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ÖZET
Klâsik Türk Şiiri’nde önemli yerli türlerden birisi de şehrengizlerdir.
Yazıldıkları şehirlerle ilgili bilgilerin verildiği bu tür eserler edebiyatımızda XVI.
yüzyıldan sonra görülmeye başlanmıştır. Türk edebiyatında şehrengizlerle ilgili bu
güne kadar farklı zamanlarda değişik çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucu
ortaya çıkan şehrengizler, yazıldıkları şehirlerin sosyal ve kültürel tarihleri içinde
önemli eserler arasına girmiştir. Bu tür eserlerden birisi de bugüne kadar adından hiç
söz edilmeyen Dürrî’nin Gümülcine Şehrengizi’dir. Bu şehrengiz, Batı Trakya’nın
önemli mekânlarından Gümülcine’nin XVII. yüzyıldaki sosyal ve kültürel tarihi
açısından da önemli bir belge niteliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dürrî, Şehrengiz, Gümülcine, Batı Trakya, Yayla
(Yaylak)

A GLANCE AT GUMILCINE FROM THE DURRI’S SHEHRENGIZ

ABSTRACT
Shehrengiz is one of the important local types of classical Turkish poetry.
These types of classical works which provide information about the cities they were
written about. Shehrengiz takes place in Turkish literature after XVI. century. Many
diffirent kinds of studies have been made about Shehrengiz at diffirent times up to
now and the şehrengiz produced after all these studies have been one of the important
works in terms of the social and culturel background of the city they were written.
One of these works is Dürri’s Gümülcine Shehrengiz which has not been mentioned
throughout history up to now. It is an improtant document as it provides information
about social and culturel background for Gumilcine- one of the important parts of
West Trakya- after XVII. century.
Key Words: Durri, Shehrengiz, Gumilcine, West Trakya, Yayla (Yaylak)

Klâsik Türk Şiirinin başlıca ürünlerinden dîvanlar, hamseler,
münşeatlar, tezkireler ve tarihler ilk akla gelenler arasında yer
almaktadır. Söz konusu edebiyatı, bir bütün olarak anlayabilmek ve
değerlendirebilmek için, bu türler dışında kalan eserleri de yakından
tanımak ve bilmek gerekir. Manzum ve mensur hikâyeler, “nâme”
ismiyle bilinen siyâset-nâme, sûr-nâme, sâkî-nâme, seyâhat-nâme,
sefâret-nâme,
gazâvat-nâme,
kıyâfet-nâme
gibi
eserler
ve
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şehrengizler bu türler arasında yer almaktadır. Bu yazımızda ele
alınacak olan Dürrî’nin Gümülcine Şehrengîz’i de Dîvan
edebiyatının bu yönüne katkı sağlayacak ve Dürrî’nin bakış
açısından XVII. Yüzyıl Gümülcine’sine ışık tutacaktır.1
Sözlükte şehir karıştıran anlamına gelen Şehrengîz, Dîvan
edebiyatında
önemli
yerli
türlerden
birinin
adı
olarak
kullanılagelmiştir. Bir şehrin güzellerini ve güzelliklerini anlatmak
amacıyla yazılan manzum örnekler olan şehr-engîzler, aynı zamanda
şehir hayatının, çarşının ve sosyal yaşamın Dîvan şiirine yansıtıldığı
bir tür olmuştur. Bu tür eserlerin başında şehirle ilgili çok genel
bilgiler verilmiş ve övgüler düzülmüştür.
Bir edebî tür olarak Türk edebiyatında gelişen şehrengizlerin
ilk örnekleri Fars edebiyatında görülmektedir. Fars edebiyatında
şehr-âşûb adıyla bilinen bu türde yazılmış pek çok manzume
bulunmaktadır.2 Nuran Tezcan da konuyla ilgili çalışmasında, şehrâşûb türünün Fars edebiyatında XII. yüzyıla kadar dayandığını ve ilk
gerçek örneğinin Mes’ûd-i Sa’d-i Selmân tarafından yazıldığını
belirtmektedir.3 Dîvan edebiyatında bu türün ilk örneği 1512
tarihinde Piriştineli Mesîhî’nin yazmış olduğu Edirne şehrengizidir
(Şehr-engîz der-medh-i cüvânân-ı Edirne). Aynı yıl Zâtî’nin yazdığı
Edirne Şehrengizi ile 1513 tarihinde Kâtib’in yazmış olduğu İstanbul
ve Vize şehrengizleri de bu türün ilk örneklerinden sayılmaktadır.4
Daha çok klâsik mesnevi biçiminde kaleme alınan şehrengizler
yanında kasîde, gazel ve terkib-i bend nazım şekilleriyle yazılmış
şehrengizler de bulunmaktadır. Şehrengizlerde tevhid, münacaat,
na't gibi bölümlere pek yer verilmezken sosyal yaşam, şehir hayatı ve
şehrin güzellik unsurlarıyla ilgili değişik konular yansıtılmaya
çalışılmıştır.
Türk Edebiyatında Şehrengizler isimli çalışmasında Agâh Sırrı
Levend, şâirlerin sanat kaygısına fazla kapılmadan duygularını
olduğu gibi anlatmaya çalıştıkları için şehrengizlerde samîmi
göründüklerini belirterek bu tür eserlerde toplum hayatının

1 Dürrî’nin Gümülcine Şehr-engîz’i ilk defa II. Uluslar arası Batı Trakya Türkleri
Araştırmaları Kongresinde (26–28 Ocak 2007, Münih/Almanya) tarafımızdan sunulan
tebliğ ile bilim dünyasına tanıtılmıştır.
2 Ahmed Gülçin-i Maânî, Şehr-âşûb der Şiir-i Farsî, Neşr-i Rivayet, Tahran, 1380
(2005), s.2-11.
3 Nuran Tezcan, “Güzele Bir Şehrengizden Bakış”, Türkoloji Dergisi, C.XIV, S.1, s.162163.
4 Mustafa İsen, “Türler”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara, 2002, s.258.
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Güzellerin anlatıldığı şehrengizler dışında, şehrin gezip
görülecek yerlerini, güzelliklerini anlatan Lâmiî Çelebi’nin Bursa
Şehrengizi gibi örnekler de bulunmaktadır.6 Yazımızın konusu olan
Dürrî’nin Gümülcine Şehrengizi de bu gruba giren örnekler
arasındadır.
Dîvan edebiyatında XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar devam
eden şehrengiz yazma geleneği içinde pek çok örnek verilmiştir. Agâh
Sırrı Levend şehrengizlerle ilgili yaptığı çalışmasında tezkirelere
dayanarak 46 şehrengiz tespit etmiş, ancak tespit edilen bu
şehrengizlerden yalnızca 36’sının elde olduğunu belirtmiştir. Bu
çalışmada tespit edilen 46 şehrengiz içinde Dürrî’ye ait olan
Gümülcine
Şehrengizi
hakkında
herhangi
bir
bilgi
bulunmamaktadır.7
Dürrî,
XVII.
yüzyılda
yaşamış
Gümülcineli
dîvan
şâirlerimizdendir. Hakkında döneminin ve sonraki dönemlerin şuarâ
tezkirelerinde bilgi bulunmamaktadır. Dîvan sahibidir. Dîvânında yer
alan şiirlerinden onun ilmiye sınıfına mensub şâirler arasında yer
aldığı anlaşılmaktadır. Karaçelebizâde Mahmud Efendi ve Şerif
Efendi gibi meşhur ilmiye ricâli ile Siyavuş Paşazâde ve Bosna Valisi
Mehmed Paşa gibi devlet adamlarına kasideler yazmıştır.8 Dîvân’ının
tespit edilebilen tek yazma nüshası İstanbul Âtıf Efendi Kütüphanesi
No: 2072’de kayıtlıdır.9 Kütüphânede bulunan Dürrî Dîvânı’nın
katalog fişinde yazmanın 51 varaktan oluştuğu, ta’lik hatla yazıldığı,
200x145 (150x85)mm. ölçülerinde olduğu ve H.1135 tarihinde
istinsah edildiği hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Kütüphane katalogunda Dîvân’ın Erzurumlu Ahmed Dürrî
Efendi’ye ait olduğu kayıtlıdır. Ancak, yaptığımız araştırmalar
katalogdaki bilgilerin hatalı olduğunu göstermektedir. Yazmanın 1a
varağının sol üst köşesi yıprandığı için kopmuştur. 1a’da “Dîvân-ı
Dürrî” kaydı ile kütüphânenin mühürü bulunmaktadır. 1b varağın
ilk satırında Dîvân’ın, Gümülcineli Dürrî’ye ait olduğu “…ı Dürrî el5 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul,
İstanbul, 1958, s.14.
6 Agâh Sırrı Levend, a.g.e., s.14.
7 Agâh Sırrı Levend, a.g.e., s.17, 141-142.
8 Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şâirleri, C.3, s. 1188–1189; “Dürrî”, TDEA, C.2,
Dergah yayınları, İstanbul 1977, s. 401; M.Cumbur, “Dürrî”, Türk Dünyası
Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C.3, AKM yayınları, Ankara 2003, s.226.
9 Kütüphane kaydı Dîvân’ın başında 2072 olarak verilmişken sonunda 2071 şeklinde
kaydedilmiştir. Kütüphanede yaptığımız araştırmada 2071 kayıt numarasında farklı
bir eserin kaydının bulunduğu görülmüş ve Dürrî Dîvânı’nın demirbaş kaydının 2072
olduğu görülmüştür.

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları
Volume 2/2 Spring 2007

773

İlyas Yazar

Gümülcinevî” ibaresinden açık biçimde anlaşılmaktadır. İlk varaktaki
yıpranmadan dolayı eksik kalan 1b’deki ilk satırın “Dîvân-ı Dürrî elGümülcinevî” şeklinde başladığı anlaşılabilmektedir. Diğer yandan
Ankara Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi’nde de söz konusu yazma
A–3952 numarada “Gümülcineli Dürrî Dîvânı” ismiyle kayıtlı
bulunmaktadır. Ayrıca Dürrî’den bahseden kaynaklarda da söz
konusu yazmanın Gümülcineli Dürrî’ye ait olduğu belirtilmektedir.10
Gümülcine Şehrengizi’nin ne zaman ve kim için yazıldığına
dair Dîvân’da açık bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Dîvân’da yer
alan tarih manzumeleri başta olmak üzere, bazı şiirlerde düşülen
tarihler değerlendirildiğinde, şehrengizin M.1635–1642 (H.1045–
1052) yılları arasında yazıldığı anlaşılmaktadır. Dîvân’da Şehrengiz’in
yer aldığı bölüm öncesinde kayıtlı olan yedi tarih manzûmesinde
sistematik
biçimde
M.1620–1640
(H.1031–1049)
arasındaki
tarihlerin
kaydedilmiş
olması,
şehrengizden
sonraki
bazı
manzumelerde ise M.1642–1644 (H. 1052–1053) tarihlerinin kayıtlı
oluşu, Gümülcine şehrengizinin yukarıda belirtilen tarihler arasında
yazıldığını göstermektedir.11

10 TDEA, a.g.m.,s. 401; Sadeddin Nüzhet Ergun, a.g.e., s.1188; M.Cumbur, a.g.m.,
s.226
11 Dürrî’den bahseden kaynaklarda şehrengizin 1642 tarihinde yazıldığı ve 186
beyitten oluştuğu belirtilmektedir. Ancak konuyla ilgili yaptığımız araştırmalar
şehrengizin yazılma tarihi ve beyit sayısı konusunda verilen bilgilerin doğruluğunu
teyit etmemektedir. Âtıf Efendi Kütüphanesi’nde kayıtlı bulunan Dürrî Divânı dikkatle
incelendiğinde yazmanın 45a varağında “Gümülcine Yaylaúı AhÀlisine Dürrì Efendinüñ İrsÀl
Eyledügi Şehrengizdür” başlığıyla Gümülcine şehrengizi başlamakta ve 47a’da
tamamlanmaktadır. Şehrengiz başlığı altındaki bu metnin tamamı 66 beyitten
ibarettir. Yine 47a varakta Dürrî, şehrengizden farklı bir vezin kullanarak “Der MedóMedó-i
YaylaúYaylaú-ı Gümülcine” başlığı altında 72 beyitlik bir kaside yazmıştır. 49b’de tamamlanan
bu kasidede şâir, Gümülcine yaylasının otları, ağaçları, taşları gibi çeşitli özelliklerini
ara başlıklarla açıklamaktadır. Gerek Şehrengizin gerekse bu kasidenin ne zaman
yazıldığına dair Dîvanda somut bir tarih kaydı bulunmamaktadır. Dürrî’den bahseden
kaynaklarda değinilmeyen diğer bir husus da Dîvân’da yer alan ikinci bir şehrengizdir.
Gümülcine ile ilgili kasidenin ardından, Dîvânın 49b-51a varakları arasında kayıtlı
“Şehr“Şehr-i Moton’a İrsÀl Olunan Şehrengizdür” başlığı altında Dürrî, XVI. yüzyılın başında
Osmanlı topraklarına katılan Mora yarımadasındaki Moton (İtalyanca: Modon, Grekçe:
Methoni) şehrine ait bir şehrengiz daha yazmıştır. 48 beyitten oluşan bu şehrengizin
H.1052 (M. 1642) tarihinde yazıldığı 51a’da kayıtlıdır. Yazmanın diğer varaklarında
olduğu gibi bu üç manzumenin yer aldığı 45a-51a varakları arasındaki bölümlerin
der-kenarlarına tarihler, gazeller gibi çeşitli manzumeler yazıldığı görülmektedir.
Dîvan’da açık olan Moton şehrengizinin H.1052 tarihinde yazılmış olduğudur.
Gümülcine ile ilgili şehrengiz ve kasidenin yazılış tarihine ait kesin bir bilgi
bulunmamaktadır. Dürrî’nin Gümülcine Şehrengizi ile ilgili olarak kaynaklarda yer
alan 186 beyit olduğu ve H.1052 tarihinde yazıldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.
Yukarıda açıklanan üç farklı manzumenin toplam beyit sayısı 186’dır. Bu beyitlerin
tamamının Gümülcine Şehrengizine ait olduğunu ileri sürmek diğer iki manzumeyi
değerlendirmemek anlamına gelmektedir. (Bkz.: Dîvân-ı Dürrî, İstanbul Âtıf Efendi
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Şehrengiz, “Gümülcine Yaylaúı AhÀlisine Dürrì Efendinüñ İrsÀl
Şehrengizdür
Eyledügi Şehrengiz
dür” başlığı ile Dürrî Dîvânı’nın 45a-46b varakları
arasında kayıtlı bulunmaktadır. Şehrengizin tamamı 66 beyitten
oluşmaktadır.12 Mesnevî nazım biçimiyle yazılan şehrengîz aruzun
mef û lü / me fâ î lü / me fâ î lü / fe û lün vezniyle (Hezec Bahri)
kaleme alınmıştır.
Dîvân’ın son kısımlarında yer alan şehrengiz, Gümülcine
Yaylak’ının özelliklerini tasvir eden bir nesib ile başlamaktadır:

Ey bÀd nedür sende bÿyını feraó-efzÀ
YaylÀú-ı Gümülcineye mi uàraduñ ÀyÀ
Her nefóa-i cÀn-baóşuñ olup nefóa-i ‘anber
YaylÀúımıza uàradıàuñ oldı muúarrer
Gördüñ mi o yaylÀúı niçe rÿó-fezÀdur
Her kÿşesi cennet gibi bir cÀy-ı safÀdur
EzhÀrını gördüñ mi açılmış mı ser-À-pÀ
Reşk itmede mi bÿyına ya zülf-i dilÀrÀ
Ta‘ùìr-i dimÀà itmede mi müşg-feşÀnumı
YaylÀúımuz ey bÀd-ı ãabÀ ‘ayn-ı cenÀnumı
(Dîvan, 45a:1-5)
İnsana huzur veren, ruhunu okşayan kokular taşıyan rüzgâra
şâir, “bu güzellikleri Gümülcine Yaylası’ndan mı getirdin yoksa?”
şeklinde seslenmektedir. Dürrî’ye Gümülcine yaylasının her köşesi
Cennet bahçelerinden bir bahçe gibidir. Yayla, güzel kokular saçan
çiçeklerle bezenmiştir. Bu yönleriyle görenlere ve içinde yaşayanlara
hayat vermekte, âdeta ruh bahşetmekte ve şairin de huzur bulduğu
bir mekân olarak görülmektedir. Dürrî, sabâ rüzgârına seslenirken
de yine yaylanın bu özelliklerine vurgu yapmaktadır.
Şehrengiz’de bu girişin ardından gelen beyitlerde Yayla’nın
farklı yönlerinin dile getirildiği görülmektedir. Güzelliğiyle Cennet
bahçesine benzetilen Yayla’da bulunan ağaçlar, uzun boylu sevgiliye
teşbih edilmiş ve Cennetteki Tûbâ ağacıyla eş tutulmuştur:

Kütüphanesi, Yz.No: 2072, vr.45a-51a; TDEA, a.g.m.,s. 401; Sadeddin Nüzhet Ergun,
a.g.e., s.1188; M.Cumbur, a.g.m., s.226)
12
Şehrengizin beyit sayısı ile ilgili olarak kaynakların görüşleri 10.dipnotta
değerlendirilmiştir.
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EşcÀrı anuñ úÀmet-i dilber gibi a‘lÀ
ÙÿbÀ dir idüm kÿteh eger olmasa ùÿbÀ
(Dîvan, 45b:6)
Dürrî, Gümülcine Yaylası’nın gürül gürül akan soğuk sularını
“âb-ı hayât” olarak nitelemekte ve bu sulardan içenlerin “âb-ı hayatı”
içmiş gibi olduklarını vurgulamaktadır.

Her bir bün-i nÀòlinde aúar mÀ-i FırÀtı
N’eyler içen ol ãuları ya Àb-ı óayÀtı
(Dîvan, 45b:7)
Şâir, yaylanın sularını övmekle kalmaz, aynı zamanda bu
suların bulunduğu yerlere yapılan Yakuz Pınarı, Kara Oluk, Şeyh
Oluğu gibi pınar ve oluklarla ilgili görüşlerini de paylaşarak bu
oluklara akan sularının özelliklerini anlatmaktadır:

Gördüñ mi ya Úara Oluàını anda ne ãorur
DünyÀda óayÀt Àbı dinür işte o budur
Bir mürde-i àam içse anuñ Àbını fi’l-óÀl
Bir óÀlet irer kim olur ol mürde iken ãÀà
Var mı niçe biñ Àb-ı revÀn-baóşı ya anuñ
Her birini içdük de ãafÀ itdi mi cÀnuñ
Gördüñ mi Yaúuz puñarı reşk-Àver her şey
Farúından ururlar çuúur uruncaya hey hey
(Dîvan, 45b:8-11)
Dünyada âb-ı hayat denilen suyun Kara Oluğun suyu
olduğunu vurgulayan şâir, bu suya ait inanışları da yansıtmaktadır.
Kara Oluğun suyundan içenlerin hayat bulması, safâya ermesi,
ölüyken dirilmesi gibi inanışlar şâiri de etkilemiştir. Yakuz Pınarının
suyu da Kara Oluğun suyu gibi etkilidir. O sudan içenler, içtikleri
suyun hemen farkına varmaktadır.
Dürrî, Gümülcine oluklarının özelliklerini anlattığı beyitlerde
Şeyh Oluğu’nun özelliğine de değinir. Şeyh Oluğunun bir eğlence
yeri, işret yapılan bir mekân oluşuna dikkat çeken şâir bu oluğun
değişik köşelerinde yapılan sohbetlerin zevkine değinir.

YÀ kÿşe-be-kÿşe yine ãoóbetleri var mı
Şeyò Olıàı başında her ‘işretleri var mı
(Dîvan, 46b:50)
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Şehrengiz, XVII. yüzyıl Gümülcine’sinde çay ve derelerde
alabalık avlandığını da anlatmaktadır. Dürrî, Gümülcine Yaylası’nda
bulunan Akçay’da alabalık avlandığını belirtmektedir:

Luùf itdi mi yÀrÀna yine óaøret-i óÀlıú
Dutuldı mı Aúçayda firÀvÀn ala balıú
(Dîvan, 46b:59)
Şehrengiz’de Dürrî’nin eleştirili yaklaşımlar sergilediği de
görülür. Yayla ahalisinden Osman Ağa’nın tespihi elinde dede gibi
gezmesi, şeyhinin evine zikir için devam etmesi, odasının bir tekke
gibi kullanılması gibi özelliklerinin yanı sıra Ağa’nın halk arasında
sudan bahanelerle hır-gür çıkarması dinî bütün kişiliği ile çelişki
olarak gösterilmektedir:

Gördüñ mi äulaú Aàayı õevú üzre mi her-bÀr
‘Işrette ola dÀ’im o racüllere ser-dÀr
‘OåmÀn Aàamuz anda urup dutmadı yÀ
Òalú ile yine itmede mi yoú yere àavàÀ
Tesbìói elinde dedeyüm deyü gezer mi
Şeyòì evine hÿ dimege gÀhì gider mi
(Dîvan, 46a:26-28)
Dürrî, Şehrengiz’de iyi bir gözlemci olduğunu Gümülcine
eşrâfıyla ilgili tespitlerinde de ortaya koymaktadır. Bu anlamda
ahâlîden bazı kimseler hakkında verdiği bilgiler dikkat çekicidir:
Şâir, Hazret-i Molla zamanının takva açısından arzulanan bir
nokta olduğunu “gördün mü” sorusuyla dile getirirken, Şeyh
Yamânî’nin
onun
takvasına
gıptayla
bakmasını
örnek
göstermektedir:

Gördüñ mi ya sen Óaøret-i Monla-[yı] zamÀnı
TaúvÀsına reşk itmede mi Şeyò YamÀnì
(Dîvan, 45b:13)
Ahaliden Yümnî Efendi ile ilgili görüşlerin paylaşıldığı
beyitlerde onun saf, temiz, iyi niyetli, melek gibi kişiliğinden
bahsedilmektedir. İnsanların Yümni Efendi’nin etrafında pervane
oluşu, ay ile güneşin, yer ile göğün onun hizmetinde bulunmasıyla
mübalağalı biçimde dile getirilmiştir:

Ya Yümni Efendiyi de gördüñ mi melekdür
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Bir bendesi mehdür birisi çarò-ı felekdür
PÀyına yüzüñ bir daòı ey bÀd sürersüñ
Öp dÀmenini benden anuñ óaúúı sürsüñ
(Dîvan, 45b:14-15)
Câmi kürsüleri insanların bilgilendirildiği, onlara dînî
bilgilerin aktarıldığı mekanlar arasındadır. Şâir bu mekânla ilgili
gözlemlerini Vâiz Ramazan Efendi’nin şahsında dile getirmekte ve
onun kürsüden verdiği nasihatlara dikkat çekmektedir. Ayrıca
müezzinin sesinin güzel oluşu da bir ayrıntı olarak şâirin
dikkatinden kaçmamıştır:

Ya ide mi vÀ‘iô RamaøÀn- nÀm efendi
Kürsìye çıúup itmede mi ‘Àleme pendi
(Dîvan, 45b:16)
Ya anda mü’ezzin yine ol ãavtı óasen mi
Atmacalara künde kesen usta óasen mi
(Dîvan, 46b:40)
Yukarıda verilen örnekler dışında şâirin ahâliden Hızır
Ağa’nın cömertliğinden, Sulak Ağa’nın zevk ehli oluşundan, Ahmed
Ağa’nın hasmından, Recep Bey’in yârân ile sohbetinden, Kayyımzâde’nin zayıf bedeninden, Abdi Ağa’nın dostlarını ziyaretinden,
Eyyûb Çelebi’nin sözlerinden ve Ahmed Efendi’nin softalığından
bahisler açtığı görülmektedir.
Şehrengiz’de Mevleviliğin bu bölgede kurumlarıyla yerleştiği
Osman Ağa ile ilgili bölümlerden anlaşılmaktadır. Ağa’dan bahis
açılan beyitlerde, onun tesbihi elinde Dede gibi dolaşması, zikir
meclisine
katılması
Gümülcine’de
Mevleviliğin
etkisini
ve
yapılanmasını gösteren ifadeler olarak değerlendirilebilir:

Tesbìói elinde dedeyüm deyü gezer mi
Şeyòì evine hÿ dimege gÀhì gider mi
(Dîvan, 46a: 28)
Şehrengizde Bektâşiliğin Gümülcine’deki varlığına işaret eden
ifadelere de yer verildiği görülmektedir. Metinde geçen “sarı köpek”
ifadesi ile Sarı Saltuk ve Barak Baba geleneğine telmih yapılmıştır.
Barak Baba, Hacı Bektaş’ın halifelerinden Sarı Saltuk’un müridi

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları
Volume 2/2 Spring 2007

Dürrî’nin Şehrengizinden Gümülcine’ye Bakış

778

olmuş ve ona bağlanmıştır. Kendisine Barak (köpek) lakabını Sarı
Saltuk’un verdiği nakledilmektedir.13

äarı köpegi aña muóabbetler ider mi
Ol bir yere gitse o da ardınca gider mi
(Dîvan, 46b: 39)
Şâirin Gümülcine eşrâfından bazı kişilerle ilgili görüşlerini,
onların diğer kişiler nezdindeki itibarlarını örneklemelerle dile
getirmiş olması, XVII. yüzyılda Gümülcine’deki sosyal yaşama ilişkin
önemli ipuçları vermektedir.
İslâm dininin mâlî ibadetleri arasında bulunan hac ibadetine
Gümülcinelilerin de rağbet etmesi Mekke ve Medîne şehirlerine
yapılan ziyaretlerle anlatılmaktadır:

Ya anda mı ol zÀ’ir Mekke vü Medìneye
‘Abdì Çelebüm fer viren ol rÿ-yı zemìne
(Dîvan, 46a: 33)
Dürrî, sabâ rüzgarının Gümülcine Yaylasından eserek
getirdiği kokulardan aldığı ilhamla başladığı şehrengizde, sabâ
rüzgarıyla konuşmasını bütün beyitlerde devam ettirmiştir. Ancak
buna rağmen Gümülcine’ye ait çeşitli hususları dile getirmekte aciz
kaldığını, bâd-ı sabâ ile gelen haberlerin ancak binde birini şerh
eyleyebildiğini ifade etmektedir:

Çoúdur daòı ey bÀd-ı ãabÀ sende òaberler
Şeró eyleyemez biñde birin gerçi kerihler
(Dîvan, 46b: 54)
Şair, Gümülcine halkından birisi olarak bölgenin genel
yapısını, özelliklerini ve dikkat çekici yönlerini dile getirdiği
şehrengizinde yaz mevsimin sıcak oluşundan dolayı halkın yaylağa
çıktığına işaret ederken kendisinin de ahâli gibi davrandığını ve
yaylağa çıktığını belirtir:

CÀn ãoóbetin ol çÀre yine eylediler mi
Dürrì de geçen yıl buradaydı didiler mi
(Dîvan, 46b: 61)
Dürrî, yaylada yaşayanların mutlu ve huzurlu olduğunu
söylerken onların yüzlerinde Cennet gülü gibi gülücükler açtığını
belirtmektedir. Şehrengizin son bölümünde Gümülcine Yaylası’nın
özelliklerini ve güzelliklerini vurgulayan Dürrî, Allah’ını seven
kişinin, insana huzur veren Gümülcine Yaylasına gitmesi gerektiği
13

Ahmet Yaşar Ocak, “Barak Baba”, TDV İslâm Ans., C.5, s.61.
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konusundaki görüşlerini tekrar etmektedir. Şehrengiz yaylada
yaşayan ahâlinin selam ve iyi dileklerinin gönderilmesiyle son
bulmaktadır:

Ey bÀd-ı ãabÀ Óaøret-i AllÀhı severseñ
Ol cÀy-ı ferÀó-baóşa o yaylaúa gidersüñ
YÀrÀna selÀm-ı dil-i nÀlÀnumı ‘arø it
Anlara olan ‘ışú-ı firÀvÀnumı ‘arø it
MÀmÿl olan oldur ki úabÿl eyleyeler hep
Bizden de selÀm eyle deyü söyleyeler hep
(Dîvan, 46b: 64, 65, 66)
Sonuç olarak, Gümülcine şehrinin XVII. yüzyıldaki
konumuna ayna tutulan Şehrengizde Dürrî, şehrin genel yapısı,
coğrafî ve karakteristik özellikleri, sosyal yaşamı gibi çeşitli yönlerini
dile getirmektedir. Şehrengiz, bölgenin siyasi, kültürel ve edebî
değerini yansıtan çalışmalara ışık tutması açısından edebî ve tarihî
değere sahip bulunmaktadır. Dürrî Dîvânı XVII. yüzyıl Dîvan
Edebiyatı’nın Batı Trakya’daki varlığının tespiti bakımından da
önemli bir eser olarak değerlendirilebilir.
METİN:
45a.

Gümülcine Yaylaúı AhÀlisine Dürrì Efendinüñ İrsÀl Eyledügi Şehrengizdür
1.

Ey bÀd nedür sende bÿyını feraó-efzÀ
YaylÀú-ı Gümülcineye mi uàraduñ ÀyÀ

2.

Her nefóa-i cÀn-baóşuñ olup nefóa-i ‘anber
YaylÀúımıza uàradıàuñ oldı muúarrer

3.

Gördüñ mi o yaylÀúı niçe rÿó fedÀdur
Her kÿşesi cennet gibi bir cÀy-ı safÀdur

4.

EzhÀrını gördüñ mi açılmış mı ser-À-pÀ
Reşk itmede mi bÿyına y À zülf-i dilÀrÀ

5.

Ta‘ùìr-i dimÀà itmede mi müşg-feşÀnumı
YaylÀúımuz ey bÀd-ı ãabÀ ‘ayn-ı cenÀnumı
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6.

EşcÀrı anuñ úÀmet-i dilber gibi a‘lÀ
ÙÿbÀ dir idüm kÿte eger olmasa ùÿbÀ

7.

Her yer bün-i nÀòlinde aúar mÀ-i FırÀtı
N’eyler içen ol ãuları yÀ Àb-ı óayÀtı

8.

Gördüñ mi ya Úara Oluàı anda ne ãorur
DünyÀda óayÀt Àbı dinür işte o budur

9.

Bir mürde-i àam içse anuñ Àbını fi’l-óÀl
Bir óÀlet irer kim olur ol mürde iken ãÀà

10.

Var mı niçe biñ Àb-ı revÀn-baóşı ya anuñ
Her birini içdükde ãafÀ itdi mi cÀnuñ

11.

Gördüñ mi Yaúuz Puñarı reşk-Àver her şey
Farúından ururlar çuúur uruncaya hey hey

12.

Gördüñ mi ya sükkÀnını àayretde mi her gÀh
Her kÿşe-i seyr üzre mi ãoóbetde mi her gÀh

13.

Gördüñ mi ya sen Óaøret-i Monla-[yı] zamÀnı
TaúvÀsına reşk itmede mi Şeyò YamÀnì

14.

YÀ Yümni Efendiyi de gördüñ mi melekdür
Bir bendesi mehdür birisi çarò-ı felekdür

15.

PÀyına yüzüñ bir daòı ey bÀd sürersüñ
Öp dÀmenini benden anuñ óaúúı süresüñ

16.

YÀ ide mi vÀ‘iô RamaøÀn nÀm efendi
Kürsìye çıúup itmede mi ‘Àleme pendi

17.

YÀ Pìr Muóammed Çelebi anda mı ey yÀr
Her laóza ola ‘Àùıfet-i óaúúile dil-şÀd

18.

YÀ anda mı gördüñ mi o her-cÀyı birÀder
Bilsüñ ‘acabÀ ülfeti kimler ile eyler
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19.

Añmaz bizi ãoóbet-i yarÀna var bir gÀh
Biz òod-àam-ı hicrÀn ile itmedeyüz Àh

20.

Gördüñ mi Óıør Aàayı ol rÿó-ı revÀnı
Ol menba‘-ı õevúı o kerem-kÀr-ı cihÀnı

21.

Ol óıør-ı yem-i cÿdı o fermÀn-ber-i şÀhı
Ol mefòar-ı aúrÀn o ser-i óayl-i sipÀhı

22.

Gördüñ mi o ùaró eyledigi hÀneyi anda
Var mıdur anuñ miåli gibi bÀà-ı cinÀnda

23.

EùrÀfına pÀ-beste ya var mı niçe bÀşe
Her birisinüñ cengi geçer mi úara ùaşa

24.

YÀ dìde-i dilber gibi àÀyetle güzel mi
Cengine diger àamze-i ser-tìz muóal mi

25.

ÒebkÀline sırr-ı felegi almak olur mı
‘AnúÀya ve Sìmuràa daòı ãalmaú olur mı

26.

Gördüñ mi äulaú Aàayı õevú üzre mi her-bÀr
‘Işrette ola dÀ’im o racüllere ser-dÀr

27.

‘OåmÀn Aàamuz anda urup dutmadı yÀ
Òalú ile yine itmede mi yoú yere àavàÀ

28.

Tesbìói elinde dedeyüm deyü gezer mi
Şeyòì evine hÿ dimege gÀhì gider mi

29.

Kendisi dede odası bir tekyedür anuñ
Hep aàzını iósÀnı ile dutdı cihÀnuñ

30.

Ìn zÀde babam nişler ola oàlın erişdi
Afyon-ı vefÀyı o ãovuú ãuyıla yutdı

31.

YÀ anda mı gördüñ mi óaãım Aómed Aàayı
Ol zÀt-ı kerem-pìşe-i ol merd-i veàÀ[y]ı
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32.

Her meclise gelse o feraó-bahş muúarrer
Mülk-i ‘ademe deñlü hemÀn àam-güzer eyler

33.

YÀ anda mı ol zÀ’ir Mekke vü Medìneye
‘Abdì Çelebüm fer viren ol rÿ-yı zemìne

34.

ÓaúúÀ ki ‘aceb õÀt-ı seyidinde şiyemdür
Her lafô-ı revÀn-baóşı anuñ rÀfi‘-i àamdur

35.

Ey bÀd-ı ãabÀ ide mi ãorduñ mı Receb Beg
YÀrÀn ile ãoóbetde mi gördüñ mi Receb Beg

36.

Bıldırki gibi var mı çıàıràÀn yine bÀzì
Atmacasına itmede mi ‘ışú-ı mecÀzì

37.

SulùÀn yeri ãayyÀdı küse ó˘Àce gelür mi
Bir ãarıca atmaca getürdüm saña der mi

38.

Gördüñ mi Úayyım-zÀde-i ol zÀt-ı şerìfi
Ol nüsòa-i meşhÿre-i ol úadd-i naóìfi

39.

äarı köpegi aña muóabbetler ider mi
Ol bir yere gitse o da ardınca gider mi

40.

YÀ anda mü’ezzin yine ol ãavtı óasen mi
Atmacalara künde kesen usta Óasan mı

41.

Gördüñ mi varup anda o Dervìş ‘Alì[y]i’
Ol pÀdişaha mülk-i fenÀ’i o velì[y]i’

42.

Destinde midür lülesi boynunda mı şÀlı
Cilbendi meyÀnında mı içinde mi mÀlı

43.

Ya üni yetişmiş mi àazel-ó˘Ànlıú ider mi
Gün görilecek óÀbe varur burnı uzar mı

44.

YÀ Pìr Muóammed Çelebi aña güler mi
Va’l-lÀh siñiri çekdirirem ben saña der mi
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45.

Dervìş ola ehl-i dil ola bir kişi ey dil
Her tìr du‘Àsına anuñ ‘arş ola menzil

46.

YÀ ‘Abdi Aàa itmedi mi yarÀnı ziyÀret
Her birisinüñ meclisine virdi mi leõõet

47.

GÀhì küsülür gÀhì temelluúlar ider mi
Atına binüp çiftligine doàrı gider mi

48.

Eyyÿb Çelebi anda sa‘Àdetle buyurmış
Úuşlıú olıcaú başını örter de uyurmış

49.

YÀ anda mı ùÀlipleri ol suòte-gÀnì
Her birisinüñ var mı yanında ya civÀnı

50.

YÀ kÿşe-be-kÿşe yine ãoóbetleri var mı
Şeyò Olıàı başında her ‘işretleri var mı

51.

YÀ anda mıdur suòte başı Aómed Efendi
Görseydi öperdi elini Şeyò Óocendì

52.

Evvelki gibi var mı anuñ bÀşe vü bÀzı
äÀà mı ‘acabÀ öldi mi yÀ ol ãarı ùazı

53.

Bıldırki gibi yine semirmiş mi ãolur mı
AòşÀm olıcaú ãubóa degin daòı ulur mı

54.

Çoúdur daòı ey bÀd-ı ãabÀ sende òaberler
Şeró eyleyemez biñde birin gerçi ki diller

55.

Dursun oralar anda mı nÀ-çÀrım aàamuz
Ol merd-zen-i dehr olan ol ‘acìb-nümÀmuz

56.

Yaylaúa niçe çıúdı ‘aceb ol úoca eşekle
Var ise anı besledi arpa ile kepekle

57.

İlk yoúuşa varduúda eşek çekmez iner mi
Bizlengeç ile ardına geçüp iteler mi
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Ey bÀr eşegi bayılucaú yolda durur mı
äamãÿn úovÀn ol úoca ùomuz gibi ãolur mı

59.

İsmÀ‘il Aàa-zÀde bu evøÀ‘a güler mi
Ol öhkelenüp kirpi gibi çehre büzer mi

60.

Luùf itdi mi yÀrÀna yine óaøret-i óÀlıú
Dutuldı mı Aúçayda firÀvÀn ala balıú

61.

CÀn ãoóbetin ol çÀre yine eylediler mi
Dürrì de geçen yıl buradaydı didiler mi

62.

Bilmem daòı kimler bu sene çıúdı o cÀya
Ol Cennet-i a‘lÀ olan ol kÀn-ı ãafÀya

63.

Her kim aña çıúdıysa selÀm ile firÀvÀn
Her demde olalar gül-i Cennet gibi òandÀn

64.

Ey bÀd-ı ãabÀ Óaøret-i AllÀhı severseñ
Ol cÀy-ı ferÀó-baóşa o yaylaúa giderseñ

65.

YÀrÀna selÀm-ı dil-i nÀlÀnumı ‘arø it
Anlara olan ‘ışú-ı firÀvÀnumı ‘arø it

66.

MÀmÿl olan oldur ki úabÿl eyleyeler hep
Bizden de selÀm eyle deyü söyleyeler hep
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