur. Gerçek, tek bir kifliden çok belli bir meslek grubuna men-
sup kiflilerin bütününe yaz›lm›flt›r ve kiflilefltirmelerin bir yere kadar  muhay-
yel oldu¤u, Frenklerin deyifli ile buradaki kiflilerin generic olduklar› söylene-
bilir. Kuflkusuz flairler tek tek konu edilen mesle¤in erbaplar›ndan esinlen-
mektedir; ne var ki, fliirler edebiyat›m›zda oldu¤u gibi belirli bir kifliye yöne-
lik yaz›lmamaktad›r.25 Bu fliirlerin Fars edebiyat›ndaki örnekleri de mesnevi
d›fl›nda kalan biçimlerde yaz›lm›flt›r ço¤unlukla.26 Gazel biçiminde yaz›lan ilk
örnekleri de Nihâlî’nin yaflad›¤› döneme denk gelir.27 “Seyfi-yi Buhârî (ö.
909/1502) gazel kal›b›nda flehrâflûb yazan ilk flair olarak kabul edildi¤i gibi,
flehrâflûbu gazel tarz›nda yazman›n da icatç›s› say›lm›flt›r. Nitekim Senâyi’u’l-
Bedâyi’ adl› flehrâflûbu yüzden fazla sanatkâr ve meslek erbab›ndan her biri
için söyledi¤i gazellerden oluflur” [Çiftçi I: 16]. Senâyi’u’l-Bedâyi’ birbirinde ba-
¤›ms›z 124 flehr-âflûb gazelden oluflmaktad›r ve t›pk› Nihâlî’ninkiler gibi ga-
zellerin biri bile belirli bir kifli için yaz›lmam›flt›r. [Sharma 2006: 141].28 Nihâ-
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25 Fars edebiyat›nda flehr-âflûb gelene¤inin neye karfl›l›k geldi¤ine iliflkin yorumlar için flu iki makaleye baflvu-
rulabilir: 
Sharma, Sunil. “The City of Beauties in the Indo-Persian Poetic Landscape” Comparative Studies of South
Asia, Africa and the Middle East 24 / 2 (2004): 73-81. [http://www.cssaame.com/issues/24_2/sharma.pdf]
Bernardini, Michele. “The masnav_-shahr_sh_bs as Town Panegyrics: An International Genre in Islamic
Mashriq” Erzählter Raum in Literaturen der islamischen Welt / Narrated Space in the Literature of the Isla-
mic World. edts. Roxane Haag-Higuchi and Christian Szyska. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001: 81-94.
Sunil Sharma’ya konuyla ilgili yaz›flmalar›m›zda, okumalar›mda ulaflamad›¤›m ayr›nt›lar ve bilgiler konu-
sunda gösterdi¤i yak›n ilgi ve yollad›¤› makaleler için teflekkür ederim. Yaz›flmalar›m›z›n benim için çok ya-
rarl› oldu¤una söylememe gerek yok.

26 Sharma, Fars edebiyat›ndaki bu fliirler bütünü için bir tür demek yerine gelenekselleflmeye bafllam›fl belli
bir izle¤in de¤iflik fliir biçimlerinde ifllendi¤ini söylemeyi ye¤liyor [Sharma 2004: 73]. Bu durum iki edebiyat-
ta karfl›lafl›lan örnekler aras›ndaki bir baflka ayr›ma daha iflaret ediyor. 

27 Burada Yavuz Sultan Selim’in ‹ran seferinin ard›ndan yüzlerce sanatç›y› ‹stanbul’a sürmüfl / göndermifl ol-
mas›n›n etkileri olup olmad›¤› da tart›flma konusu edilebilir. Unutulmamal› ki bu kiflilerle beraber pekçok
eser ve kütüphane de ‹stanbul’a gelmifltir.

28 Bu iki gelenek aras›nda ba¤ kurmam›za olanak verecek en az›ndan bir örne¤in bulundu¤unu burada belirt-
mem gerekir. Ahmet Atefl’in yay›mlad›¤› rubailer aras›nda ad› an›lan güzellere ba¤lanan fliirler de bulun-
maktad›r [Atefl: 107-109]. Bu fliirler Nuran Tezcan [163] ve Emine Tu¤cu [27] taraf›ndan iki gelene¤i birbi-
rine ba¤lamak amac›yla kullan›lm›fllard›r. Ahmet Atefl, VIII/XIV. yüzy›ldan kald›¤›n› ve I. K›l›ç Arslan’›n
o¤ullar›ndan Muhyaddîn Mas’ûd için Abû Hanifâ ‘Abdal-karîm b. Abî Bakr taraf›ndan haz›rlanan Macmâ’
ar-rubâ’îyât’tan yap›lan bir seçki oldu¤unu söyledi¤i bölümün bafl›ndaki “fihrist”i veriyor ki flu biçimdedir:

Sahâbenin methi; padiflahlar; kasap, kebapç›, terzi, külâhç›, ekmekçi, okçu, yayc› sevgililer; kûy u çevgân
oynamak; demirci, çiftçi, elbise boyac›s›, ayak-kab›c›, sarraf, s›rmac›, meyhaneci, nalbant, deveci, haca-
matç›, eflekçi, seyis, hallaç; Mehmed, Ömer adl›lar; Habefl, Yâkub, Mes’ut, Mahmud, ‹shak, Osman, Ha-
san; y›ld›z, inci danesi, Alevî, Rum; çeng çalan, ney çalan, metrip, def çalan, güzel sesli, rakkas; dört fle-
hir, dört mezhep, dört terkip, dört unsur; mâvi elbise, beyaz elbise, sar› cübbe, alt›n kemer; alt›n, gümüfl,
incili küpe; hacamat yapmak, aynaya bakmak; dudak, zülf, hat; mâflukun hasta olmas›; sabah, müezzin,
horoz; tecnisat; iltimasat,
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lî’nin fliirlerinin de bir bütünün parçalar› olmaktan çok ayr› ayr› yaz›lm›fl fliir-
ler olmalar›, belirli kiflilere yaz›lmay›p meslek erbab›na yönelik yaz›lmalar› fli-
irleri flehr-engîzden çok flehr-âflûb gelene¤ine yak›nlaflt›rmaktad›r. Sehî’nin
Nihâlî’nin fliiri için “vilâyet-i rûmda degül belki 'arabda ve 'acemde ve pehlevî
dilde bu üslûba fli'r dimifl kimesne yok. ” demesi de böylece daha anlafl›l›r ol-

maktad›r.

TTaabblloo::  MMeeyyddaannddaa  OOllaammaayyaann  fifieehhrr--eennggîîzzlleerr
fifiaaiirr fifieehhiirr fifiaaiirriinn  ÖÖllüümm  TTaarriihhii fifieehhrr--eennggîîzziinn  TTaarriihhii
Ahdî Belli de¤il II. Bayezid & Kanuni?
Ârif Belli de¤il 1068 1068’den önce
Âfl›k Çelebi Bursa 979 948
Belî¤ Bursa 1142 1119’dan önce
Feyzî Belli de¤il 9?? 976’dan önce
Fikrî ‹stanbul / Edirne 982 982’den önce
Firdevsî Belli de¤il [Edirne?] 961 961’den önce
Garâmî Kara Ferye 9?? 976’dan önce
Hâlife Amid [Diyarbak›r] 980 976’dan önce
Halîlî Bursa 9?? 976’dan önce
‹ntizâmî Budun 1021’den sonra 1021’den önce
Kemâlî Belli de¤il ??? ???
K›yâsî Belli de¤il [‹stanbul/Edirne] 9?? 953’den önce
Nihâlî Bursa ??? 949 949’dan önce
Selâmî Saray 1228? 1228’den önce?
Sülûkî Belli de¤il 9?? 976’dan önce
Tab’î ‹stanbul 1026? 971’den önce
Tâbi’î Edirne 1046 971’den önce?

zamandan flikâyet; mâflukun seferden gelmesi, âfl›k›n seferden gelmesi; insanl›k gariplik, âfl›kl›k, rüzgârn di-
li ile haber gönderme, mâfluka name yazmak, her türlü ahvâl, ihtiyarl›k, kuvvetsizlik, bu dünyay› terk etmek
lâz›m geldi¤i hakk›nda. Bunlara ilâveten kasîde ve bendler de konulmufltur. [Atefl: 107]

Atefl, yaz›s›nda hepsi de Ankaral› olan üç flairden ahen-ger, reg-zen, habefl, tersâ-beçe, melik muhyaddîn, kâzir-
i befler, sarrâc, muhammed, ömer, na’lbend için yaz›lm›fl rubailer al›nt›lamakta. Osmanl› edebiyat›nda da ad
an›lmaks›z›n esnaf güzellere yaz›lm›fl gazeller bulunmaktad›r. Yine de ada ba¤lananlar ile flehr-engîzler aras›n-
da bir ba¤ kurmak bu fliirlerdeki güzellerin gerçek kifliler olmas› bak›m›ndan bana daha yak›n görünüyor.
Unutulmamal› ki yukar›da al›nt›lad›¤›m›z gibi bu kiflilerin gerçek kifliler oldu¤una iliflkin veriler de bulunmak-
tad›r. 
Yine de önümüzde flöyle bir ifl duruyor: “fiehr-engîz” teriminin Farsça ve Osmanl›ca edebiyatlardaki serüvenine,
kullan›mlar›na bakmam›z gerekiyor. Bu yaz› bir yere kadar tezkirelerdeki kullan›mlar›n›n dökümünü yapsa da
bir bafllang›ç say›labilir. Farsça edebiyattaki kullan›mlarla ilgili de Selim S. Kuru’nun bir çal›flma yürüttü¤ünü
biliyorum. Ayr›ca flehr-âflûblar›n tam olarak ne olduklar› konusundaki tart›flmalar da sonland›r›labilmifl de¤il-
dir. ‹kinci bir ifl de flehr-engîzlerin tür özelliklerinin belirlenip bugün için flehr-engîz olarak sayd›¤›m›z kimi
metinlerin ay›klanmas› ve tart›flma d›fl› b›rak›lmas› gerekiyor. Belki de bu ifli tersinden yapmak daha kolaylafl-
t›r›c›d›r: Öncelikle flehr-engîz sayd›¤›m›z metinlerin biçim, tertip, mevzu özelliklerine göre incelenmesi ve ard›n-
dan ayr›flt›rma yapmak yerinde olacakt›r.
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ÖÖzzeett::  Türkiye’de eski edebiyat›n belli bafll› türlerinden biri flehr-engîzlerdir. Türle ilgili pek
çok çal›flma yap›lm›fl olmas›na karfl›n örneklerinin say›lar›, kökenlerinin ne oldu¤u, hangi koflul-
larda nas›l evrildikleri, nas›l gelifltikleri, hangi dönemlerde daha yo¤un olarak görüldükleri, han-
gi de¤iflimlere u¤ray›p yeni örneklerinin görülmez oldu¤u tart›flma konusu yap›lmam›fl ya da ay-
r›nt›lar›n›n üzerinde durulmam›flt›r. Bu yaz›da türle ilgili iki sorun tart›fl›lmaktad›r: ‹lkin türün
yaz›ld›¤›n› bildi¤imiz ne var ki metinleri yitik olan örnekleri eskil ve yeni metinlere göndermeler
yap›larak kay›t alt›na al›nm›flt›r. Daha sonra türün kökenine iliflkin tart›flmalar özetlenmifl, tür
üzerine bundan sonra yap›lacak çal›flmalara katk›da bulunulmufltur. 

AAnnaahhttaarr  ssöözzccüükklleerr::  Edebî türler, flehr-engîz.

AAbbssttrraacctt::  One of the important genres of the old literary tradition in Turkey is flehr-engîz gen-
re. Though there are several articles and studies on the genre, the origin, development, the chan-
ges in the genre, the number of its samples were not discussed in details. There is still a need for
a historical account of the genre. The aim of this article is firstly to determine the missing samp-
les of the genre relying on manuscripts and contemporary works and than to make an account of
and to contribute into the discussions on the origin of the genre. 

KKeeyy  wwoorrddss:: Literary genres, flehr-engîz (city thriller).
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