
yaptığı düzenleme teklifi üzerine çıkan 25 
Temmuz 18SS tarihli bir iradeyle İhtisab 
Nezareti lağvedilmiştir ve İstanbul'un be
lediye işleriyle daha etkin ve modern bi
çimde ilgilenmesi için şehremanetinin ku
rulması kararlaştırılmıştır. Hükümet ta
rafından tayin edilen ve Meclis-i Vala'
nın tabii üyesi olan şehremininin mai
yetinde iki yardımcı ile üyeleri halk, esnaf 
ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir 
şehremaneti meclisi bulunuyordu. 1864 
tarihli Vilayet Nizamnamesi'yle birlikte taş

rada önemli merkezlerde belediyeler ku
rulmaya ve yaygınlaştırılmaya başlanmış

tır. Şehremini unvanı Türkiye Cumhuriye
ti'nde bir süre daha kullanılmış. 3 Nisan 
1930 tarihinde çıkarılan belediye kanu
nuyla şehremini ve şehremanetinin yeri
ni belediye ve belediye meclisi gibi unvan
lar almıştır (bk. BELEDiYE). 
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Divan edebiyatında 
bir şehrin güzelleri 

ve güzellikleri hakkında yazılan 
manzum eserlerin ortak adı. 

_j 

Farsça şehr ve englz (harekete getiren, 
karıştıran) kelimelerinden oluşan şehr-en
glz bir şehrin güzellerini, doğal ve tarihi 
güzellikleriyle sanat ve meslek dallarında 
ün yapmış kişileri ve onların sosyal durum
larını anlatır. Dihhuda, Edward G. Browne 
ve Muhammed Ca'fer MahcQb gibi araş-

tırmacılar türün kaynağının Fars edebiya
tı olduğunu ve buradan Türkler'e geçtiğini 
ileri sürmüşlerse de E. J. W. Gibb ve Agah 
Sırrı Levend şehrengizin gazavatname, sur
name ve tarifnameler gibi Osmanlı edebi
yatında ortaya çıktığını belirtmişlerdir. 

Kaside, gazel, kıta, rubal, terkibibend 
gibi farklı nazım biçimlerinin kullanıldığı 
şehrengizlerde asıl konunun anlatımında 
mesnevi nazım şekli tercih edilmiş ve mü
rettep bir mesnevide bulunan bölümlere 
burada da yer verilmiştir. Giriş bölümün
de tevhid ve na't yanında çoğunlukla kla
sik münacatlardan farklı olarak -güzelle
re tutkunluk sebebiyle bazı dini görevler 
aksatıldığından- suçluluk ve pişmanlık duy
gusunun ifade edildiği, Allah'tan bağış

lanma dileyen bir münacat yer alır. Ardın
dan mi'raciyye vb. şiirlerle Hz. Peygam
ber'!, Hulefa-yi Raşidln'i, dönemin padi
şahını, sadrazam vb. ileri gelenleri öven 
methiyeler gelir. Bu arada müellif kendi
si hakkında bilgi içeren, okuyucudan özür 
dileyen, kış, bahar. gece ve gündüz tasvir
leri ihtiva eden manzumelere yer verebi
lir. "Sebeb-i nazm- ı şehrenglz 1 hasbihal" 
bölümünde padişahın şehri ziyareti, bir 
dostun ricada bulunması, görülen bir rü
ya gibi sebeplerden ötürü eserin yazıldığı 
açıklanır. "Agaz-ı dasitan" denilen, asıl ko
nunun işlendiği bölümde şair önce söz ko
nusu şehrin diğer şehirlere olan üstünlük
lerini dile getirir. Şehrin çeşitli semtleri, bu 
semtlerin tabii güzellikleri, mimari eser
lerin tanıtımı vb. hakkında bilgilerin akta
nldığı kısmın ardından şöhretlerine göre 
güzelierin anlatırnma geçilir. Bunlar adia
rına ya da sanatiarına uygun cinaslarla bir 
tablo halinde tasvir edilir. Bazan güzelie
rin özel ilişkilerine de yer verilir. Hatimede 
şair şehrin güzellerinin ve güzelliklerinin 
saymakla bitmeyeceğini, kendisinin ancak 
bu kadarını yazabiidiğini ifade eder ve 
eserini güzellere duada bulunarak bitirir. 

İ çeriklerine ve yapılarına göre şehren
gizler üç gruba ayrılabilir. 1. Tek bir güzele 
ait olup hasbihal veya sergüzeştname tar
zında yazılan , bununla birlikte şehrin tas
virlerine de yer verenler; Çariulu Katib'in 
İstanbul ile Vize hakkında 919'da ( 1513) 
kaleme aldığı şehrengizle Enderunlu Fa
zıl'ın Defter-i Aşk adlı eseri bunlardandır. 

z. Bir yerin güzellerini, bazı kişilerini ya da 
sanat erbabı ile mesleklerini tasvir eden
ler; Mesih'i'nin Edirne şehrengizi, İsmail 
Bellğ'in Bursa şehrengizi, Enderunlu Fa
zıl'ın Çenginame'si ile Zenanndme'si gi
bi. 3. Bir şehrin sadece gezip görülmeye 
değer doğal güzelliklerini. tarihi mekan-

SEH RENG iZ 

larını ve sosyal özelliklerini anlatanlar; La
mil Çelebi'nin Bursa şehrengizi ve Naziki'
nin yine Bursa'yı öven manzumesi gibi. 

Şehrengizlerde güzellik ve güzeller gibi 
iki temel unsura ağırlık verildiği görülür. 
Bununla birlikte gelişme döneminden son
ra bu eserlerde daha çok cinsellik üzerin
de durulmuş, bunun sonucunda şehren
gizlerin başka türlerle birleşmesine, hat
ta yeni türlerin ortaya çıkmasına zemin 
hazırlanmıştır. Fehlm-i Kadim'in müsteh
cenliğin hakim olduğu, tam bir hezeliyya
ta dönüşen şehrengizi, Tacizade Cafer Çe
lebi'nin Hevesndme'si, Enderunlu Fazıl'ın 
Hubdnname, Zenanname adlı mesnevi
leri böyle bir değişimin örnekleridir. Cinsel
liğe ağırlık verilen şehrengizler bazı araş

tırmacılar tarafından gayri ahlaki diye ni
telendirilmiştir. Bu yaklaşım şehrengizle

re yönelik yanlış değerlendirmelere daha 
yazıldıkları dönemde yol açmış olmalı ki 
bazı şehrengiz yazarları, içeriğinde cinsel
lik bulunmamasına rağmen eserlerinin 
hatimesinde yanlış aniaşılma konusunda 
endişelerini dile getirmiş ve marifet ehli 
kişilerin anlayışiarına sığındıklarını belirt
me ihtiyacını duymuştur. 

Bu tür eserlerde güzeller için afet, şuh, 
mehrı1, işveger, mahbı1b, dilber, hı1ban, 
bütan vb. kadınlara mahsus nitelemeler 
kullanılmakla beraber söz konusu edilen 
kişiler büyük oranda erkektir ve bunlar 
bazan isimleriyle, bazan da meslek adla
rıyla birlikte zikredilir. Bundan dolayı bazı 
araştırmacılar, şehrengizlerin erkek güzel
lerine ait sapık duyguları yansıttığını ve 
gayri ahlaki olduğunu ileri sürmüştür. Ana
dolu sahasında yazılmış şehrengizler için
de kadınlardan bahseden bir örnek Azi
z! Mustafa'nın O'ivane Meryem, Paşa Ha
tun, Küçük Kamer, Sülün Emine, Küçük 
Nisa, Ak Güvercin gibi İstanbul'un meş
hur güzellerini tasvir ettiği Nigarname-i 
Zevk-arniz der ÜsJUb-ı Şehrengiz adlı 
eseridir. 

Yazıldıkları dönemin toplum hayatının 
birer tanığı olan şehrengizler tasvir edi
len yerlerin doğal güzellikleri yanında eğ
lence mekanları, buralardaki yaşayış, ge
lenek, adet ve inançlar bakımından Os
manlı kültür tarihi için önem taşır. Günü
müzde mevcut olmayan meslekler hak
kında bilgi verilmesi, bu mesleklerle ilgili 
geleneklerin aktarılması, tasvir edilen ki
şilerin mesleklerine ve sosyal durumları
na göre giyeceklerinden eğlence anlayış
Iarına kadar birçok mahall'i renk ve moti
fin sunulması gibi özelliklerinden dolayı 
şehrengizler ayrıca bir tür belge niteliğin-
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dedir. içerdikleri mizahi unsurtarla orta ta
baka insan tipinin eğlencelerine de ışık tu
tan şehrengizler bütün bunları bir divan
dan daha canlı şekilde yansıtmaktadır ve 
adeta divan şiirinin dış dünyaya açılan pen
cereleridir. Şehrengizlerin dili ve üslübu, 
şairterin çoğunlukla sanat endişesini ön 
plana almadıkları ve duygularını olduğu 
gibi aktarmaya çalıştıkları için yalın sayı
lır. öte yandan şair tavsif edeceği kişileri, 
sanat erbabını , kısaca şehrin sakinlerini 
geleneğin güçlü etkisiyle aşk, aşık ve ma
şuk üçgeninde ele alarak arıları meslekle
rine, ad ve takapiarına uygun cinas ve teş
bihlerle anlatmaya çalışır. 

Türk edebiyatında ilk şehrengizler XVI. 
yüzyıl başlarında görülmeye başlanmış ve 
kısa sürede yaygınlık kazanmıştır. Mesi
hi'nin Edirne'ye dair şehrengizinin ilk, Za
ti'nin aynı şehir hakkında kaleme aldığı 
eserin ise ikinci şehrengiz olduğu sanıl
maktadır. ll. Bayezid dönemine ait olduk
ları bilinen bu eserlerden Mesihi'ninki da
ha çok tanınmış ve esere birçok nazire 
yazılmıştır. Türün adı da onun, " İlahi bul
durup sözüme rağbet 1 Bu şehrengize ver 
şehr içre şöhret" beytiyle ortaya çıkmıştır. 

Haklarında en fazla şehrengiz yazılan yer
ler İstanbul , Bursa ve Edirne'dir. Birçoğu 
Osmanlı döneminde birer kültür merkezi 
olan Amid (Diyarbekir). Antakya, Belgrad, 
Gelibolu, Keşan , Manisa, Mostar, Rize, Si
nop, Siroz (Serez), Taşköprü , Vize, Yenice, 
Üsküp gibi şehirler için kaleme alınmış 
şehrengizler de vardır. Günümüze metin
leri ulaşantarla sadece adları bilinen top
lam altmış sekiz şehrengiz tesbit edilmiş
tir. Bu sayı şehrengize yakın kabul edilen 
eserlerle birlikte yetmiş sekize ulaşmak
tadır. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar 
şehrengiz yazan belli başlı şairlerden eser
leri neşredilenler ya da üzerinde çalışma 
yapılanlar şunlardır: XVI. yüzyılda Arı Mus
tafa Efendi , Camii, Çalıkzade Mehmed 
M ani, Derviş , Hadi, Hayret1. İshak Çelebi, 
Lamii Çelebi, Mesihi, Nüvisi, Ravz1, Sani, 
Taştıcalı Yahya, Ulvl Çelebi, UsüiT; XVII. yüz
yılda Dürrl, Nazik Abdullah, Neşati; XVlll . 
yüzyılda Beliğ ; XIX. yüzyılda Enderunlu Fa
zı! (Karacasu, V/10 [20071. s. 305-307) Şeh

rengiz türü XVIII. yüzyılın sonlarında ken
dine has özelliklerini kaybetmeye başla
mış ve klasik şekliyle ortadan kalkmıştır 
(daha geniş bilgi için bk. Karacasu, bibl. ). 
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ŞEHREZÜR 
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(bk. ŞEHRİZOR). 
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ŞEHREZÜRİ, 
Muhammed b. Mahmud 
( 1-ŞJ,j_#l ~~ ~ ~ ) 

Şemsüddin Muhammed b. Mahmud 
eş-ŞehrezCır1 

(ö. 687 / l288 'den sonra) 

İşraki fe lsefe ekolünün 
önde gelen filozof ve yorumcusu, 

L 
felsefe tarihçisi. 

_j 

Hayatına dair çok az bilgi vardır. Heme
dan ile Erbil arasında bulunan, çok sayı

da alimin yetiştiği Şehrezür'da (Şehr izor) 

doğdu. Resô.'ilü'ş-Şecereti'l-ilô.hiyye ad
lı eserinden Şehrezür1'nin bu kitabı olgun
luk döneminde yazdığı ve bir nüshasında
ki ferağ kaydına göre 23 Zilhicce 680 (4 Ni
san 1282) tarihinde tamamladığı anlaşıl
maktadır. Şer]J-u Ifikmeti'l-işrô.~'ın telifı 

de 20 Receb 68S'te (ll Eylül 1286) tamam
lanmıştır. Başta çağdaşı İbn Hallikan ol
mak üzere eserlerini Şehrezüri'ye yakın 
zamanlarda kaleme alan biyografı yazar-

ları kendisinden bahsetmemiştir. Şehre

zürl, eserlerine ait bir nüshada yer alan 
müstensihin notuna göre 687 (1288) yılın
da hayattaydı (ŞehrezO r\', Taril)u'l-l).ükema' 
[nş r. EbO Şüveyribl. neşredenin girişi, s. 
18; EJ2 [ing ı. IX, 2 ı 9) Şehabeddin Yahya 
es-Sühreverôı, Halep Kalesi'nde iken Şems 
adında bir öğrencisinin onunla birlikte bu
lunduğu bilinmektedir; ancak bunun Şeh
rezüri olduğunu söylemek imkansızdır. 

Çünkü 68T de ( 1288) hayatta bulunan Şeh

rezürl'nin 587 ( 1191 ) yılında öldürülen Süh
reverdi'ye öğrenci olması mümkün değil
dir. Bununla birlikte Şehrezürl, Sührever
d1'nin Ifikme tü '1-işrô.~ ve Kitô.bü 't-Tel
vi]J-ô.t adlı eserlerine yazdığı şerhlerle İşra
ki felsefe geleneğinde önemli bir yer edin
miş , gerek şerhleri gerekse Resô.'ilü'ş
Şecereti'l-ilô.hiyye adlı eseriyle İbn Kem
müne ve Kutbüddin-i Şiraz1 gibi Sührever
dl şarihlerini derinden etkilemiştir. Şehre

züri, bütün şarihler arasında Sühreverdi'
nin işrak felsefesine ve felsefi metodolo
jisine en sadık kalanıdır (Şehrezüri, Resa'i
lü 'ş-Şecereti 'l-ilahiyye, neş redenin giri ş i , 

lll , 24; Corbin, s. 2 14; Hüseyin Ziya\', s. 
125). 

Felsefesi. İslam felsefesi geleneği İbn 
Rüşd 'ün ardından ciddi bir seviye kaybı
na uğrarken İslam dünyasının doğusun
da içinde İşraki okulun da bulunduğu bir
takım sentez çabaları başlamıştı. Hüse
yin Ziyai, Meşşaı felsefeden bağımsız bir 
ekol olarak değerlendirdiği İşraki felsefe 
geleneğinin iki akıma ayrıldığını , bir akı
mı İbn Kemmüne'nin, diğerini Şehrezüri'
nin temsil ettiğini belirtir. Şehrezürl, ge
rek Sühreverdi'nin yukarıda belirtilen iki 
kitabına yazdığı şerhlerle gerekse diğer 
eserleriyle sadece işraki felsefenin sem
bolik ve Meşşa1lik karşıtı unsurlarına vur
gu yapmakla kalmamış, aynı zamanda bu 
felsefenin ilham i , alegorik ve fantastik ya
pısını geliştirip daha ileri boyutlara taşı
mıştır. Bu akım İbn Kemmüne'nin temsil 
ettiği akıma göre felsefi bakımdan daha 
az öneme sahip ise de mistik ve dini fel
sefeyle ilgili görüşleri oluşturmada daha 
fazla etkili olmuştur (Alper, Aklın Hazzı, 

s. 21 ; Hüseyin Ziya\', s. 121-1 23). Şehre

zür1'nin samimi bir İ şraki olduğunu belir
ten Corbin, daha önce Sühreverdi'nin İşra
ki topluluğun başında kitabın koruyucusu 
sıfatıyla (kayyim bi'l-kitab) bir kişinin bulu
nacağına dair görüşünü hatırlatarak Şeh
rezür1'nin kendini bu sıfata layık gördüğü

nü belirtir ve Ifikmetü 'l-işrô.~'ın koruyu
cusu adının , Şiiliğin zahiri ve batıni bütün
lüğünde imamların "kitabın (Kur' an) koru
yucusu" olarak adlandırılmasıyla benzer-


