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Sıyâmî’s Antakya Şehrengiz

ÖZET

Klasik Türk Edebiyatında araştırmacıların türün kaynağı konusunda farklı görüşlerde oldukları şehrengiz, sosyal durumları anlatan manzum eserlerdir. XVI. yüzyıldan
itibaren görülmeye başlanan ve kısa sürede yazıldıkları
dönemin toplum hayatının tanığı olan bu eserler divan
şiirinin dış dünyaya açılan pencereleridir. Hakkında en
fazla şehrengiz yazılan yerler İstanbul, Bursa, Edirne olup
çok sayıda şehrengiz tespit edilmişse de bunların bir kısmının metinleri elde değildir.
Türk Edebiyatında yazılmış şehrengizlerden biri de bir
XVI. yüzyıl şairi olan ve bazı kaynaklarda menfi anlatılan
şahsiyetlerden birine, Sıyâmî’ye ait Antakya Şehrengizi’dir.
Sıyâmî Divanı’nın 2a ve 5b varakları arasında bulunan ve
mesnevi nazım şekliyle yazılan 89 beyit tutarındaki bu
şehrengizde Antakya’da yaşayan 20 güzel anlatılmıştır.

ABSTRACT

The şehrengiz, about which the researchers in the
Classical Turkish Literature have different opinions on the
source of this genre, is the poetical work which tells about
the social situations. These works which have been started
to be written up since the XVI. century and in a short span
of time witnessing to the social life of the era they have been
written, are ottoman poetry’s window to the world. Being
the cities about which the most the şehrengizs are written
have been İstanbul, Bursa, Edirne, they have been
determined yet some of their texts are not present.
One of the şehrengizs written in the Turkish Literature
was the Antakya Şehrengizi of Sıyâmî, who was a XVI.
century poet and negatively cited in some sources. In this
şehrengiz, consisting of 89 verses, which was written
according to the masnavi poetry genre, and between the 2a
and 5b leafs of Sıyâmî’s Divan, 20 beauties were cited who
were living in Antakya.
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Giriş
Klasik Türk Edebiyatında yerleşim yerlerini konu edinen bilâdiyeler, sâhilnâmeler2 dışındaki bir diğer tür de Fars edebiyatındaki karşılığı
“şehr-âşûb” olan şehrengizlerdir. Kelime manası “şehir karıştıran” olan
şehrengiz, edebî olarak “bir yerin doğal güzelliklerinden ve sosyal
özelliklerinden söz eden ve manzum kaleme alınan eser”( Parlatır 2006:
1567) olarak tanımlanmaktadır.
1

Klasik Türk Edebiyatında türün kaynağı konusunda farklı görüşlerin
ileri sürüldüğü güzellik ve güzeller gibi iki temel unsura ağırlık veren
şehrengizler yazıldıkları dönemin sosyal hayatına tutulan birer ayna olan
eserlerdir.
Şehrengiz türü hakkında yapılan çalışmalar kitap, makale, tez ve
bildiriler bir bibliyografya ile (Tığlı 2007: 259-313) yayımlanmışsa da bu
çalışmalara yenileri eklenmiştir.
1936 yılında Mustafa İzzet’le başlayan Şehrengiz çalışmaları 32 ile
sınırlıyken Agâh Sırrı Levend çalışması ile 44’e, Metin Akkuş’un yüksek
lisans tezi ile 49’a ve Barış Karacasu’nun çalışmaları ile önce 68’e
(Karacasu 2007: 260) sonra da şehrengiz özelliği taşıyan Hevesnâme,
Çengînâme, Hûbânnâme, Zenânnâme, Ta‘rifât, Nerhnâme-i Dilberân gibi
eserlerin ilavesi ile bu sayı 78’e çıkmış; Siroz, Edirne, Yenice, İştip, Halep
ve Eyüp şehrengizleriyle (Kaplan 2016: 1066) 85’i bulmuştur.
XVI. yüzyılda görülmeye başlanan ve ilki Piriştineli Mesîhî ve
Balıkesirli Zâtî’nin eserlerinden sonra sayısı 85’lere ulaşan şehrengizlerde
Azîzî’nin eseri hariç hiç birisinde kadınlara değinilmemiştir. Divan
şiirinin somut, gerçek, yerel güzellerinin boy gösterdiği bu eserler daha
çok İstanbul, Bursa Edirne başta olmak üzere çoğu Osmanlı döneminde
birer kültür merkezi olan şehirler için kaleme alınmışlardır.

1

Klasik Türk Edebiyatında örneklerine az rastlanan bu tür için bkz. Yunus Kaplan, “
Klasik Türk Edebiyatında Bilâdiyyeler ve Zihnî Efendi ile İştibî Ahmed Efendi’nin
Bilâdiyyeleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Ankara 2016, C. 13, Sayı 1, s.
102-124.
2
Konu için şu esere bakılabilir: Yunus Kaplan, “Klasik Türk Edebiyatında Sahilnâmeler ve Derviş Hilmi Dede’nin Sahil-nâmesi” Route Educational and Social Science
Journal Volume 2, Hatay 2015, İssue 2, April, s. 148-159.
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XVIII. yüzyılın sonlarında kendine has özelliklerini kaybetmeye başlayıp klasik şekliyle ortadan kalkan bu eserler tasvir edilen doğal
güzellikler, meslekler, mesleklere ait gelenekler, adet, inanç, giyimden
tutun da daha pek çok faydaların yanı sıra çağlarının mizah, eğlence
unsurlarına da ışık tutarlar.
Osmanlı Devleti’nin kültür geleneği içerisinde halk tabakasının genel
hayatını ve yaşayışını gözler önüne seren bu edebî ürünler yerli olmalarının yanında şuaranın yaşadıkları şehirlere vefa borçlarını ödemelerinin de bir vesilesi olmuşlardır (Güler 1996: 279).
Antakya
XVI. yüzyılda gayrimüslim nüfusu bulunmayan Antakya önemli bir
geçit mevkisi durumundaydı. Kâmûsu’l-Âlâm’da şu bilgiler verilmektedir:
Suriye’nin cihet-i şimâlinde Halep vilâyeti sancağında kaza merkezi bir
şehirdir ki nehr-i ‘Âsî’nin sâhil-i yesârî kurbunda denizden nehr-i ‘Âsî
vadisince 25 km’lik mesafede ve Halep’in 95 km garbındadır. Mevkisi
gayet latîf olup şimâl cihetinde Âsî Nehri akıyor. Cenûbunda latîf bir dağ
vardır. Diğer iki tarafı dahi limon ve portakal vesair eşcâr-ı müsmireyi
hâvî bağçelerle müzeyyen ovadan ibarettir.
Antakya kazası sancağın garb cihetinde olub şimâlen İskenderun
kazasıyla ve cenûben Lazkiye sancağıyla mahdûddur. Arazisinin kısm-ı
a‘zamı dağlık olup münbit ovaları dahi vardır. Limon, portakal, zeytin ve
dut ağaçları pek çok olup hayli ipek ve zeytinyağı çıkarılır ve pamuk dahi
yetişdirilir. Ovalarının bazısı Kürt ve Türkmen aşiretlerinin kışlaklarıdır.
Kazada ipekden gömlek, bez ve çarşaf, Trablus kuşağı ve meşlah yapıldığı gibi sindiyân ağacından cigaralık ve yazı takımı misilli bazı şeyler
yapılır. Kuyumculuk, demircilik sanatı dahi hayli ilerlemişdir. Sabun dahi
i‘mal ve ihrâc olunur. Ancak Antakya şehri bir tarafdan birbirini müteâkıb düçâr olduğu şiddetli zelzelelerden ve bir tarafdan dahi vukû‘
bulan istilâlardan defa‘âtle tahrîb olunarak eski ma‘mûriyyet ve cesâmetini kaybetmişdir (Şemseddin Sâmî 1305: I/ 429-430).
Geçit mevkisi durumunda olduğundan köprü başında giren ve çıkan
mallardan bac vergisi alınıyordu. Ayrıca şehirde alınan vergilere göre at
ve esir pazarı, mezbaha, boyahane, tabakhane, başhane(hayvan başlarının
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satıldığı yer)ve iplik pazarı bulunuyor, Âsî Nehri üzerinde çeşitli değirmenler yer alıyordu. Bedesteni, içinde ve dışındaki dükkânları, hanıyla
yolcu ve hacıların yanı sıra devlet memurlarının da kaldığı oldukça lüks
bir konaklama yeriydi (Sahillioğlu 1991: 231). Şehir 1522 tarihine kadar
müstakil bir sancak olarak idare edilmiş, 1522’de Şam Beylerbeyiliğine
1523’ten sonra ise Halep Sancağına bağlanmıştır ki Halep Osmanlının
ikinci derece büyüklükteki şehirlerindendi (Kaplan 2015: 71).
1516’da Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı Osmanlı hâkimiyetine almasından sonra bu ülkeye giden her kafile muhakkak surette Antakya’da
konaklar, yollarına öyle devam ederlerdi. Ayrıca Hac yolunda olması
nedeniyle hacılar için de bir uğrak yeri idi (Gündüz ve Gülcü 2009: 290).
Sıyâmî Hakkında
Sıyâmî hakkında Sicill-i Osmânî, Tuhfe-i Nâilî, Ahdî ve Yümnî
Tezkireleri ile nazîre mecmualarında bilgiler verilmiştir. Kaynaklarda
Hayrabolulu (öl.1563), Galatalı(16.yy.), İranlı (öl.1654) olmak üzere üç
farklı Sıyâmî’den söz edilmektedir ( Türk Dili ve Edebiyatı A. C. 8: 27).
Sicill-i Osmânî’de diğer iki Sıyâmî’den söz edilirken (Akbayar 1996: 1517)
şehrengizini ele aldığımız Galatalı Sıyâmî’den bahsedilmemektedir.
Yapılan çalışmalarda bu üç Sıyâmî karıştırılmış, söz konusu şair için farklı
tarihler telaffuz edilmiştir.
Tuhfe-i Nâilî’de XVII. yüzyıl şairleri arasında zikredilen 128 şair
içinde gösterilmiş Galatalı üç şair arasında Zihnî, Risa, Sıyâmî olarak
verilmiş ve Sıyâmî’nin ölüm tarihi 1654 olarak belirtilmiştir (Tuman 2001:
402).
Doğum tarihi belirtilmeyen Sıyâmî’nin isminin Mehmed Ali olduğu
ve divan kâtipliği yaptığı bilgisi Tuhfe-i Nâilî ve Yümnî tezkiresinde
(Tuman 2001: 402) (Erdem 2013: 7-8), Galatalı olduğu Tuhfe-i Nâilî’de,
Ahdî ve Yümnî Tezkirelerinde (Tuman 2001: 402) (Solmaz 2005: 396)
(Erdem 2013: 7-8) ifade edilir. Siyam’ın Acem’de bir dağ ve babasının da
erbâb-ı hirfetten olduğu bilgisini veren Yümnî Tezkiresinde aynı
zamanda Sıyâmî’nin Sultan Murad’ın Bursa’da yaptırdığı Üç Göz
hakkında düşürdüğü tarihten 1048/1638 söz edilmektedir (Erdem 2013:
7-8).
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Sıyâmî hakkında detaylı bilgiler Ahdî tarafından verilmiştir. 15221563 yıllarını içine alan Ahdî, Gülşen-i Şu‘arâ’da Sıyâmî’nin Galatalı olduğunu belirttikten sonra “ Dervīş-nihād ve nīk-nijād kimse geçinür. Ḥaddi ẕātında echel-i enāsdan bir cāhil birisi iken kendüye bir mertebede
i‘tiḳād gelmişdür…” demektedir (Solmaz 2005: 396). Ahdî, daha ilk
cümlesinde Sıyâmî için “geçinür” ifadesini kullanmış “aslında, gerçekte
öyle değil” anlamını yüklemiştir. Derviş yaradılışlı ve iyi huylu geçindiğini, gerçekte cahil birisi iken bir tarikata girip pîr-i kâmil olabileceğine
bir mertebe inanıp Mısır’a giderek Şeyh İbrahim Gülşenî’ye intisâb
ettiğini, bir müddet orada kalıp belirli bir mertebeye mâlik olmuşsa da
sonra Anadolu’ya dönerek Kasımpaşa’ya yerleştiğini, remilcilikte de
kendini son derece ehil gördüğünü ve bu yolla kazandığı üç beş kuruşu
erbâb-ı dile sarfettiğini söylemektedir.
Ahdî, Sıyâmî’nin tarikattaki durumunu da âdeta tenkit etmektedir.
Hayli keşf ü kerâmete mâlik olan birinin sâbit-kadem olmayışının
gelenekte hoş karşılanmaması Ahdî tarafından da hoş karşılanmamıştır.
Sıyâmî’nin remilcilikte bî-nazîr geçindiğini belirten Ahdî,
sanatını da beğenmemektedir.

şairin

Ṭabī‘at-ı şi‘riyyesi bir mertebede ṣu gibi cārī vü revān şā‘irdür ki bir
gicede beş yüz beyt dimege ḳādirdür. Zīrā ki sā’ir erbāb-ı naẓm gibi
ma‘ānī bulmaġa muḳayyed degüldür ve ekśer-i şi‘ri bī-ma‘nā vāḳı‘
olmışdur. Aḫyānen eger bir beyitde ma‘nā bulunsa hiç şüphe vü şāibe yoḳ
ki ġayri kimseden çalmışdur (Solmaz 2005: 397).
Sıyâmî, Ahdî tarafından başarılı bir şair olarak değerlendirilmemiştir. Hatta Ahdî, onun şiir sanatına dair ağır eleştirilerde bulunmuş,
“Bir gecede beş yüz beyit demeğe kâdir ancak sözleri manasız bir şair”
olarak nitelendirmiş, eğer bir beyitte mana bulunsa hiç şüphe yok ki başka
kimseden “çaldığını” ifade etmiştir.
Eserlerine gelince Ahdî bu konuda da şöyle demektedir: “Yüz pāre
kitāb ve elli dīvān tesvīd itmişdür. Lākin cümlesinden bir beyt ṣaḥīfe-i
ẓuhūra gelüp meşhūr olmamışdur (Solmaz 2005:397).
Ahdî’nin “tesvîd itmişdür” ifadesi Sıyâmî’nin şairliği konusundaki
menfi görüşlerini pekiştirir nitelikte olup söz konusu şairin eserlerini karalama, müsvedde olarak telakki ettiğini, sanat değeri taşımadığını söyle-
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mektedir. Görülüyor ki Ahdî, Sıyâmî’nin şiirlerini de kendini de
beğenmemektedir. Şairin “yüz parça kitap ve elli divan”sahibi olması
Sıyâmî’nin sanatını eleştiri için söylenen sözler hükmündedir. Mevcut
Divan’ını3 incelenmesiyle şairin sanatı konusunda değerlendirmeler
yapılabilecektir.
Sıyâmî hakkında Ahdî’nin tezkiresinde zikredilen bilgilere benzer
nitelikte ifadeler bir XVI. yüzyıl nazire mecmuasında da mevcuttur.
Sıyâmî ile aynı yüzyılda yaşayan hatta aynı mecliste bulunmuş
olabileceği ifade edilen, yazanı tespit edilememiş Mecmû‘a-i Letâ’if adlı bu
eserde aileye, özel hayata, kişiliğe, edebî anlayışa yönelik hicivler söz
konusudur. Bu hicivlerden en çok nasiplenenlerden biri ise Sıyâmî’dir.
Edebî yönden Sıyâmî’nin şiirleri “saçma sapan, boş, kötü ve pis sözler”
görünüşü ve yürüyüşü ile kirli, pis, mundar anlamına gelen “murdar ve
çepel” olarak ele alınmıştır. Ancak mecmuada zemmedilen şairlerin şiirlerine de yer verilmiş bu durum mecmua mürettibinin ele aldığı şairlerle
iyi arkadaş olduğu, arkadaşlar arası atışma/göndermeler olabileceği şeklinde ifade edilirken tezkire ile mecmuaların örtüştüğüne dikkat çekilmiştir (Gürbüz 2011: 30). Bizce bu görüş araştırmaya muhtaç bir savdır.
XVI. asırda yaşamış bir divan şairi olan Garâmî ise Tezkiretü’ş-Şu‘arâ
başlığı altında topladığı “gazelleri” redifini taşıyan ve bir tezkireden çok
şairnâme türüne yakın eserinde Sıyâmî’ye de yer vermiştir.
Orucda yenen gāhī vü zülbiyyedür hemān
Leẕẕetde dilā işbu Ṣıyāmī ġazelleri
“Ey gönül! Şu Sıyâmî’nin gazelleri lezzet bakımından oruçta yenen
kâhî(börek)ve zülbiyye tatlısıdır.”(Başpınar 2015: 13) diyerek şairi övmüştür.

Görülüyor ki Sıyâmî biyografik kaynakların bütününde menfi olarak
değerlendirilmemiştir. Ayrıca şair söz konusu kaynaklara gazelleriyle
girmeyi de başarmıştır.

3

Şairin Divan’ı tarafımızdan çalışılmaktadır.
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Antakya Şehrengizi
Kaynaklarda Sıyâmî’nin Divan’ından ve Şehrengiz’inden söz edilmemektedir. Sıyâmî’nin Antakya Şehrengizi Divan’ının başında yer
almakta “ Şehrengiz” olarak başlamaktadır. Yazılış tarihi belli değildir.
Agâh Sırrı Levend eserin bir nüshasının kendisinde olduğundan söz
etmektedir. Çalışmamıza konu olan mevcut nüsha da ona ait nüshadır.
Yaptığımız araştırmalarda eserin başka nüshalarına rastlamadık. Çalıştığımız nüshada mürekkep akmaları ve yer yer karalamalar söz konusu
olduğundan metni okumada zorlandığımızı belirtmeliyiz.
Sıyâmî’nin Antakya Şehrengizi mesnevi nazım şekliyle ve aruzun
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün kalıbıyla yazılmış olup 89 beyitten müteşekkildir. Eser tertip olarak “münâcât, sebeb-i te’lif, şehir güzellerinin tavsifi ve
hâtime” bölümlerinden oluşmaktadır.
İlk on dört beyitte şair Allah’a yakarmaktadır.
İlāhī cümlenüñ maḳṣūdı Allāh
Bu ben egriye göster ṭoġrı bir rāh

(b.1)

diyerek şair kendisine doğru yolu göstermesi için Allah’a yalvarır. Hatalarının affı için dua eder. Yeryüzündeki kulların çeşit çeşit hallerini sıralar. Kimi yar, kimi ağyâr; kimi sâdık, kimi fâsık. Her biri hayran hayran
bir vadiyi, Allah’ın muhteşem sanatını, görkemli yaratışını seyretmededir.
15. beyitten itibaren Mısır’dan, şeyhinin yanından Antakya’ya doğru
geldiğini, deniz kenarında birçok genç gördüğünü, şehri seyredip hayran
kaldığını anlatır. Allah’tan dilinden manayı su gibi akıtmasını ve şehrengizini parlatmasını talep eder. Kıyıya doğru yürür. Deniz içinde naz ile
salınan güzelleri görür. Ayın suya yansıması gibi derya içindeki güzellerin şavkı da şairin aklını başından almıştır. 23 ile 31. beyitlerde bir
arkadaşının teşvikiyle bunları tasvir için bu Şehrengiz’i kaleme aldığını
belirttiği sebeb-i te’lif mevcuttur. Ardından Gülşenî pîrinden de inâyet
dileyip istikametini de ona çevirerek onlardan birini defterin en başına
yazar ve “Ser defter-i hûbân” için bir gazel söyler. Bu beş beyitlik gazel
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün kalıbıyla yazılmıştır.
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Bir güzel gördüm giden ser-defter-i ḫūbāndur
Mıṣr-ı ḥüsn içinde muṭlaḳ Yūsuf-ı Kenāndur (b.32)
Yā perīdür yā melek ol dilber-i sīmīn-beden
Yoḳ keśāfet cism-i pākinde ser-ā-ser cāndur (b.33)

Bu güzel, Yusuf peygamber gibi hem Mısır hükümdarı hem de güzelliğin sembolüdür. Tertemiz cisminde kir, bulanıklık olmayıp tamamen
ruhtur. Öyle ki aşk erbabı, gönül götüren o güzele köle olmuşlar.
Sıyâmî’nin gazelde övdüğü güzel Şah İsmail zamanında Mısır’a gitmek
durumunda kalan şeyhi İbrahim Gülşenî’dir.4
Güzelleri övmeye başlayan şair “Vasf-ı Dilberân-ı Evvel”de, namını
“bütî” olarak verdiği bir güzeli iki beyitle vasfeder. “Meḥemmed Nām,
Muṣṭafā, Seydi ‘Alī, Emīr Ḥasan, Ḥüseyin, Ḥamza Bālī,İbrāhim Bālī, Süleymān Şāh, Vehhāb Bālī, Bostan Bālī, Ḳoçı Bālī, Sefer Bālī, Receb Bālī, Şa‘bān
Bālī, Dervīş Bālī, Maḥmūd Bālī, Beg-zāde Mirzā, Meḥemmed Şāh, Maḥmūd Şāh gibi 20 güzeli tavsif eder. 37 ile 76. beyitler arasında şair ikişer
beyitle zikrettiği güzellerin biri hariç hepsini adlarıyla tavsîf etmiş, bu
güzellerin mesleklerini vermemiştir. Zira Sıyâmî’nin anlattığı Seydi ‘Alī,
Receb Bālī, Dervīş Bālī, Meḥemmed Şāh, Maḥmūd Şāh gibi güzeller
tarikat derviş ya da müridleridir.
Biri Seydi ‘Ali şāh-ı velāyet
Kerem kānı ser-i sırr-ı hidāyet (b.43)
Biriniñ nāmı dervīş kendi sulṭān
Olubdur ehl-i ‘aşḳ bābında der-bān

(b.67)

Şairin Maḥmūd Şāh’ı anlatırken kullandığı “dede, leb-i esrâr,
hayrân, abdal” gibi ifadelerden de bu anlaşılmaktadır.
Birisi dede Maḥmūd şāh-ı ḫūbān
Melāḥat-i Mıṣır içr’oldı sulṭān (b.75)
4

Hayatı hakkındaki bilgiler oğlu Ahmed Hayâlî’nin halifesi Muhyî-i Gülşenî’nin
Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî adlı eserine dayandırılan Seyyid Yahya-yı Şirvânî’nin
halifelerinden Dede Ömer Rûşenî’den feyz alan Halvetî tarikatının Gülşenî kolunun
kurucusudur. 940/1534’te Mısır’da vefat eden İbrahim Gülşenî, aynı zamanda
Türkçe, Farsça, Arapça 75.000 beyitlik eser sahibi bir şairdir.
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Leb-i esrārına ‘aşḳ ehli ḥayrān
Göñül abdāl ol yolunda ḳurbān (b.76)

Ayrıca şair, güzellerin kişisel özelliklerinden söz ederken genel ifadelere yer vermiş, çoğu kere de 51, 53, 57. beyitlerde olduğu gibi şahısları
isimlerinin çağrışımlarına uygun olarak anlatmıştır. Sıyâmî’nin anlattığı
Antakya güzelleri hem gerçek hem de mecaz anlamıyla “kâfirleri imana
getirecek” kadar güzel ancak gelenek çerçevesinde cefakâr ve zalimdirler.
Şehrengizin son on üç beyiti ise “hâtime” bölümüdür. Bu bölümde
şair, güzellerin övgüsünün tamamlandığını belirterek Antakya’nın güzellerini ve güzelliklerini koruması için Allah’a dua eder.
Mesîhî’nin 1512’de yazdığı edebî değerinden ziyade türün ilk örneği
olma özelliği gösteren Edirne Şehrengizi (Mengi 2014: 8) diğer şehrengizler hakkında fikir vermesinin yanında nazire olsun olmasın yazılan
şehrengizlerin içerik ve biçim olarak ona benzemesi anlamına geldiğinden bir XVI. yüzyıl şairi olan Sıyâmî’nin şehrengizinde de bu etkilenimler
söz konusudur. Mesîhî’nin eserinde görülen “gece-gündüz tasvirleri”
dışında münâcât, erkek güzel tasvirleri, hâtime gibi bölümler Sıyâmî’de
de mevcuttur. Mesîhî’de Tunca Nehri’nde yıkanan güzeller Sıyâmî’de
Antakya’da denizde yıkanırlar.
İstanbul’un merkeze oturduğu bu yüzyılda şehirlerine ve ideallerine
dikkat çekmek isteyen şairler (Sucu 2015: 67) gibi Sıyâmî de yaşantısına
dikkat çekmek, en azından hayatının bir karesinden bahsetmek istemiş
olabilir. İbrahim Gülşenî dervişlerinden olan Sıyâmî, şeyhi için Mısır’a
gittiğini dönüşte Antakya’ya uğradığını ifade etmektedir ki İstanbul hariç
Edirne, Bursa, Manisa gibi şehirler yanında Mısır’a ya da Hac’a giden her
kafilenin uğrak yeri olması hasebiyle Antakya da şüphesiz ayrı bir öneme
haizdi.
Sıyâmî, şehrengizinde divan şiiri geleneği ve türün özelliklerine
uygun olarak güzellerini, meslek grupları içerisinden şöhret yapmış
şahsiyetlerden değil de (Aydemir 2001: 31) yaşadığı ortamdan seçmiş,
daha ziyade kendisinin de bir müddet yer aldığı tarikat çevresini anlatmayı tercih etmiştir.
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Sonuç
Antakya Şehrengizi, Sıyâmî mahlasını kullanan bir XVI. yüzyıl şairi
Galatalı Mehmed Ali tarafından kaleme alınmıştır. 89 beyit olarak mesnevi nazım şekliyle ve aruzun Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün kalıbıyla
yazılmış olup tertip olarak “münâcât, sebeb-i telif, şehir güzellerinin tavsifi ve
hâtime” bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerde şair Mısır’dan
dönüş yolunda uğradığı Antakya’nın coğrafi güzelliğini sadece yedi
beyitle anlatmış daha çok şehirde yaşayan 20 güzelin tavsifini ikişer beyit
hâlinde yapmıştır. Sadeliğin ön planda olduğu bu anlatımlarda şair
güzellerini meslek erbaplarından seçmemiş, kendisinin de bir süre aralarında bulunduğu Gülşenî tarikatının şeyh ve dervişlerinden belirlemiştir.
Ahdî tezkiresi ile bir mecmuada menfi bilgiler yer alsa da Sıyâmî, tezkire
ve mecmualara girmeyi başarmış, bu olumsuz görüşler bütün biyografiler
tarafından kabul görmemiştir.
Sıyâmî’nin şehrengizi, Türk Edebiyatında yazılan en kısa şehrengizlerden biridir. Antakya şehri için yazılmış bilinen tek şehrengizdir. Bizce
Sıyâmî Antakya Şehrengizi’nde, şehrengiz türünün geleneksel, karakteristik özelliğini kısmen de olsa genişletmeyi başarmış, dönemin erkeğe
yönelik güzeli-güzelliği anlatma anlayışına tasavvufî çevreyi de dâhil
ederek yaşadığı devrin sosyal hayatını en iyi şekilde yansıtmıştır.
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(2a)

ŞEHRENGİZ
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün
İlāhī cümlenüñ maḳṣūdı Allāh
Bu ben egriye göster ṭoġrı bir rāh
Hidāyet eyle baña yā İlāhī
Hemen bī-keslerüñ sensün penāhı
Dilerüm baḳma yüzüm ḳarasına
Baḳub raḥm eyle baġrum yarasına
Umaram olmayam yanıñda ‛āṣī
Budur eksiklinüñ cümle du‛āsı

5

Baş açuḳ rāh-ı ‛aşḳuñda cünūnem
Ḫalāṣ eyle esīr-i nefsi dūnem
Göyünüb yañduruben pür-belāyı
Ḳılub cānıma yüz biñ kez cefāyı
Buncılay ḫāce eyle andan āzād5
Cenābuña budur ol ‘arż-ı murād6
Cihānı yoġıken sen eyledüñ var
Kimini yār ü kimini aġyār
Kimini zühd ile taḳvāda ṣādıḳ
Kimini fācir ü kimini fāsıḳ

10

Kimini ‘ilm ile dānā idersin
Kimin aḥvel kimin bīnā idersin
Kimi ‘aşḳıyla rüsvāyī ḫarābāt
Kimini Mūsā-yı Ṭūr-ı münācāt

5
6

Mısrada vezin kusuru vardır.
Mısrada sonradan yazılan kelime vardır.
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Ḳomışsın her birin bir işde ḥayrān
İder her biri bir vādide seyrān
Bu şehr-engīze şöhret vir İlāhī
İçinden añayın bir nice māhı
2b

Zebānumdan ma’ānīyi revān it
Bu şehr-engīzi gün gibi ‘ayān it

15

Mıṣırdan ṭoġrı geldüm bu diyāra
Cefā tīġiyle sīnem pāre pāre
Dilerseñ almaġa gel sen de aḫbār
Bu şehre dirler Anṭāḳıyye ey yār
Gezüb şehrini seyr itdüm tamāmı
Vilāyātuñ güzellik-i zamānı
Leb-i deryāya ‘azm itdüm revānı
Görüb deryāda bir nice civānı
İderleridi deryā içre lu‘bı
Yoġ idi seyrinüñ ẕerrece ‘aybı

20

İderdi her biri nāz ile bāzı
Ḳılub biri birisine niyāzı
Dutunmuş kimi mi’zer-i siyāhı
Gören düşmüş ṣanur deryāya māhı
Deñiz mālikleri dutmuş kenārı
Gören ‘aşḳ ehlinüñ ḳalmaz ḳarārı
Benimle varıdı bir yār-ı ṣādıḳ
Enīs-i mūnis-i rind-i muvāfıḳ
Didi ben bendeye luṭf it Ṣıyāmī
İdelüm burada firdevs-ārāmī

25

Didüm emrüñ ne ise de olalum
Velīkin bu gece bunda ḳalalum
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Didi medḥ eyle bund’olan civānı
Hemān ol ma‘nā rāhına revānı
Sözünden çıḳmadum ol yār-ı cānuñ
Devātın aluben yanından anuñ
İdüben itseler nām-ı Ḫudāyı
Ṣalevāt ile añub Muṣṭafāyı
3a

Diledüm daḫı pīrümden ‘ināyet
Daḫı gülşenī rinde istiḳāmet

30

Dururdu anda bir nice dil-ārām
Yüzün kim görse itmez idi ārām
Birini anlaruñ ser-defter itdüm
Güzeller içre anı mihter itdüm
Ġazel-i Münāsib
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
Bir güzel gördüm giden ser-defter-i ḫūbāndur
Mıṣr-ı ḥüsn içinde muṭlaḳ Yūsuf-ı Kenāndur
Yā perīdür yā melek ol dilber-i sīmīn-beden
Yoḳ keśāfet cism-i pākinde ser-ā-ser cāndur
Bende olmuşlar bu gün erbāb-ı ‘aşḳ ol dilbere
Kişver-i ḥüsn içre bildüm bī-gümān ḫāḳāndur

35

Ey marīż- ı ‘aşḳ cānānum diyen feryādı ḳo
Ol ṭabīb-i cāna var derd ehline dermāndur
‘Arż-ı iẓhār-ı muḥabbet eyleseñ redd eylemez
Ey Ṣıyāmī ol dil-ārām ṭālib-i ‘irfāndur
Vaṣf-ı dilberān-ı Evvel
Bil ki nāmı Bütī idi o şāhuñ
Yüzü ḫurşīd idi ol alnı māhuñ
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İlāhī sen anı ṣaḳla İlāhım
Severem anı yā Rab ol güvāhım
Meḥemmed Nām
Anuñ inci dişi şimdi Meḥemmed
Yüzün kim göre eydür nūr-ı Aḥmed
40

Yaratmışdur derinden Ḥaḳ anuñ verd
İlāhī itme ilmüñden anı red
Muṣṭafā

3b

Birisi Muṣṭafādur ol nigāruñ
Lebi müldür bil ol lāle-‘izāruñ
Baña vaṣluñ müyesser ḳıl o yāruñ
Ḳaddi servi olan her gül-‘izāruñ
Seydi ‘Alī
Biri Seydi ‘Alī şāh-ı velāyet
Kerem kānı ser-i sırr-ı hidāyet
Baña ol server itmezse ‘ināyet
Beni cevr ile öldürür nihāyet
Emīr Ḥasan

45

Biri daḫı Ḥasandur ol emīrüñ
Düşürdü yıldızın māh-ı münīrüñ
Cenābında bu gün bil ol emīrüñ
Hezārı var benüm gibi esīrüñ
Ḥüseyin
Ḥüseyinmiş birinüñ daḫı nāmı
Aña ḳurbān ider cānın Ṣıyāmī
Budur ‘āşıḳlarıñ yā Rab be-kāmı
Dilerler virmeye nā- beyte ‘āmı
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Ḥamza Bālī
Birisi Ḥamza Bālī şāh-ı merdān
Emīr-i salṭanat serdār-ı meydān
50

Amān ol āfetin destinden amān
Yüzüñüzden anı ṣaḳlaya Yezdān
İbrāhim Bālī

4a

Biri İbrāhim ol mihr-i cihānuñ
Ḫalīlidür bu gün devr-i zamānuñ
Didüm bir būse vir baña īmānum
Didi sen daha dur imdi be-kānum
Süleymān Şāh
Biri iḳlīm-i ḥüsn içre Süleymān
Getirdi ins ü cin emrine fermān
Didüm vaṣlıñı eyle baña dermān
Didi gel sen de ol bābımda der-bān
Vehhāb Bālī

55

Biri Vehhābdur ol ġamze-kāruñ
Cefā nāvekleriyle dil-figāruñ
Didüm öpsem olur mıydı ‘ızāruñ
Didi senüñ benümle yoḳ bāzāruñ
Bostan Bālī
Biri Bostandur ol gülsitānuñ
Nihālidür bu gün devr-i zamānuñ
Didüm yoḳ mu nihāyeti cefānuñ
Didi adın ṣaḳın añma vefānuñ
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Ḳoçı Bālī
Birinüñ daḫı bil Ḳoçıdur adı
Çoḳ ol şīrīn kelāmuñ Ferhādı7
60

Didüm şeftālūdür göñlüm murādı
Didi ( ) gibi hīç aġzıñ dadı8
Sefer Bālī

4b

Seferdür biri vechi aya beñzer
Kelāmı sükkeri ḥelvāya beñzer
Ḳaşı misk tozlu ṣan bir yaya beñzer
Lebin ṣordum anuñ ḥelvāya beñzer
Receb Bālī
Recebdür biri alnı māha dönmüş
Ḳaşıyla gözü ṣun‘-ullaha dönmüş
Ḥarīm-i kūyı Beytullāha dönmüş
Gedādur ehl-i ‘aşḳ ol şāha dönmüş
Şa‘bān Bālī

65

Biri Şa‘bāndur ol meh-liḳānuñ
Ḳomadı raġbetin şems ü żuḥānuñ
Güzel ezberlemiş bābın cefānuñ
Ṣorarsañ adını bilmez vefānuñ
Dervīş Bālī
Birinüñ nāmı dervīş kendi sulṭān
Olubdur ehl-i ‘aşḳ bābında der-bān
Didüm kūyıña eyle beni mihmān
Didi var git yanumdan bire ḥayrān

7
8

Vezin kusuru vardır.
Mısrada üstü karalanmış sözcük mevcuttur.
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Maḥmūd Bālī
Biri Maḥmūddur serdār-ı ḫūbān
Leṭāfet kişverine oldı ḫāḳān
70

Didüm bir būse eyle baña iḥsān
Didi var git yaḳada eyle seyrān
Beg-zāde Mirzā

5a

Biri Beg-zādedür mīr-i zamāne
Gören kāfir gelir yüzin īmāna
Anuñ vaṣfı bilüñ gelmez beyāna
Emīr oldı leṭāfetle zamāna
Meḥemmed Şāh
Meḥemmed biri nūr-ı Muṣṭafādur
Emīr-i salṭanat sırr-ı Ḫudādur
Raḳīb-i kāfire kārı vefādur
Müselmānlar baña işi cefādur
Maḥmūd Şāh

75

Birisi dede Maḥmūd şāh-ı ḫūbān
Melāḥat-i Mıṣır içr’oldı sulṭān
Leb-i esrārına ‘aşḳ ehli ḥayrān
Göñül abdāl ol yolunda ḳurbān
Ḫātime-i Medḥ
Güzellerini medḥ idüb tamāmī
Münācāt içre deprendüm zebānı
Eyā ey vāḳıf-ı sırr-ı mürādāt
Ḳapuña geldüm itmege münācāt
Murādum var cenābuñdan İlāhī
Hidāyet ḳıl bize bir ṭoġrı rāhı
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İlāhī bizi yā Rab itme güm-rāh
Ḳapuña ḳulluġ içün geldük ey şāh
Budur senden murādātı gedānuñ
Maḥalli geldi eyl’anda ‘aṭānuñ
Bu şehr-engīzde olan ḳullaruñı
Cihān bāġında tāze güllerüñi

5b

Bularuñ güllerin pejmürde ḳılma
Atasından buları tezcek alma
Civānken pīr eyle bunları sen
Dilerem ḥażretüñden bunları ben

85

Budur bunlara bendenüñ śenāsı
Ṣıyāmīnüñ daḫı cümle du‘āsı
İlāhī sen ḳabūl it yā İlāhī
Ḳamusınuñ sañadur ‘azm-i rāhı
Bu şehri ṣaḳla āfetden Ḫudāyā
Belā vü şūr ü şerden ey Te‘ālā
Ṣaġīrini kebīrini belādan
Gözedle bunları faḳr u fenādan
Bu şehr-engīzde bī-ḥad olsa ger ‘ayb
Anı kāmil ider bir noḳtadur ġayb
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