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ÖZET 

Şehrengizler, bir şehrin güzelliklerini ve güzellerini; çoğunlukla da 

şehre hayat veren, o şehirde sevilip sayılan güzel insanları konu edinen 

eserlerdir. Türk edebiyatında 46 kadar bu tür eser olduğu 

bilinmektedir. 16. yüzyılda Edincik ve çevresinde yaşamış, ancak pek 

tanınamamış olan Ravzî’nin, Edincik Şehrengizi de fazla tanınma 
imkânı bulamamıştır. Ravzî’nin Divanı içerisinde yer alan 106 bentlik 

mütekerrir muhammes şeklindeki Edincik Şehrengizi türünün önemli 

bir örneği niteliğindedir. Ravzî’nin ayrıca konusu Edincik olan bir 

murabbı bir de gazeli vardır. 

Anahtar Kelimeler: Şehrengiz, Edincik, Ravzi. 

 

THE ŞEHRENGİZ AND RAVZİ’S ŞEHRENGİZS OF EDİNCİK 

 

ABSTRACT 

Şehrengizs are work of arts, whose subject matters are beauty 
and beautifuls of an individual city, moreover the people who vitalize 

the city and whom are respected by other people. It is well known that 

nearly forty six work of arts in Turkish literature exists. Also, Şehrengiz 

of Edincik which is written by Ravzi who lived in sixteen century in 

Edincik and around, but hasn’t been acknowledged, hasn’t been known 

well until these days. Şehrengiz of Edincik, which is in the Divan of 
Ravzi and has one hundred and six stanza “mütekerrir muhammes”, is 

an important sample of it’s species. Ravzi also had a murabba and a 

gazel whose topics were Edincik. 

Key Words: Şehrengiz, Edincik, Ravzi. 

 

Giriş 

ġehrengizler, klasik edebiyatımız içerisinde bir Ģehri, Ģehrin güzellerini, güzel insanlarını 

tanıtan eserler olarak önemli bir yere sahiptir. Bugüne kadar bu türde, değiĢik Ģehirlerle ilgili 46 

kadar eser olduğu bilinmektedir. Edincikli Ravzî‟nin mütekerrir muhammes Ģeklindeki Edincik 

Şehrengîz‟i, Ģehrengizleri konu edinen kaynaklarda adı geçmeyen; yaĢadığı dönemde pek fazla 

Ģöhret bulamamıĢ bir Ģairin, fazla bilinmeyen bir Ģehirle ilgili, hem nazım Ģekli hem de içerik 

yönünden türünün çok önemli bir örneğidir. Konusu Edincik olan bir murabba‟ ile bir gazel de 

küçük birer Edincik ġehrengizi sayılabilir. ġair de, Ģehir de pek tanınmayınca, önce onlardan kısaca 

söz etmek yerinde olacaktır. 
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1. Edincikli Ravzî 

Edincik’te yaşamış olan Ravzî’nin hayatı hakkında tezkirelerde herhangi bir bilgiye 
rastlayamıyoruz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri adlı eserinde; “Edinciklidir. 
Divan sahibi bir şairmiş. Divanını görmedim ve terceme-i hâliyle ne zaman yaşadığına dair 
bir ma’lûmat da elde edemedim. Şu iki beyt Ravzî’nindir.” deyip, bugün elimizde olan 
Divan nüshasının 185b yaprağında bulunan gazelinin matla’ ve maktaı olan; 

Ben umardım ki gele hücreme cânân bu gice 

Îyd-i vaslına kılam cânumı kurbân bu gice 

BaĢuña doğmadı gün gitdi senüñ ey Ravzî 

Tâli‟üñ yok ki gele ol meh-i tâbân bu gice 

beyitlerine yer vererek, onun varlığından bizi haberdar etmiĢtir (UzunçarĢılı, 1304: 38). Türk Dil 

Kurumu Kütüphanesi‟ndeki Ravzî Divanı nüshası Ravzî hakkında bilgi edinebileceğimiz en önemli 

tarihî kaynaktır.
1
 Bilinen birçok divana göre birtakım farlılıklar gösteren, fazlaca mahallî ögeler 

taĢıyan Ravzî Divanı, Ģairini tanımamız konusunda bize, benzerlerine göre, daha cömert 

davranmaktadır. Ravzî‟nin, bazı önemli olaylara düĢürdüğü tarihlerle, yazımıza konu edeceğimiz 

Şehrengîzlerinin de içinde yer aldığı, değiĢik Ģiirlerindeki kendi ifadelerinden, 16. yüzyılın ilk ve 

son çeyreği arasında, Sultan Süleyman (I), Sultan Selim (II) , Sultan Murad (III) zamanına ve 

Şehzade Mehmed (III)‟in düğününe eriĢtiğini; Edincik merkez olmak üzere, Erdek, Mihalic 

(Karacabey), Karesi (Balıkesir) Gelibolu çevresinde yaĢadığını, bir ara İstanbul ve Balkanlar‟da 

bulunduğunu anlayabiliyoruz. Daha geniĢ bilgi için bakınız (Aydemir 2007, 1-45; Gülhan 2007, 

421-434). 

2. Edincik 

Edincik, bugün Balıkesir ili, Bandırma ilçesinin 10 km. yakınında küçük bir beldedir. Ancak 

tarihte varlığı, MÖ. 4500 yıllarına kadar dayanan önemli yerleĢim merkezlerinden biridir. Hz. 

Süleyman ve Belkıs‟ın burada yaĢamıĢ olduğuna inanılır. Bölgede önemli arkeolojik araĢtırmalar 

devam etmektedir. ġehir değiĢik adlarla Roma, Bizans ve Katalanlar‟ın hâkimiyetinde kalmıĢ; bir 

rivayete göre ilk defa Kutalmışoğlu Süleyman Bey zamanında (M. 1080) Türkler‟in eline geçmiĢ; 

daha sonra Karesi Beyliği ve ardından Osmanlılar‟ın hâkimiyetine girmiĢtir. Orhan Gazi 

Rumlar‟dan Ģehri almak üzere H. 735‟te Emin Aydın Bey‟i görevlendirmiĢ; Süleyman Paşa, 

Rumeli‟ye geçiĢi buradan, Ravzî‟nin muhammes Şehrengîz‟inde de adı geçen Temaşalık denilen 

yerden gerçekleĢtirmiĢ; yine Şehrengîz‟de tanıtılan, bugün de ayakta olan çınara atını bağlamıĢtır 

(Aytekin, 1998: 7-14; Evliya Çelebi, 2001: 150-151; Tüfekçioğlu, 2005: 13-14). Muhammes 

Şehrengîz‟den de anlaĢılacağı gibi 16. yüzyılda, belediye baĢkanı (Ģehremini), kadısı ve bir Ģehirde 

bulunabilecek bütün esnafı ile gerçek bir Ģehirdir. Edincik bugün, yaklaĢık 6000 nüfusuyla; 

zamanın aĢındırmasına, çağdaĢ hayatın bütün zorlamalarına rağmen, hem tarihî dokusunu 

korumaya, hem de zamanın geliĢimine ayak uydurmaya çalıĢan sevimli bir kasabadır. 

Evliya Çelebi, Rumların elinden Ģehri zorla alan Aydın Bey‟den dolayı Ģehrin adının Aydıncık 

olduğunu rivayet eder (Evliya Çelebi 2001, 151). Hasan Eren bir makalesinde, anlamlı bir kelimeye 

dayanmasını ve son sesinin kaf harfiyle (ایدنجق) yazılmasını dikkate alarak, Ģehrin asıl adının 

Aydıncık olabileceği görüĢünü savunmuĢtur (Eren 1991, 137-140). Biz bu tartıĢmaya fazla girmek 

istemiyoruz. Metinde, İdincik kelimesindeki cik eki, kef ile (ایدنجك), ama aynı metinde, Hızırcık 

kelimesinde aynı ek kaf ile (خضرجق) yazılmıĢtır. Aydıncık Ģeklinde seslendirilecek olsaydı, İdincik 

isminde de kaf ile yazılırdı, diye düĢünüp; metindeki yazılıĢı da dikkate alarak Ģehrin adını İdincik 

                                                 
1 Edincikli Ravzi Divanı, Türk Dil Kuruma Kütüphanesi, Yz. A. 500. 
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Ģeklinde okumayı tercih ettik. YaĢar Aydemir de aynı tercihte bulunmuĢtur. Bu arada, bugün 

kasabada Edin soyadını taĢıyan aile olduğunu da belirtelim (Aytekin 1998, 32). 

3. Şehrengizler 

Edebî bir tür olarak Ģehrengizler genellikle, bir şehrin tabiî güzelliklerini ve güzellerini 

tanıtmak amacıyla yazılan manzum eserler, Ģeklinde tanımlanmıĢtır (AkkuĢ 1998, 117-121; Pakalın 

1993, 326; Pala 1995, 463; Üzgör 1983, 227). ġekil ve içerik olarak farklılıkları varsa da, 

çoğunlukla bir Ģehri veya Ģehirle beraber güzellerini tanıtan eserlerdir. Fars edebiyatındaki 

benzerleri de şehr-engîz veya, şehr-âşûb, âlem-âşûb, cihân-âşûb, dehr-âşûb, felek-âşûb, karnâme, 

lâlezâr, mecma‟u‟l-esnâf, senâyi‟ü‟l-bedâyî gibi adlarla da anılırlar. Konu ile ilgili kaynaklarda 

belirtildiğine göre Türk edebiyatında, Azizî‟nin İstanbul Şehrengîzi dıĢındakilerde güzel olarak 

erkekler konu edilmiĢtir (Levend 1957, 13-17). Farsça şehr kelimesiyle engîz emir kökü 

birleĢtirilip, şehr-engîz birleĢik ismi yapılmıĢtır. ġehrengizlerde güzellerden söz edilmesi ve türün 

adında bulunan Farsça engîz kökünün anlamından dolayı bu tür hep, şehri karıştıran, birbirine 

katan, şehirde fitne yaratan, herkesi kendilerine âşık edip insanları birbirine düşüren sevgilileri 

konu edinen eserler olarak algılanmıĢtır. Tamamına yakınında tanıtılan kahramanların erkek 

olması, daha baĢka çağrıĢımlara da yol açabilmiĢtir. Gerçi içlerinde yukarıda algılandığı türden 

anlatımlar olabilirse de; bu eserlerin şehre hayat veren, şehri kalkındıran, canlandıran güzel 

insanlardan bahsettiği de bir gerçektir. En azından bizim konu edeceğimiz eserde böyle bir üslup 

olduğu açıkça görülmektedir. Farsça Türkçe Lûgat‟ta engîhten mastarına; “bir şeyi, bir şeyden 

ayırmak ve gürültülü yahut karışık bir hal vücuda getirmek manalarına, koparmak, karıştırmak, 

depretmek” anlamı verildikten sonra mastarın; “uzaklaştırmak, yukarı çekmek, yükseltmek, peyda 

etmek” gibi alt anlamları da dile getirilmiĢ; Câmî‟nin bir Ģiirinde geçen, nihâl-engîhten‟e, fidan 

yetiştirmek; lâle-engîhten‟e, lale belirmek anlamı verilmiĢtir. Maddenin en sonunda “toplamak, 

hazırlamak, ifşâ etmek, açıklamak manasına da görülmüştür.” denilmiĢtir. Bu mastardan türetilen 

engîz emir kökü için de; “depretme, harekete getirme” karĢılığı verilmiĢtir (ġükûn 1984, 192-193). 

Ferit Devellioğlu da aynı kök için, “koparan, karıştıran, depreten” anlamını verdikten sonra; 

“safâ-engîz, safâ koparan, neşe yaratan” diyerek örnek verir (Devellioğlu 2000, 224). Yukarıda da 

görüldüğü gibi edebiyatımızda edebî bir türe de ad olan bu kelimeye genellikle, şehir karıştıran 

anlamı verilirken kökün; meydana getirmek, yaratmak, yetiştirmek, sebep olmak, toplamak, 

hazırlamak, yukarı çekmek, yükseltmek gibi anlamları dikkatlerden kaçmaktadır. ġehrengizlere 

dikkatle baktığımızda, Ģehirde çok tanınan, sevilip sayılan, çoğu da o Ģehrin esnafından olan kiĢiler 

tanıtılmıĢtır. Bunlar divan Ģiirinin klasik sanat anlayıĢına uygun olarak, sevilmesi gereken bir kiĢide 

bulunabilecek fiziksel ve ruhsal özellikler çerçevesinde vasıflandırılmıĢlardır. Ancak böyle olması 

mutlaka beĢerî bir aĢk duygusunu ifade etmez. Gerçi aĢk duygularının anlaĢılmasına bir engel 

yoksa da, biz bu söyleyiĢlerde; Ģehre hayat veren, Ģehri Ģehir yapan, güzelleĢtiren, geliĢtiren, 

kalkındıran güzel insanlara duyulan muhabbet duygularının samimi ifadelerini görebiliriz. Bu 

sebepten Ģehrengizler için; bir şehirden ve o şehri meydana getiren, geliştiren, güzelleştiren, 

kalkındıran güzel insanlardan bahseden eserler demenin daha doğru bir tanımlama olabileceğini 

düĢünüyoruz. En azından, Ravzî‟nin Edincik Şehrengiz‟i sayılacak muhammesini bu özellikte 

görüyoruz. Hocam Abdulkerim Abdulkadiroğlu da, Şehrengizler Üzerine Düşünceler ve Beliğ‟in 

Bursa Şehrengizi baĢlıklı makalesinde uzun uzun, bu eserlerde tanıtılan erkek kahramanları cinsel 

çağrıĢımlar çerçevesine düĢünmenin yanlıĢlığına değinir. Bu tür eserlerin, coğrafi bilgi, geçmiĢteki 

değiĢik meslekler, bunlara ait ortak kültür, bazı mesleklerin pirleri ve devamı, bazı köklü ailelerin 

lakap ve künyeleri ile nesilden nesile tanınmaları, bazı hastalıklı tiplerin toplum içindeki yerleri 

hakkında bilgi edinmemiz açısından son derece önemli olduklarının altını çizer (Abdulkadiroğlu 

1997, 228-284). ġehrengizler, halk Ģiirimizdeki esnaf destanlarının divan Ģiirimizdeki karĢılıkları; 

divan Ģairlerinin, sosyal hayatla bağlarının güçlülüğünü de gösteren, yaĢadıkları Ģehir için bir 
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güzellik yaratmak, tarihe iz düĢmek amacıyla kaleme aldıkları sosyal içerikli eserlerdir. XX. 

Yüzyılın baĢlarında yaĢadığı sanılan halk Ģairlerimizden Rûzî, Esnaf Destanı‟nda; 

Pâzar-ı âlemi dolaĢan âĢık 

Meyl ider esnafdan bir dilrubâya 

Sen de sev birini tab‟ı muvâfık 

Merakın var ise ahz ü itâya 

 

Demirci güzeli bir yalım ateĢ 

Ne örs yüreklidir ol mâh-ı dilkeĢ 

Körükler ocağı istemez bir eĢ 

Saçar kıvılcımlar ehl-i sevdâya 

söyleyiĢlerinde olduğu gibi, her dörtlüğe farklı bir meslek grubunun güzelini zikrederek baĢlayıp, 

32 bentlik destanın tamamında; sahhaf, hakkâk (mühürcü), kağıtçı, saatçi, kuyumcu, sarraf, aşçı, 

fırıncı, yemişçi, şekerci, helvacı, bakkal, kasap, tütüncü, kahveci, bezzaz (manifaturacı), terzi, 

berber, haffaf (ayakkabıcı), saraç, hallaç  (yorgancı), muytap (kıl dokuyan), dülger (marangoz), 

halıcı, kalaycı, demirci, debbağ (tabak, derici), canbaz, tulumbacı (itfaiyeci) güzellerini sayarken 

(Gencosman 1972, 335-341), acaba bu mesleklerde çalıĢan âĢık olunacak güzel kızlardan veya 

oğlanlardan mı; yoksa bu meslekleri icra eden ve sevilip sayılıp, takdir edilmesi gereken güzel 

insanlardan mı söz ediyordu? Birinciyi düĢünmeye bir engel yoksa da, biz ikinci Ģıkkın daha doğru 

oladuğu kanaatini taĢıyoruz. Nitekim benzer ifadelerle, benzer mesleklerin birçoğunu Ravzî‟nin 

muhammes Edincik Şehrengîzi‟nde de göreceğiz. 

Agâh Sırrı Levend, Türk edebiyatında 36‟sını bizzat görerek, diğerlerini de kaynaklardan 

öğrenerek 46 Ģehrengiz tespit etmiĢtir. Bunlar içerisinde Mesihî ve Zâtî‟nin Edirne ġehrengizleri, 

bu türün Türk edebiyatındaki ilk örnekleri kabul edilmiĢtir. Agâh Sırrı Levend‟in tespit ettiği ve 

görme fırsatı bulduğu Ģehrengizlerin otuz yedisi mesnevi, biri gazel, biri de terkib-i bend nazım 

Ģekliyle söylenmiĢtir. Bunlardan yalnızca birinin dili Farsçadır. Bu listeye göre; 10 Ģehrengizin 

hangi Ģehir için yazıldığı belli değildir. Bunlar dıĢında; Ġstanbul için 10, Ġstanbul-Vize 

(Kırklareli‟nin ilçesi) için 1, Bursa için 8, Edirne için 5, Gelibolu için 2, Yeni ġehir (Lâlezâr) için 

2, Siroz (Seyez) için 2; Manisa, Âmid (Diyarbakır), Sinop, Antakya, TaĢköprü, Rize, Belgrad, 

Yenice, KeĢan için 1‟er Ģehrengiz yazılmıĢtır.
 2
 

                                                 
2 Agâh Sırrı Levend‟in tesbit ettiği baĢlıca Ģehrengizler bunlardır: Mesihî, Şehr-engiz Der-Medh-i Cüvânân-ı Edirne 

(918/1512); Zatî, Şehr-engîz-i Edirne (918/1512); Kâtib, Şehr-engiz (Ġstanbul-Vize), (919/1513);  TaĢlıcalı Yahya, Şehr-

engiz-i İstanbul (929/1522); Lâmii, Şehr-engiz-i Bursa (929/1522); Hayreti (941/1534), Şehr-engiz-i Belgrad; Ġshak 

Çelebi (945/1538) Şehr-engiz-i Yenice; Nihalî (949/1543), Şehr-engiz (Esnaf güzelleri); Cefâyi, Şehr-engiz-i Rize; Fakirî, 

Şehr-engiz-i İstanbul (941/1534); Sâfî, Şehr-engiz-i İstanbul (944/1537); Kerimî, Şehr-engiz-i Edirne (951/1544);  

TaĢlıcalı Yahya (990/1582), Şehr-engiz-i İstanbul; Vechî, Şehr-engiz-i Gelibolu (959/1551); Firdevsî (961/1563), Şehr-

engiz (Ġhtimal Edirne); Rahmi (975/1567), Şehr-engiz-i Yenişehir; AĢık Çelebi (979/1571), Şehr-engiz-i Bursa; Halife 

(980/1572), Şehr-engiz-i Amid; Fikrî (982/1574), Şehr-engiz-i İstanbul; Halilî, Şehr-engiz-i Bursa; Tabiî, Şehr-engiz-i 

Edirne; Kıyâsî, Şehr-engiz-i İstanbul; Sülûkî; Şehr-engiz; Kemâlî, Şehr-engiz; (?), Şehr-engiz-i İstanbul; Tab‟î 

(1046/1636), Şehr-engiz-i İstanbul; Cemâlî, Şehr-engiz-i İstanbul (991/1583); Cemâlî (991/1583), Şehr-engiz-i Siroz; (?), 

Şehr-engiz-i Siroz; Azizî (993/1585), Şehr-engiz-i İstanbul Der Huban-ı Zenan; Ulvî, Şehr-engiz-i Manisa (964/1556); 

Beyanî, Şehr-engiz-i Sinop; Sıyâmî, Şehr-engiz-i Antakya; Gelibolulu Mustafa Âlî (1008/1599), Şehr-engiz Beray-i Hub-

rûyan-ı Gelibolu; Mânî (1008/1599), Şehr-engiz-i Bursa; (?), Şehr-engiz-i Beray-ı Taşköprü; (?), Şehr-i Kaşan‟un Vasfı 

ve Medh-i Cemilidür; Fehim-i Kadim, Şehr-engiz (1042); NeĢati (1085/1674), Şehr-engiz-i Edirne; Nazük Abdullah 

(1098/1686), Şehr-engiz-i Bursa; Ġsmail Beliğ, Şehr-engiz-i Cilve-resa ve Âyine-i Hûban-ı Bursa (1119/1707); Ġsmail 

Beliğ, Şehr-engiz-i Bursa (1119/1707‟den önce); Vahid (1145/1732), Lâlezar (YeniĢehir); Enderunlu Fazıl (1222/1810), 
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4. Edincik Şehrengizleri 

Agâh Sırrı Levend‟in tespit edip tanıttığı 46 Ģehrengiz içerisinde ve konu ile ilgili diğer 

kaynaklarda adı geçmeyen Ravzî‟nin mütekerrir muhammes Ģeklindeki Edincik Şehrengîz‟i; daha 

önce de dediğimiz gibi, yaĢadığı dönemde pek fazla Ģöhret bulamamıĢ bir Ģairin, fazla bilinmeyen 

bir Ģehirle ilgili bir eseridir. Ancak hem nazım Ģekli, hem de içerik yönünden türünün önemli bir 

örneği niteliğindedir. Ravzî, yaĢadığı çevreyi sık sık Ģiirine yansıtmıĢtır; onun yazımıza esas konu 

edeceğimiz muhammesinden baĢka, Şehr-i İdincikde şimdi sevdiğüm hûnkârdur nakaratlı beĢ 

bentlik mütekerrir murabbaı ile Açılalı bahâr-ı İdincik / Cenet oldı diyâr-ı İdincik matla‟lı gazeli de 

aslında küçük birer Edincik Şehrengîzi gibidir. Metin kısmında bu Ģiirler de verilecektir. 

Esas konumuz olan 106 bentlik mütekerrir muhammes, müstakil bir eser değildir, Ravzî 

Divanı‟nın içerisine yer almakta ve şehrengîz baĢlığını da taĢımamaktadır. Hatta nazım Ģekli 

yönünden de türünde bilinen hiçbir esere benzememektedir. Ancak Edincik Ģehrinin tabiat tasvirleri 

yanında, değiĢik meslek ve sanat erbabından kiĢileri, adlarını, bazılarının lakaplarını, soyunu 

sopunu ve kiĢik özelliklerini de vererek tanıtmasına bakılırsa, en güzel Ģehrengiz örneklerinden biri 

sayılabilir. Burada da erkek karamanlara, bir sevgili gibi hitap edilmiĢ, onlar mahbup olarak 

görülmüĢ; divan Ģiirindeki sevgili tipinin vasıflarıyla tavsif edilmiĢtir. Buna rağmen ifadeler 

cinselliği de içinde barındıran aĢk duygusu uyandırmaz. Biz bu söyleyiĢlerde, Ģehre hayat veren, 

Ģehri Ģehir yapan, güzelleĢtiren, geliĢtiren, kalkındıran güzel insanlara duyulan hasret ve muhabbet 

duygularının samimi ifadelerini görebiliriz. Diğer iki Ģiirde de Edincik‟in güzellikleri ve güzelleri 

konu edilmektedir. 

4.1. Şekil Özellikleri 

Muhammes ġehrengiz, 106 bentlik, mütekerrir muhammes nazım Ģekliyle, fâilâtün fâilâtün 

fâilâtün fâilün vezniyle ve Hak budur Bâğ-ı İremdür şehr-i İdincik ki var nakarat mısraı ile 

söylenmiĢtir. Bilinen diğerleri dikkate alındığında, Ģehrengizlerde hiç uygulanmamıĢ bir nazım 

Ģeklinin kullanıldığı görülür. Murabba‟ da, muhammes ile aynı vezinde beĢ bendlik bir mütekerrir 

musammattır. Gazel ise feilâtün mefâilün feilün vezninde, sekiz beyitlik ve İdincik rediflidir. 

4.2. Dil ve Üslup Özellikleri 

ġair, yaĢadığı 16. yüzyıl divan Ģiirinin dil ve üslup özelliklerine uygun bir dil kullanmıĢtır. 

Ġçerisinde Arapça, Farsça kelime ve terkiplerin çokça bulunduğu bir kelime hazinesi içerisinde; 

demirci, kılıççı, börekçi, ak, kaya, nacak, bıçak, kardaş, dede, yanık, taş yapı, iç yüzü, ak mermer, 

kara bıyık, kara kaş, oğul balı, Turmuş, Koca Dayı gibi günlük dile ait Türkçe kelime ve 

tamlamaları da rahatça kullanmıĢtır. Bazı meslekler, âhenger-demirci, berber-sertırâş örneklerinde 

olduğu gibi, iki farklı adıyla;  yavuz kelimesi, yüzyılın özelliğine göre, kötü anlamında 

kullanılmıĢtır. „Şehr-i İdincikde şimdi sevdigüm hûnkârdur‟ nakaratlı mütekerrir murabba‟da, 

„hûnkâr‟ kelimesi hem sultan, hem de kan dökücü zalim anlamına gelecek Ģekilde tevriyeli 

kullanılmıĢtır. 

Muhammesin her bendinde, bazen adı, bazen adı ve lakabı, bazen lakabı veya aile adı 

verilerek, pek az olarak da ad verilmeksizin, yalnızca toplum içerisindeki genel özellikleriyle bir 

Ģahsiyet tanıtılırken; adının anlamı veya mesleği çerçevesinde tenasüp ve telmihlere yer verilmiĢtir. 

ġahsiyetler tanıtılırken çok zaman bir sevgilide bulunabilecek özellikler çerçevesinde tavsif 

edilmiĢtir; ancak buradaki ifadeler Ģehevî aĢk heyecanından çok; sevilip sayılacak güzel insanlara 

karĢı duyulan sevgi ve özlem duygularını yansıtır. Pek tabiî ki bunlar içerisinde, hayatın bir gerçeği 

olarak, sevgililer ve onlara karĢı beslenen arzular da olabilir. Halk Ģairlerinden Rûzî bir demirci 

                                                                                                                                                    
Defter-i Aşk; Enderunlu Fazıl, Hûban-name (1207/1792); Enderunlu Fazıl (1222/1810), Zenan-name; Enderunlu Fazıl 

(1222/1810), Çengi-name; Cafer Çelebi, Heves-name (Ġstanbul) (899/1493) (Levend, 1957) 
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güzelinden nasıl söz etmiĢse, Ravzî de Edincik‟teki demircilerden benzer ifadelerle söz etmiĢ, bu 

iki ustanın dostlarına karĢı biraz vefasız, müstağnî davrandığından, onlara pek yüz vermediğinden 

Ģikâyet etmiĢtir: 

Biri Âhenger Muhammed Şâhdur ol yâri gör 

Âheni nerm eyler âteĢ ol ruhı gül-nârı gör 

Ko inâdı ârif ol dükkâne gel yalvârı gör 

Küfr-i zülfi olmıĢ îmân ehlinün zünnârı gör 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

Dil-berün biri Demirci Mustafâ bir mâh-ruh 

Ay olur bir kerre göstermez bana ol Ģâh ruh 

Arz ider ağyâra ammâ gün gibi her gâh ruh 

Tañ değil vird-i zebânum olsa her dem âh ruh 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

Sözü edilen kiĢin adı Ali olunca Hz. Ali‟ye, Ebûbekir oluca da Hz. Ebûbekir‟e benzetilip 

onlarla ilgili telmihler yapılmıĢtır: 

Düldül-i hüsne süvâr olmıĢ birisi bir perî 

Hayderîâsâ Alî Bâlî‟nüñ oldum Kanberi 

Ben değil cümle vilâyet halkı oldı çâkeri 

Âlem içre bîĢe-i hüsnüñ odur Ģîr-i neri 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

GülĢen-i hüsnün güli biri Ebû-Bekr-i kerem 

YaraĢur ol gonceye Sıddîk-i sânîdür disem 

Vuslatı bâğından olmadum dirîğâ muğtenem 

Anuñ ancak yâr-ı ğârı olmayan Ģeydâ benem 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

4.3. Edincik Tasviri 

Ravzî muhammes Ģeklindeki ġehrengîzine, Edincik‟i ve güzellerini tasvir eden Ģu bentlerle 

baĢlar: 

ġevk-i bülbülle tolu her gûĢesi bâğ u bahâr 

Sünbül ü güldür çemen sahrâsı cümle lâlezâr 

Her makâmı dil-güĢâdur her kenârı cûybâr 

GülĢeninde bülbülâsâ nâle eyler sad-hezâr 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 
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Sanki gülzâr-ı cinândur anda hûbân-ı cihân 

Kimi gül-rû kimi sünbül-mû kimi serv-i revân 

ReĢk-i Firdevs-i Berîn olsa yaraĢur her zemân 

Gülsitânın seyr iden bulur hayât-ı câvidân 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

ġehrengîz‟in ilk sekiz ve son üç bendinde Edincik‟in tabiat güzellikleri ve güzellerinin çok 

canlı tasvirleri yapılmıĢ; Ģehir ve orada yaĢayanlar için iyi dileklerde bulunulmuĢtur. Bu tasvirlere 

göre Edincik‟in her tarafı cennet gibidir ve insana ferahlık verir. Güller, laleler, sümbüller, güzel 

kokular, ırmaklar, çeĢmeler ve bülbül nameleriyle dolu Ġrem Bağı‟na benzeyen bahçeleri; 

kıyametler koparan servi boylu, âfetler yaratan gamzeli, gül yanaklı, sümbül saçlı, güzellikte güneĢi 

utandıracak, genç yaĢlı herkesi kendilerine âĢık edecek, âlîcenap, ay yüzlü, melek gibi sayısız güzel 

insanları vardır. 

Orta yirinde bitübdür bir çenâr-ı bî-bedel 

Bî-bedellikde meger Tûbâ ola ana bedel 

Var mı âlemde nazîri ey dil insâf eyle gel 

Bâm-ı çarha irmiĢ anı Sidredür dirsem mehel 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

Bentte tasvir edilen, Süleyman PaĢa‟nın Rumeli‟ye geçerken atını bağladığı ve altında 

dinlendiğine inanılan çınar bugün hâlâ ayaktadır. 

KarĢusında ol Temâşâlık ki var budur haber 

Kim Süleymândan kalubdur ol binâ-yı mu‟teber 

HoĢ muallâ kasrmıĢ seyreyle ey sâhib-nazar 

Burc u bârûsı bülend evc-i Süreyyâdur meger 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

Edincik‟e göre körfezin karĢı kıyısında, Belkıs denilen mevkide, Hz. Süleyman zamanından 

kalma bir sarayın bulunduğuna inanılan; Süleyman PaĢa‟nın Rumeli‟ye hareket noktası kabul 

edilen yer, bugün de Temaşalık adıyla bilinmektedir. Bazılarına göre de söz konusu saray 

hükümdar Hadrianus tarafından yapılmıĢtır. Devamındaki bentte orası çiçek bahçeleri, çayırlıklar 

ve kuĢ cenneti içerisinde, havası suyu çok güzel bir yer; dıĢı beyaz mermer, içi altın sarısı iĢlemeli 

tuğlalardan yapılmıĢ, kemerleri süslemeli yapı olarak tasvir edilmiĢtir. 

Ġsterin Hakk‟dan anı kim haĢre dek ma‟mûr ola 

Zerre-i hâkinden anun çeĢm-i bed-bîn dûr ola 

ĠĢret ü ıyĢile halkı tâ-ebed mesrûr ola 

Lutf-ı Yezdân ile dâyim her biri me‟cûr ola 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 
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ġair yedinci bentte Allah‟tan, Ģehrin mahĢere kadar mamur bir Ģekilde var olması, kötü 

gözlerden onu koruması; halkının sonsuza kadar mutluluk içerisinde, yiyip içerek yaĢaması 

duasında bulunur. 

Gazelde de Ģehrin baharda cennet, meyvelerinin cennet meyvesi gibi olduğu; narlarının 

eĢsizliği, çınarının Tuba‟ya baĢ eğmeyeceği söylenip; ırmaklarından söz açılmıĢ; güzel sevmenin, 

Edincik‟te ayıplanmayacağının altı çizilmiĢtir.  

4.4. Başlıca Şahsiyetler 

Muhammes ġenrengiz‟in genel olarak Ģehri ve güzellerini tasvir edip iyi dileklerde bulunulan 

ilk sekiz ve son üçü dıĢındaki doksan üç bendinde; Ģehirde yaĢayan ve Ģehre hayat veren güzel 

insanlardan söz edilmektedir. Bentlerde sözü edilen Ģahsiyetlerin bazılarının adı verilmeden genel 

özellikleri belirtilmiĢ; bazıları adıyla, bazıları aile adıyla; bazıları hem adı, hem aile adıyla; bazıları 

lakapları, Ģöhretleriyle; bazıları yaptıkları iĢleri, meslekleriyle tanıtılmıĢ; özellikle aynı isimi 

taĢıyanlar, baĢka sıfatlarıyla birbirinden ayırt edilmeye çalıĢılmıĢtır. AĢağıda verdiğimiz Başmakçı 

(ayakkabıcı), Berber, Muytâf, Kurşundöken, Dellak gibi bazı isimler, bir isim veya devrinde 

doğrudan o Ģahısları hatırlatıcı lakap olmaksızın; yalnızca meslek adları da olabilir. Adı, lakabı 

veya meslek adı verilen 87 Ģahsiyet, muhammes ġehrengiz‟de tanıtıldığı adları veya sıfatlarıyla, 

varsa çizgiden sonra, meslek, lakap veya Ģöhretleriyle, mümkün olduğunca ġehrengiz‟de söz 

edildiği Ģekliyle sıralanmıĢtır. Bunlar: 1. Hunkâr-ı Sânî, 2. Mustafa, 3. Kadızâde, 4. Muhammed 

Şâh-Hacı Bayramoğlu, 5. Beg, 6. Ali Bâlî, 7. Bakkalzâde, 8. Muhammed, 9. Âhenger Muhammed 

Şâh, 10. Demirci Mustafa, 11. Hazma Bâlî, 12. Hasanzâde Hüseyin / Kılıççı, 13. Oruc Bâlî, 14. 

Memi, 15. Börekci, 16. Mahmud-Gâfilzâde‟nin Şâkirdi, 17. Ahmed-Karabıyık, 18. Muhammed, 19. 

Ahdî, 20. İbrâhim Bâlî, 21. Turmuş Bâlî, 22. Ahmed Bâlî-Kethudâzâde, 23. Kaya-Müezzinzâde, 24. 

Koca Tayı, 25. Şehremîni Hizmetinde, 26. Nacaklızâde, 27. Murâd, 28. Hızırcıkzâde, 29. Bayrâm, 

30. Abdî Şâhın Oğlu, 31. Kadı Yanında, 32. Mustafa-İlyasoğlu, 33. Mehpârecik-Berber, 34. Memi-

Usta Hasan Kardaşı, 35. Bengî, 36. Bendezâde, 37. Muslı Reis, 38. Yûsuf Bâlî, 39. Yûsuf-Nevreste, 

40. Siyehçerde, 41. Abdî Bâlî, 42. Karakaş, 43. Turgutzâde Ahmed, 44. Mâhıvev, 45. Kurşundöken, 

46. Fazlı Bâlî, 47. Sûhte, 48. Katırcızâde, 49. Ebûbekr, 50. Hacı Ömerzâde, 51. Ahmed Şâh, 52. 

Hasan, 53. Hüseyin, 54. Dede, 55. Gonca İsâ, 56. Kız Nakşî, 57. Nasûh, 58. Mahmûd-Etmekcizâde, 

59. Kul Hızırzâde, 60. Hamamcının Oğlu, 61. Ahmed-Mükerremzâde, 62. Zünnûn-ı Mısrî, 63. Hızr-

ı Sânî, 64. Kassâboğlu, 65. Cafer, 66. Hacı Bâlî, 67. Rıdvân, 68. Helvacızâde, 69. Yûsuf, 70. 

Abdîrahmân, 71. İsâ-Hızrzâde, 72. Kâsımzâde Muslı Şah, 73. Tuzcızâde, 74. Karanfilli 

Muhammed, 75. Bâkî Reisin Oğlu, 76. Yûsuf, 77. Sertırâş, 78. Dellâk, 79. Ferhadzâde, 80. Mansûr, 

81. Abdülcelilin Oğlu, 82. Mûytâf,  83. İslamoğlu Muslı, 84. Yanık Hasan, 85. Başmakcı, 87. İsâ 

Bâlî, 87. Ravzî‟dir. Ravzî, 103. bentte mahlasını söylerken kendini de Edincik‟teki güzeller arasına 

katmıĢtır. Bugün yörede yaptığımız araĢtırmada, ġehrengizdekilere benzer Kadızadeler, 

Hasanzadeler, Kahyaoğulları, Karakaşlar, Karakatırlılar, Kürklü Şeyh Ahmetler, Dede Ahmetler, 

Mutafoğulları, Başmakçılar, Helvaclar gibi bazı sülale adlarının varlığını öğrendik.
3
 Bunların 16. 

yüzyıldaki ailelerin devamı olup olmadıkları ayrı bir araĢtırma konusudur. 

4.5. Başlıca Meslek ve Görevler 

Muhammes ġehrengiz‟de Ģahıslar tanıtılırken doğrudan veya dolaylı olarak, o dönemde var 

olan bazı görev alanlarını ve serbest meslekleri tanıma imkânı buluyoruz. Çünkü tanıtılan 

Ģahsiyetlerin tamamına yakını Ģehirde bir iĢi veya görevi yapan, Ģehre hayat veren, Ģehri Ģehir 

yapan, kalkındıran Ģahsiyetlerdir. ġehrengizde bunlar övülmeye, sevilip sayılmaya değer güzel 

insanlar olarak takdim edilmiĢtir. Bazılarından sadece, dükkân sahibi, usta, sanat ehli Ģeklinde; 

bazılarından kadızâde, hamamcızâde, nacaklızâde, katırcızâde, etmekcizâde, helvacızâde, 

                                                 
3 Bu bilgiler Nisan 2007 tarininde, 1921 doğumlu, Edincik adlı kitabın yazarı Mehmet F. Aytekin‟den alınmıĢtır. 
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müezzinzâde örneklerinde olduğu gibi, bir mesleği de karĢılayan ve devam ettirdikleri aile adlarıyla 

söz edilmiĢtir. ġehrengiz‟de bir Ģekilde sözü geçen baĢlıca meslek veya görevleri Ģöyle 

sıralayabiliriz: 

Hünkâr, beg, kadı, şâkird (öğrenci), sûhte (medrese öğrencisi), kethudâ (kâhya), şehremîni 

(belediye başkanı), şehremîni hizmetçisi, kadı yanında çalışan, müezzin gibi görev veya uğraş 

alanları yanında;  bakkal (iki yerde),  âhenger (demirci), demirci, kılıççı, börekçi, satıcı, kasap (iki 

yerde), bâfende (dokumacı), sanatçı, berber, sertırâş (berber), usta, reis (denizci anlamında), 

neccâr (dülger), mi‟mâr, kurşun döken, dükkân sahibi, helvacı, katırcı, etmekçi (fırıncı), hamamcı, 

tuzcu, dellâk (tellak), mûytâf (kıl dokuyucu), başmakcı (ayakkabıcı) gibi serbest meslekler vardır. 

Görüleceği gibi burada adı geçen mesleklerin hemen çoğu bugün de devam etmektedir. Daha 

çok taĢımacılıkta geçerli olan katırcılık, nazar değmesine karĢı kurĢun dökücülüğü gibi meslek 

veya iĢler, belki bazı yörelerimizde hâlâ yaĢıyordur. Kılıççılık, tarihe karıĢmıĢ veya turistik amaçlı 

devan ediyor olabilir. Kadılık görevi, yargıçlığa dönüĢmüĢtür. Demirciliğin, hem demirci, hem de 

âhenger kelimesiyle iki yerde geçmesi; iki ayrı ustadan farklı Ģekilde bahsetmek veya sıcak-soğuk 

demircilik gibi fonksiyonel bir farklılığı ifade için olabilir. Berberlik de hem berber, hem de 

sertırâş kelimesiyle geçiyor. Bazı meslekler, o meslekle ilgili kavramlar etrafında yapılan 

tenasüplerle tanıtıldığından, o mesleklerin devrindeki icrası ile ilgili, daha geniĢ bilgilenme imkânı 

da buluyoruz: 

Biri bir Bakkâl-zâde bî-terahhum kîne-cû 

Dirheme mâyil terâzû gibi gördüm rû-be-rû 

TeĢne-diller Ģerbet-i güftârın eyler ârzû 

ÂĢıka cevr ü cefâ itmek olupdur aña hû 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 Bentte, bir bakıma baba mesleğini devam ettiren bakkal oğlundan bahsedilirken, o 

meslekle ilgili terazi ve dirhem isimleri de geçiyor. Şerbet-i güftar‟ı, tatlı söz anlamı yanında, 

tevriyeli kabul edip, bakkalların o dönemde Ģerbet satmıĢ olabileceklerini de düĢünebiliriz. 

Bir Börekcidür biri sevsem aceb mi anı ben 

Dâyimâ aĢkı furûnında yanar cânile ten 

Bağrumı gerçi kıyar nâzile ol nâzük-beden 

HoĢ gelür cevri bana ammâ miyâne itmeden 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 Börekçi tanıtılırken, fırın, yanmak, miyâne, yani hamurun kıvamı gibi o mesleğe ait 

kavramları; kıyar kelimesinden de, böreklerin ince ince kıyılarak yapılıp satıldığını anlayabiliriz. 

Biri Turmuş Bâlidür kassâblık san‟at ana 

Dâhi koyun da yaraĢur kuzıdur ol bî-vefâ 

Câme-i âliyle gördükce ben anı dâyimâ 

Çok büyükce kana girmiĢsin disem cânâ nola 

Hakk budur Bâğ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 Konu kasaplık olunca, koyun, kuzu ve çok kana girmek, tabirleri yanında; câme-i âl 

ifadesinden, kasapların o gün de kırmızı önlük giydiklerini açıkça görebiliyoruz. 
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Biri bir meh-pârecikdür kim ider berberlicik 

Cümle hûbân encüm olsa eyler ol Ülkerlicik 

Kasd-ı fasd itse ider müjgânları neĢterlicik 

Hakk budur kim hoĢ münâsibdür ana dil-berlicik 

Hakk budur Bâğ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

Bentteki kasd-ı fasd (kan almak) ifadesinden, berberlerin kan almak gibi, yakın zamana kadar 

devam etmiĢ olan iĢler de yaptığını anlayabiliyoruz. Benddeki berberlicik, Ülkerlicik, neştelicik, 

dil-berlicik kelimelerindeki  'licik‟ ekinin/eklerinin kullanımı dilcileri ilgilendiren önemli bir konu 

sayılır. 

Ġkisi iki birâderdür ki gördüm anları 

Zînet olmıĢ gûn-e-gûn helvâyile dükkânları 

ÂĢık-ı hayrânlar ile ol halâvet kânları 

Çâr-sû içre iderler dâyimâ dîvânları 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 Ġki kardeĢin değiĢik renklerde üretilmiĢ helvalarla dolu, dostların sık sık toplandığı çarĢı 

içindeki dükkânları, belki bügünün patahaneleri iĢlevinde bir mekândır. 

 Bir yerde de tanıtılmak istenen Ģahsın adı açıktan verilmeksizin, muamma Ģeklinde 

söylemiĢtir: 

Dil-pesendün birisi bir Ģâh-ı heft-iklîmdür 

Ben gedâdan ger sü‟âl eylersen anı kîmdür 

Dimek olmaz ismin ammâ harf-i evvel mîmdür 

KaĢları altûna benzer reng-i rûyi sîmdür 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

Ravzî, Edincik‟in güzelliklerini ve güzel insanlarını uzun uzun anlattıktan sonra, Muhammes 

ġehrengîzini Ģu dua ile bitirir: 

Yâ Ġlâhî her birine rûzı kıl ömr-i dırâz 

Kâmet-i bâlâyile her biri olsun ser-firâz 

Serv-kadler nâz idüb âĢıklar itdükce niyâz 

Tâzelensün her birinün sebz-i ömri kıĢ u yaz 

Hakk budur Bâğ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

Biz de bu duaya katılıyoruz. Edincik‟i bugün görenler, Ravzî‟nin az bile söylediğini ve 

duasının kabul olduğunu düĢüneceklerdir. 

Sonuçlar 

ġehrengizler, divan Ģiirinin sosyal hayatla olan güçlü bağının da birer ifadesi olarak bir Ģehri, 

bütün güzellikleri ve güzel insanlarıyla beraber tanıtan, eğlendiriciliği yanında, sosyal hayatın 

tarihe iz düĢümü olan önemli eserlerdir. 
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 Edincikli Ravzî‟nin yaĢadığı Ģehir için söylediği mütekerrir muhammes Ģeklindeki Edincik 

Şehrengîzi de, pek tanınamayan bir Ģairin Divanı içerisinde yer alan, türünün güzel bir örneği 

sayılabilecek bir eseridir. Bir mütekerir murabba‟ ile bir gazel de Edincik‟in güzel ve güzeliklerini 

konu edinmektedir. 

 

Muøhammes
4
 

Fâóilâtün fâóilâtün fâóilâtün fâóilün 

 

1 

ġevøk-i bülbülle øtolu her gûĢesi bâġ u bahâr 

Sünbül ü güldür çemen øsaøhrâsı cümle lâlezâr  

Her ma økâmı dil-güĢâdur her kenârı cûybâr 

GülĢeninde bülbülâsâ nâle eyler øsad-hezâr 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

2 

øSanki gülzâr-ı cinândur anda ùhûbân-ı cihân 

Kimi gül-rû kimi sünbül-mû kimi serv-i revân 

ReĢk-i Firdevs-i Berîn olsa yaraĢur her zemân 

Gülsitânın seyr iden bulur øhayât-ı câvidân 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

3 

Ravża-i bâġ-ı cinândur her mekânı cân-fezâ 

Selsebîl ırmaġıdur her çeĢmesârı gûyiyâ 

ùHâk-i óanber-bârına reĢk eyledür müĢg-i øHı øtâ  

GülĢen-i Firdevse teĢbîh eylesem ânı n‟ola 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

4 

Orta yirinde bitübdür bir çenâr-ı bî-bedel 

Bî-bedellikde meger øøTûbâ ola aña bedel 

Var mı óâlemde na øzîri ey dil inøsâf eyle gel  

Bâm-ı çar ùha irmiĢ anı Sidredür dirsem me øhel 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

5 

øKarĢusında ol TemâĢâlı øk ki var budur ùhaber 

Kim Süleymândan økalubdur ol binâ-yı muóteber  

ùHoĢ muóallâ øka øsrmıĢ seyreyle ey øsâøhib-na øzar  

Burc u bârûsı bülend evc-i ùSüreyyâdur meger 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

                                                 
4 Ravzi Divanı, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Yz. A. 500, 45b-55b, Ģiirin aslında baĢlık yok. 
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6 

øTaĢ yapusı aøk mermer iç yüzi zerrîn ùhıĢt 

øTâøk u eyvânı mu øsavver øtopraġı óanber-siriĢt 

Lâlezâr u mürġzâr eøtrâfı gûyâ ki behiĢt 

Meyl ider âb u hevâsına anuñ her ùhûb u ziĢt 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

7 

Ġsterin øHa økøk‟dan anı kim øhaĢre dek maómûr ola 

ùZerre-i ùhâkinden anuñ çeĢm-i bed-bîn dûr ola  

óĠĢret ü óîĢile ùhaløkı tâ-ebed mesrûr ola  

Luøtf-ı Yezdân ile dâyim her biri meòcûr ola  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

8 

Var o yirde âsmânâsâ melekler bî-øhisâb 

øHüsnile meĢhûr-ı óâlem dil-ber-i óâlî-cenâb
5
 

Her birine mübtelâ olmıĢ hezârân Ģeyùh ü Ģâb  

Görse ol meh-rûları Ģermende olur âftâb 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

9 

Evvelâ ùHûnkâr-ı ùSânî bir melek-man øzar perî 
6
 

YaraĢur olursa bu dîvânuñ ol ser-defteri
7
 

Ser-be-ser mecmûó-ı ùhûbân olmıĢ anuñ leĢkeri  

Seyre çıøkdu økca temâĢâ eyle anı gel beri  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

10 

Biri bir ebrû-hilâl ü ruùhları mihr alnı mâh  

Muøsøtafâdur nâmile ùhûbân içinde oldı Ģâh 

Aldı göñlüm nâ-gehân âliyle ol çeĢm-i siyâh 

Bed-na øzardan øsaøkla ol Ģâh-ı cihânı yâ Ġlâh 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

11 

Birisi bir mâh-rû nâmıyle øKâødî-zâdedür 

Mîve-i mihr ü vefâdan serv teg âzâdedür
8
 

ÂĢnâlıøk eylemez bizümle meyli yâdedür 

ġeh-süvâr-ı øhüsn olanlar heb aña üftâdedür 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

                                                 
5 øHüsnile: øSanıla (Aydemir 2007b: 109) 
6 perî: biri (Aydemir 2007b: 109) 
7 dîvânuñ: dîvâneñ (Aydemir 2007b: 109) 
8 serv teg: servetüñ (Aydemir 2007b: 109) 
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12 

øHâcı Bayrâmoġlı dirler birisi bir mâhdur 

Kaóbe-i kûyı dil ehline ziyâretgâhdur 

Bendesidür cümle ùhaløk ismi Muøhammed Şâhdur 

Sürmeyen yüzini ùhâk-i pâyine güm-râhdur 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

13 

Birisi bir Beg güzeldür kimseye itmez vefâ 

LeĢkeri cevr ü cefâdur mülk aña øhüsn ü bahâ 

Müstaøha økøk-ı tâc-ı devletdür disem lâyı øk añâ 

Mülk-i øhüsne anı Ģâh eyle Ġlâhî dâyimâ  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

14 

Düldül-i øhüsne süvâr olmıĢ birisi bir perî  

øHayderîâsâ óAlî Bâlînüñ oldum øKanberi 

Ben degil cümle vilâyet ùhaløkı oldı çâkeri 

óÂlem içre bîĢe-i øhüsnüñ odur Ģîr-i neri 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

15 

Biri bir Baøkøkâl-zâde bî-tera øhøhum kîne-cû 

Dirheme mâyil terâzû gibi gördüm rû-be-rû 

TeĢne-diller Ģerbet-i güftârın eyler ârzû  

óÂĢıøka cevr ü cefâ itmek olupdur aña ùhû 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

16 

Menbaó-ı øhüsn ü bahâ biri Muøhammeddür be-nâm  

Fikr-i câm-ı laóliyile oldı dil mest-i müdâm 

Rûy-i meh-tâbına mihr-i óâlem olmıĢdur ġulâm 

ùHâli dâne mürġ-i dil øsaydına anuñ zülfi dâm  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

17 

Biri Âhenger Muøhammed Şâhdur ol yârı gör  

Âheni nerm eyler âteĢ ol ruùhı gül-nârı gör 

øKo óinâdı óârif ol dükkâne gel yalvârı gör 

Küfr-i zülfi olmıĢ îmân ehlinüñ zünnârı gör  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 
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18 

Dil-berüñ biri Demirci Muøs øtafâ bir mâh-ruùh 

Ay olur bir kerre göstermez baña ol Ģâh ru ùh  

óArż ider aġyâra ammâ gün gibi her gâh ruùh  

øTañ degil vird-i zebânum olsa her dem âh ruùh 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

 

19 

ùHamza Bâlîdür biri bâlâ-bülend ü ser-firâz  

Nev-cevân u nev-resîd ü dil-pesend ü dil-nüvâz 

Nâz u istiġnâ ider óâĢıøklar itdükce niyâz  

Aña çoøk ço øk ùhidmet it ey dil ya økîn ol âz âz 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

20 

Biri økılıccı øHasan-zâde øHüseyn ol mâhdan 

Eylesem øtañ mı Ģikâyet øtoldı óâlem âhdan  

LeĢker-i ġam tîġ-ı mi øhmetle gelüb ol Ģâhdan  

øKıldı yaġmâ øsabr u ârâmı dil-i âgâhdan 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

21 

Nâmı Oruc Bâlîdür birisi bir baøkøkâldur  

Rûz-ı va øslı ol mehüñ óîd-i mübârek-fâldür 

Ruùhları gül sözleri Ģekker øtudaġı bâldür 

óÂĢıøk-ı dil-øhastesi olan óaceb ùhoĢ-øhâldür 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

22 

Birinüñ nâmı Memi bir çehre-mihr ebrû-hilâl 

Gördüm anuñ gün yüzin ùhâ øtırda økalmadı melâl 

øTañ degildür irse mihr-i óâleme her gün zevâl 

OlmıĢ anuñ øhüsn-i bî-hem-tâsına âĢüfte-øhâl  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

23 

Bir Börekcidür biri sevsem óaceb mi anı ben  

Dâyimâ óaĢøkı furûnında yanar cân ile ten 

Baġrumı gerçi økıyar nâzile ol nâzük-beden 

HoĢ gelür cevri baña ammâ miyâne itmeden 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 
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24 

Biri Ġâfil-zâdeye Ģâkird olan Maøhmûddur 

KaĢlarında „økâbe-økavseyn‟ âyeti mevcûddur 

Devlet anuñ kim aña óuĢĢâøkdan maódûddur 

Hûy-ı nîginden o Ģâhuñ bendesi ùhoĢnûddur 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

25 

Biri Aøhmed nâmile øKarabıyı øk olmıĢ laøkab 

Cümleden aólâ vü müste ùsnâ disem olmaz óaceb 

Haløk-ı óâlem ser-be-ser âĢüfte olmıĢ aña heb 

PîĢesi óuĢĢâøkın öldürmek olubdur bî-sebeb 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

26 

Birinüñ nâmı Muøhammed kendi bir óayyârdur 

óÂĢıøkına raøhmi yo øk bir bî-vefâ dildârdur 

óArż-ı øhâl eyler aña bilsem óaceb kim vârdur  

óÂlemi bir Ģîveye øsatmıĢ geçer mekkârdur 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

27 

Biri bir óahdine øturmaz bî-mürüvvet bî-kerem 

Eyledi óAhdî-sıfat ser-menzilüm mülk-i óadem 

Râh-ı óaĢøkında yaĢum a økdu økca çekmezdüm nedem 

Hâneme rencîde økılsa ol Mesî øhâ-dem økadem 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var  

 

28 

Biri İbrâhîm Bâlîdür ùhalîl-i cân u dil 

Mihr ü mâhı pertev-i øhüsni ider anuñ ùhacil 

Bî-na øzîr ü bî-bedel ġarrâ güzeldür Ģöyle bil 

Kıl naøzar her vechile aólâdan aólâ mı degil  

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

29 

Biri øTurmuş Bâlidür øka øs øsâblıøk øsanóat aña 

Dâ ùhi økoyun da yaraĢur økuzıdur ol bî-vefâ  

Câme-i âliyle gördükce ben anı dâyimâ
9
 

Ço øk büyükce økana girmiĢsin disem cânâ n‟ola  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var  

 

 

                                                 
9 âliyle: âl ile (Aydemir 2007b: 112) 
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30 

Ketøhudâ-zâde biri nâmiyle Aøhmed Bâlidür 

Kâkülinüñ ùhâøtır-ı fâtir perîĢân-øhâlidür  

Her sözi Ģekkerdür ammâ laóli oġul balıdur 

Vuøslatı bâġında Ģeft-âlûlerin almalıdur  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

31 

Birisi bir bî-vafâdur adına dirler øKaya 

Yüregi øtaĢdur anuñ kim aña óâĢıøk olmaya 

Bir mueòùzùzin-zâdecikdür lîk gelmez o økıya  

ùHâk-i pâyi dîde-i cânumda óayn-i tûtiyâ 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

32 

øKoca øTayınuñ biri Ģâkirdidür bir gizlü genc 

Bende-i efgende olmıĢdur aña her pîr ü genc 

Na økd-i óömri aña ùharc itdüm egerçi penc penc 

Ġrmedüm va øslına çekdüm nice yüz biñ dürlü renc 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

33 

ùHidmetinde ġehr-Emîninüñ biri bir ġonce-fem 

YaraĢur gülzâr-ı øhüsn içre açılmıĢ gül disem 

Bülbül-i Ģûrîdesi çekmez cefâ-yı ùhâr-ı ġam  

øKadd-i mevzûnıdur anuñ serv-i gülzâr-ı kerem 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

34 

Birisi Nacaøklı-zâde bir nigâr-ı nâzenîn 

BaĢuña dir óaøkluñı ey dil nacaġından øsaøkın 

øKarĢu varursañ  bıçâġına hezârân âferîn  

Gülsitânında açılmıĢ lâle sünbül yâsemîn 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var  

 

35 

Biri bir bâfendedür ismi Murâd-ı bî-vefâ 

ùHûb-rûlarda bulunmaz aña benzer pür-cefâ 

Lâmió olmıĢ rûy-i meh-tâbında nûr-ı Mu østafâ  

Ser-be-ser iøklîm-i istiġnâ müsaùhùhardur aña  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 
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36 

Dil-berüñ biri ùHıżırcıøk-zâdedür bir ùhôĢ perî  

Vaøslına cümle cihân ùhaløkı olubdur müĢterî  

óAróar-ı bâġ-ı vefâdur dirler ol bâlâteri 

øSoyunub meydâna girdüm yolına økodum seri  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

37 

Birisi nâmıyla Bayrâm ehl-i øsanóat bir güzel 

Merøhabâ eyler dirîġâ aña her bir nâ-ma øhal
10

 

Key yaraĢıøkdur libâs-ı øhüsni anuñ mâ-øha øsal 

Görmesün bâd-ı ùhazândan berg-i ru ùhsârı ùhalel 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

38 

Biri óAbdî Şâhuñ Oġlı bir nigâr-ı ser-bülend 

Dâyimâ bî-bâk ü bî-pervâ gezer ol Ģeh-levend 

Mürġ-i diller øsaydına zülfini økılmıĢdur kemend 

Dilerin kim irmeye aña yavuz gözden güzend
11

 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

39 

øKâødi yanında birisi bir perî-peyker melek 

øKâødi çıøkmıĢ aradan heb anuñ olmıĢ mâ-melek 

Key münâsibdür aña ol øhulle-i zerrîn-benek 

øHüsn-i bî-hem-tâda yo økdur aña hergiz müĢterek 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

40 

Biri Ġlyâs Oġlıdur adına dirler Muøsøtafâ  

YaraĢur kûyine dirsem økıble-i ehl-i øsafâ  

Cânuma geçdi benüm ùhâr-ı muġaylân-ı cefâ  

Zemzem-i eĢküm görüb økılsa nola bir kez vefâ  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

41 

Biri bir Meh-pârecikdür kim ider berberlicik 

Cümle ùhûbân encüm olsa eyler ol Ülkerlicik  

øKaøsd-ı fa øsd itse ider müjgânları neĢterlicik  

øHa økøk budur kim ùhôĢ münâsibdür aña dil-berlicik  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

                                                 
10 nâ-maøhal: nâ-mecel (Aydemir 2007b: 114) 
11 Dilerin: Dilerem (Aydemir 2007b: 114) 
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42 

Birisi Usta øHasan økardaĢıdur nâmı Memi  

óÂĢıøk-ı bî-çâre diller derdinüñ oldur emi 

Sînesidür økara baġrum yâresinüñ merhemi  

Nideyin ammâ erâùzil zümresidür hem-demi 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

43 

Birisi Bengî laøkab ammâ ki bir ġarrâ güzel  

óÂlem-i hüsn içre bî-a økrân u bî-hem-tâ güzel  

Eyledi øhayrân beni ol gözleri Ģehlâ güzel 

Serv-i bustân-ı melâøhatdür o ùhôĢ-bâlâ güzel  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

44 

Birisi bir Bende-zâde øhüsnile Ģâh-ı cihân  

Bende-i dil-dâde olmıĢ aña her pîr ü cevân  

Yüzini pür-Ģevøk olur gördükce mihr-i âsmân 

Vaøslına Rûmuñ ùharâcın virüb aldum râygân 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

45 

Birisi Muøslı Reòîs olma øk dilerseñ âĢnâ  

Ba øhr-i hicrânına ġarøk olma øk gerek sen evvelâ 

Bî-edeblikdür ser-i kûyine varma øk dâyimâ  

Yılda bir gün meh yüzin görmek yeter ey dil saña 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

46 

Biri Yûsuf Bâli bir zîbâ nigâr-ı mâh-rû 

Vuøslatın Yaóøkûb-ı dil økılur dem-â-dem ârzû 

Hûblar çâh-ı zena ùhdânına eyler ser-fürû 

Kimseye yo øk meyli istiġnâ olubdur aña ùhû 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

47 

Birisi nev-reste Yûsufdur yañaġı lâlegûn 

Leyli-i zülfi yeter boynumda zencîr-i cünûn 

Kâmet-i bâlâsı fikri økıldı økaddüm ser-nigûn  

Mû-miyânı óaĢøkına düĢdüm olub zâr u zebûn  

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 
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48 

Biri baĢum tâcı rûyum aña ùhâk-i pây olur 

Gün yüzin görmek baña olmaz müyesser ay olur 

Bezm-i hicrânında økaddüm çeng ü nâlim nây olur
12

  

Gelse güftâre eger øtûøtî-i Ģekker-ùhây olur 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdir Ģehr-i İdincik ki var 

 

49 

Biri gerçi bir Siyeh-çerde nigâr-ı ùhûbdur 

Ol benüm yanumda ammâ cümleden merġûbdur 

Bir melâøhat kânı bir zîbâ güzel ma øhbûbdur  

YaraĢur her giydügi endâmı pür-üslûbdur 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

50 

Biri bir her-câyî dil-ber nâmı óAbdî Bâlidür 

Dergehinde boynı baġlu bendesi olmalıdur 

óAøklumı tâlân iden gül ruùhlarınuñ âlidür 

ġeh-süvâr-ı øhüsn olanlar ser-be-ser pâmâlidür  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

51 

Bir güzeller Ģâhıdur birine dirler øKaraøkaş  

Cümle ma økdûrın aña ùharc itdi çeĢm-i sîm-pâĢ 

øKıl øha ùzer ol bî-vefâdan ey göñül ġâfil me-bâĢ 

Bir pul itmez óaĢ økı meydânında yüz biñ cân u bâĢ 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

52 

Biri øTurġûd-zâde Aøhmed øsanóati neccârlıøk  

øTurresinde óâĢıøkuñ óömrin keser øtarrârlıøk 

Gelse bu vîrâneye økılsa eger miómârlıøk  

øKalmaz idi ùhâne-i dil-tengüm içre darlıøk  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

53 

Biri mihr-i burc-ı øhüsn ammâ ki nâmı Mâh-ı nev 

Âsmân-ı behçetüñ bedr-i tamâmı mâh-ı nev 

Ser-fürû idüb kime virmez selâmı mâh-ı nev 

Gün gibi meĢhûr-ı âfâøk olmaya mı mâh-ı nev 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

 

 

                                                 
12 nâlim: nâlem (Aydemir 2007b: 115) 
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54 

Bir perîdür biri dirler adına øKuşundöken 

EĢkümi sîm itdi reng-i rûyümi altûn döken 

øKaddümi çeng eyleyüb ol økâmeti mevzûn döken  

Eyledi cevr ü cefâ resmin baña økânûn döken  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

55 

Biri Fażlî Bâlidür varsañ eger dükkânına  

Dâyimâ ma øzhar düĢerdüñ fażla-i i øhsânına  

Bir nefesde âdemüñ cânlar baġıĢlar cânına 

Behremend-i óömr olur her kim ki varsa yanına  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

56 

Ġkisi iki birâderdür ki gördüm anları  

Zînet olmıĢ gûn-e-gûn øhelvâyile dükkânları 

óÂĢıøk-ı øhayrânlarıyla ol øhalâvet kânları  

Çâr-sû içre iderler dâyimâ dîvânları  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

57 

Birisi bir øtâlib-i óilm-i Ġlâhî  Sûùhte 

Âsmân-ı øhüsnüñ olmıĢ mihr ü mâhı sûùhte 

Ġtdürür óaĢøkında baña her gün âhı sûùhte 

Öldürür cevriyle bu ben bî-günâhı sûùhte  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

58 

Birine dirler øKatırcı-zâde bir ferùhunde-ùzât 

Niçe Ģâhı eylemiĢdür naøtó-ı øhüsni içre mât  

Lebleri yanında kemter ùhâkdür økand-i nebât  

Nâzile cevlân idüb meydân-ı øhüsne øsaldı at  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

59 

GülĢen-i øhüsnüñ güli biri Ebû-Bekr-i kerem  

YaraĢur ol ġonceye øSıddîøk-i ùsânîdür disem 

Vuøslatı bâġından olmadum dirîğâ muġtenem 

Anuñ ancaøk yâr-ı ġârı olmayan Ģeydâ benem 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

60 

Birisi øHâcı óÖmer-zâde øzarâfet kânıdur 

Ben aña Bû-Bekr-i ùsânîdür disem erzânıdür 
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øHâ øsılı mülk-i øhayânuñ øHażret-i óOùsmânıdur 

Ol óAlî-heybet Ģecâóat kûhınuñ arslânıdur  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

61 

Birisi nâmiyle Aøhmed Şâhdur bir nev-cevân 

øTañ mı yüzin sürse ùhâk-i pâyine Ģems-i cihân  

Gözüme óâlem görinmez olsa çeĢmümden nihân  

Dâyimâ evøsâf-ı laólidür baña vird-i zebân 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var  

 

62 

Birisi bir meh-cebîn ü nâzenîn ismi øHasan 

Zehr-i hicrânıdur anuñ óâĢıøkuñ óömrin kesen 

Boynuma øta øksam nola sevdâ-yı zülfinden resen  

Ben ölürsem ġam degil olsun hemân ol øsaġ esen  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

63 

Birisi bir pâdiĢâh-ı mülk-i øhüsn ismi øHüseyn 

Kerbelâ-yı óaĢ økına cân virmek oldı baña deyn  

ùZikr-i nâmıdur viren bu defter ü dîvâna zeyn 

óÖmrümüñ øtûmârını øtayy itdi ùha øtøt-ı óârıżeyn 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

64 

Birinüñ nâmı Dede mestûrdur peĢmînede 

Kimse hem-râh olımaz anuñla kibr ü kînede  

Kendi görür mi ùslini ancaøk hemân âyînede  

óAndalîb-i cân u dildür kim yaraĢur sînede  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

65 

Ġonce óÎsâdur biri ölmiĢleri iøhyâ ider  

GülĢeninde bülbül-i gûyâları Ģeydâ ider 

øKâmeti rûz-ı økıyâmetden ùhaber îmâ ider 

BaĢum üstinde yirüñ var dirsem istiġnâ ider 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

66 

Biri bir øKız Na økşı dildâr u nigâr-ı zen-øsıfat 

Deldi tîr-i cevri ammâ sînemi sûzen-øsıfat 

Ġtti øhâd itsem eger anuñla cân u ten-øsıfat 

Sâde pehlûya çekerdüm anı pîrâhen-øsıfat 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 
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67 

Birisi bir ùhande-rû giryân ider óuĢĢâkını 

øTaġıdur sevdâ-yı zülfi sünbülüñ evrâøkını 

Bülbülâsâ iñledür gülzârınuñ müĢtâ økını 

øTutsa óâĢıøklar nola ĢemĢîrine aónâøkını 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

68 

Bir melâøhat menbaóıdur birinüñ ismi Naøsûøh  

Yazsa Ģâriøhler kitâb-ı øhüsnine yüz biñ Ģürûøh  

Bâb-ı va øsfından yine hîç kimseye olmaz fütû øh  

Vusølatına øsabr-ı Eyyûbile lâzım óömr-i Nûh 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var  

 

69 

Birisi Etmekci-zâde nâmıle Maøhmûddur 

Niómet-i va øslı müdâm etmek gibi ma økøsûddur 

Firøkatinde gökler âhumdan benüm pür-dûddur  

Ansız olsam bir nefes óâlemde yirüm oddur  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

70 

øKul ùHıżır-zâde biri bir mâh-çehre âftâb 

PâdiĢehler aña bende ol Ģeh-i óâlî-cenâb 

óÂrıżı mihr-i münevver kâküli misgîn se øhâb  

Göz økamaĢur yüzine ba økmaġa mâniódür øhicâb 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

71 

Birisi øHammâmcınuñ Oġlı bir bâlâ dırâz 

BaĢuma økaynar øsular økoydı benüm ol ser-firâz 

øSoydı óüryân itdi el-øhâ øsıl beni ol dil-nüvâz 

óÖmrin efzûn eylesün añun o øHayy-ı bî-niyâz  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

72 

Nâmı Aøhmeddür birinüñ bir Mükerrem-zâdedür 

Bâġ-ı firdevs-i vefâdan çıøkmıĢ Âdem-zâdedür  

Bî-bedel bir beg güzel bir mîr-i ekrem-zâdedür 

óÂlemüñ ma økbûli bir Ģâh-ı mufa ùhùham-zâdedür 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 
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73 

Birine ùZü’n-Nûn-ı Mıøsrî dirler ol bir ġoncedür 

Fikr-i Ģâm-ı zülfi ehl-i dillere eglencedür 

Bir nihâl-i tâzedür bir dil-ber-i nârincedür  

óÂĢıøka cevri hemân bir kerre yalvarıncadur 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġrümdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

74 

Birisi bir menbaó-ı cûd u óaøtâ kân-ı vefâ 

Süfre-i iøhsânına mecmûó-ı âlem imtilâ 

Anası anuñ gibi beĢ beĢ øtoġursun dâyimâ  

Ol kerem kânına bizden lâzım olmıĢdur duóâ 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

75 

øHiżr-ı ùSânîdür biri cânum sever ol dil-beri 

øHa økøk budur kim çeĢme-i øhayvâna beñzer lebleri 

ùHâlidür Yeòcûc kendi mülk-i øhüsn Ġskenderi 

ÇeĢmüñe ku øhl-i cilâdur gözüñ aç ùhâk-i deri 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

76 

Biri øKaøsøsâboġlıdur óuĢĢâøkını økurbân ider  

Lâf olmaz dirsem bir günde yüz biñ økân ider 

ġâhdur her bendeye cevr ü sitem i øhsân ider 

Yâr olur aġyârile ben ùhasteòi bî-cân ider 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

77 

Birinüñ Caóferdür ismi bir nigâr-ı pür-hüner 

óÂĢıøkuñ øhâlin bilür bir yâre âĢıøkdur meger 

øKıl naøzar ol iki nûr-ı dîde dünyâlar deger  

Ol güler ben itdügümce bülbülâsâ nâleler 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

78 

Biri øHâcî Bâli idüb Kaóbe-i kûyin øtavâf   

Mû-miyânı seyrine saóy itdi øtabó-ı mû-Ģikâf  

Merve øha økøkıçün øSafâyile idüb dil ittiøsâf 

Le ùzùzet-i ùhurmâ-yi laólin øhâ øsıl itdi bî-ùhilâf 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

79 

Cennet-i øhüsn içre biri nâmile Rıødvândur 

Ser-be-ser yanında ùhidmetkâr olan ġılmândur 
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Vaøslı ol øhûrîveĢüñ dil derdine dermândur 

øKaddi øTûbâ laóli Kevùser bir kerîmü‟Ģ-Ģândur 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

80 

Birisi øHelvâcı-zâde øtatludur Ģekker gibi 

Anı øhayrân dil sever øhelvâ-yı Ģîrînter gibi  

óAyĢ iderdüm bezm-i óâlem içre Ģîr-i ner gibi  

Emsem anuñ leblerin her demde kâhîler gibi  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

81 

Dil-pesendüñ birisi bir Ģâh-ı heft-i øklîmdür 

Ben gedâdan ger süòâl eylerseñ anı kîmdür  

Dimek olmaz ismin ammâ øharf-i evvel mîmdür 

øKaĢları altûna beñzer reng-i rûyi sîmdür 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

82 

Birinüñ øzâhir zenaùhdânında çâhı Yûsufuñ    

Cân u diller bend ider zülf-i siyâhı Yûsufuñ  

ÇeĢm-i câna tûtiyâdur ùhâk-i râhı Yûsufuñ 

óAĢøkı dilden olmasun ùhâlî Ġlâhî Yûsufuñ  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

83 

óAbdiraøhmânuñ biri Ģâhı cemîó-i  óâlemüñ  

Dil-ber-i ma økbûlidür mecmûó-ı nesli Âdemüñ  

óĠlm o økur Ģâkirdi olmıĢdur Ġmâm-ı Aóøzamuñ  

Bende-i ednâsı ol óizzetle geçsün her demüñ  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

84 

Birisi îøklîm-i øhüsnüñ óÎsî-i devrânıdur 

Aña ùHıżrî-zâde dirler ol bir âdem cânıdur 

øHüsn-i øsavtı øsanki Dâvud-ı Nebî eløhânıdur 

Küfr-i zülfi ehl-i âĢøkuñ dînidür îmânıdur 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

85 

Bî-vefânuñ biri øKâsım-zâde Muøslı Şâhdur 

øKısmeti óaĢøk ehline her demde âh u vâhdur 

Her melek-rû necm-i øhüsn o içlerinde mâhdur 

óÂĢıøkuñ cânına ma øhbes ġabġabında çâhdur 

Ha økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 
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86 

Biri olmıĢ bir gül-i gülzâr-ı øhüsnüñ bülbüli  

Kim henüz ol ġonce-i nev-reste sevmiĢ bir güli 

Ġonce-i bâġ-ı melâ øhat aġzı kâkül sünbüli 

Nice miskîni øtutub zecîre çekmiĢ kâküli 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

87 

Biri øTuzcı-zâdedür bir dil-ber-i Ģîrîn-kelâm 

Cümle ùhûbân içre ol ke‟l-miløh olubdur fi‟øt-øtaóâm  

øHüsnini seyr itdürür óuĢĢâøka ol pür-i øhtiĢâm 

Ol melâ øhat kânına mu øhtâc olubdur ùhâ øsøs u óâm 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

88 

Birine dirler øKaranfilli Muøhammed nâmile
13

 

Cemó idüb ùhûbânı bezm eyler mey-i gülfâmile
14

  

Ġsterin kim øHa økøk müyesser eyleye eyyâmile 

óAyĢ ü óiĢret eyleyem ol rind-i dürd-âĢâmile 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

89 

Birisi Bâøkî Reóîsüñ Oġlıdur bir serv-økad 

GülĢen-i øhüsne gül-i nev-restedür ol lâle-ùhad 

DüĢdügince óâlem içre økalb-i aódâya øhased 

óÖmr-i bâ økî rûzı økılsun aña ol øHayy-ı Ebed
15

 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

90 

Ġkisi iki birâder birbirinüñ hem-seri 

Öldürürler cevrile her óâĢıøk-ı bî-dilleri 

Çarùh-ı øhüsnüñ biri mâhı biri mihr-i enveri  

øKıldılar pâ-mâl-i ġam økahrile ben ùhâkisteri 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

91 

Birisinüñ nâmı Yûsuf bir melâ øhat kânıdur 

ġehre yaøkında müsâfir gelmiĢ âdem cânıdur  

Bendesine bende olan óâlemüñ sul øtânıdur 

Ġabġabınuñ çâhı mücrim göñlümüñ zindânıdur 

                                                 
13 øKaranfilli: øKarañġıllı (Aydemir 2007b: 122) 
14 mey-i:  mi (ol) (Aydemir 2007b: 122) 
15 ol øHayy-ı: evvel øHayy (Aydemir 2007b: 122) 
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øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

92 

Çâr-sû-yı øhüsn içinde birisi bir Ser-tırâş 

Kelle-i óuĢĢâøkı tîġ-ı cevrile eyler tırâĢ 

øKılur aña ser-fürû her kimse kim ister tırâĢ 

Nâzile Ģîveyle anı eyler ol dil-ber tırâĢ 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

93 

Biri øhammâm içre bir ġarrâ güzel Dellâkdür  

BaĢ keser økanlar döker hem cüst ü hem çâlâkdür 

Ayaġına rûy-i zerdüm ferĢ ü cismüm ùhâkdür  

Tîğ-i cevrinden dilüm mecrû øh u sînem çâkdür 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

94 

Birisi Ferhâd-zâde dil-ber-i ġîrîn-kelâm 

Âstânında olubdur nice ùHusrevler ġulâm 

óÂĢıøk olmıĢ ùhadd-i gülgûnına cümle ùhâ øs øs u óâm  

Zülfi ġebdîzine baġlanmıĢ göñüller bi‟t-temmâm 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

95 

Birisi aña birâder mâh-ru ùh bir âftâb 

Görmege her gün yüzin mihr-i sipihr eyler Ģitâb 

Sîne tennûrında itdüm baġrumı ey dil kebâb 

EĢk-i ùhûnînüm görüb raøhm itmez ol óâlî-cenâb 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

96 

Dil-ber-i nâ-mihrbânuñ birisi Manøsûrdur 

Ruùhları bedr-i dücâ zülfi Ģeb-i deycûrdur 

Gerçi ùhüsn-i óâlem-ârâyile ol meĢhûrdur 

Pertev-i mihr-i vefâ ammâ dilinden dûrdur  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

97 

Birisi óAbdü’l-Celîlüñ Oġlı bir raónâ püser 

Cümle ùhûbân içre bir ma øhbûb-ı müste ùsnâ püùser 

øKıl naøzar inøsâfile gör kim nice zîbâ püser 

Her gören bî-i ùhtiyâr eydür óaceb aólâ püser 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 
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98 

Birisi bir dil-ber-i bî-mi ùsl ü hemtâ Mûy-tâf  

óÂĢıøkına økara çullar giydürür ol bî-ùhilâf 

Çaġırub øHa økøka derûndan „neccinâ mimmâ neùhâf‟ 

Kaóbe-i kûyini yüz biñ saóyile økıldum øtavâf 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

99 

Biri İslâmoġlı Muøslı bî-øha økî økat bî-vefâ 

Dîni yo øk bir kâfir itmez itdigin anuñ baña 

Bâr-ı cevrin çekmege yo øk øtâkatüm yâ-Rabbenâ 

øHâlüme raøhm idüb in øsâf eylemez in øsâf aña 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

100 

Bir güzeldür biri dirler adına Yanıøk øHasan  

óÂĢıøkın eyler Ģeb-i hicrânda uyanı øk øHasan 

ġimdi bir óAùzrâ-øsıfat sevmiĢ olub Vâmı øk øHasan 

YaraĢur her dâyimâ dirsem aña óâĢıøk øHasan 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

101 

Biri bir Başmaøkcı dil-ber økaddi mevzûn Ģekli ùhûb 

Ayaġa øsaldılar iĢin yoġiken hergiz óuyûb 

Çekdürürken dâyimâ óuĢĢâøka envâó-ı kürûb
16

 

øHidmetine meyl ider øhikmet budur kim her økulûb 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

102 

Dil-berüñ nâmıyle óÎsâ Bâli dirler birine  

Yirde görse kûyini gökde Mesîhâ yirine 

Gerdenin øtutarsa óâĢıøk yiridür ĢemĢîrine  

Nice diller bend olupdur zülfinüñ zencîrine  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

103 

Birisi Ģâh-ı cihânuñ bir dil-âver bendedür 

Çehre-i meh-tânına ùhurĢîd-i ùhâver bendedür 

øKadd-i ĢimĢâdına Ravżî øsanavber bendedür 

øHâ øsılı deryâ-yı øhüsne bir Ģinâver bendedür  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

 

                                                 
16 envâó-ı kürûb: envâóı görüp (Aydemir 2007b: 124) 
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104 

øHaĢre deg söylense bulınmaz nihâyet ey göñül 

Bu yirüñ ma øhbûbına yoøk øhadd ü ġâyet ey göñül 

Her biri bir økadd-økıyâmet ġamze-âfet ey göñül 

Ger økıyâma gelseler økopar økıyâmet ey göñül  

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

105 

ùHâric-ez-defter nice nev-resteler var bî-óaded 

Ân-ı ruùhsârına olmıĢ iki ebrû iki med 

ùHâme ta øhrîr idemez zîrâ ki gördüm lâ-yüóad 

Her birisin Ģâóir-i øhâdiùs ide Ģiórinde ad
17

 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

106 

Yâ Ġlâhî her birine rûzı økıl óömr-i dırâz 

øKâmet-i bâlâyile her biri olsun ser-firâz 

Serv-økadler nâz idüb óâĢıøklar itdükce niyâz  

Tâzelensün her birinüñ sebz-i óömri økıĢ u yaz 

øHa økøk budur Bâġ-ı Ġremdür Ģehr-i İdincik ki var 

 

Murabba’
18

 

 

Fâóilâtün, fâóilâtün, fâóilâtün, fâóilün 

1 

Ol güzeller Ģâhı kim bir bî-vefâ dil-dârdur 

ÂĢinâlardan økaçar bî-gânelerle yârdur 

óAdl ü dâdı økıldı nâ-peydâ óaceb cevvârdur 

Şehr-i İdincikde Ģimdi sevdigüm ùhûnkârdur 

 

2 

øKılıcıyla ser-be-ser fetøh itdi óOùsmân illerin 

Zîr-i a øhkâmında økıldı Ģâh u Kenóân illerin 

Defter-i ùhâ øsøsına økayd itdi dil ü cân illerin 

Şehr-i İdincikde Ģimdi sevdigüm ùhûnkârdur 

 

3 

Nâzile seyrâna çıøksa ol Ģeh-i óâlî-cenâb 

Yüz sürer pây-i semendine felekde âfitâb 

Sâyesi olur hemân anuñla ancaøk hem-ri økâb 

Şehr-i İdincikde Ģimdi sevdigüm ùhûnkârdur 

 

                                                 
17 ide: ider (Aydemir 2007b: 125) 
18 Ravzi Divanı, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Yz. A. 500, 62b. 
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4 

Fürøkatinde eĢk-i çeĢmüm ba øhr-i bî-pâyân olur 

On sekiz biñ óâlemi ġarøk eyleyüb øtûfân olur 

Mâ-cerâmı yazsalar biñ defter ü dîvân olur 

Şehr-i İdincikde Ģimdi sevdigüm ùhûnkârdur 

 

5 

Ser-be-ser óâlem o Ģâh-ı mülk-i øhüsnüñ bendesi 

Gün yüzini görüb olmıĢ mihr ü meh Ģermendesi 

Niçe yüz biñ vardur Ravżî-øsıfat efgendesi 

Şehr-i İdincikde Ģimdi sevdigüm ùhûnkârdur 

 

Gazel
19

 

 

Feóilâtün, mefâóilün, feóilün 

 

Açılalı bahâr-ı İdincik 

Cennet oldı diyâr-ı İdincik 

 

YaraĢur mîve-i cinân dir isem 

Bî-bedeldür enâr-ı İdincik 

 

ġâ ùh-ı øTubâya meyl idüb hergiz 

BaĢın egmez çenâr-ı İdincik 

 

Bize mihr ü ma øhabbet eylemedüñ 

Yüri ey Ģîvekâr-ı İdincik 

 

Lâlezâr oldı dâğ-ı hicrüñle 

Sîne-i kûhsâr-ı İdincik 

 

Seni arar müdâm a økub her sû 

Dil-berâ cûybâr-ı Ġdincik 

 

Taón ider óayn-ı selsebîle revân 

Ravżiyâ çeĢmesâr-ı İdincik 

 

ùHûb sevseñ kimesne óayb itmez 

Ne güzeldür diyâr-ı İdincik 

 

 

 

                                                 
19 Ravzi Divanı, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Yz. A. 500, 108a-b. 
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Ravzi‟nin tasvir ettiği tarihî çınar 

 

 

Bugünkü Edincik‟ten bir görüntü 


