
nun dağılmasının ardından 1940'lı yıllarda 
Kazımiye havze-i ilmiyyesine çekilip kendi 
kitaplarını vakfettiği Mektebetü'l-Cevadeyn 
adıyla bir kütüphane kurdu. 1955'te iran'ı 
ziyaret etti, ulema ve devlet adamların
dan büyük ilgi gördü. 7 Şubat 1967 tari
hinde Bağdat'ta vefat etti ve Mektebe
tü'l-Cevadeyn'de defnedildi. 

Eserleri. Şehristanl'nin çoğu Arapça, bir 
kısmı Farsça olan 350'ye yakın çalışmasın
dan bazıları şunlardır: el-MuJ:ıit ii teisi
ri'l-Kur'ani'l-Kerim (yazma nüshasının 
ailesinde bulunduğu sanı lmaktadır) ; Me
vahibü'l-meşahid ii uşuli'l-'alfa' id (man
zum bir risaledir [Tahran 1343J); Tevf:ıidü 
ehli't-tevf:ıid ii cemi'i kelimeti'l-müs
limin 'ala 'a]fideh (Irak Maarif Vekaleti"
nin okullarda okutulmasına karar verd i ği 

bir ça lışması olup [Bağdat I 3431 Seyyid 
Sadık Han tarafından Farsça'ya çevrilmiş
tir [baskı yeri yok, 13521): el-Ma'aritü'l
'aliye (tevhid. di nin gerekliliği ve Kur'an'ın 
kazı hakkındadır [Bağdat 1935[) ; et-Te
nebbüh ii J:ıurmeti't-teşebbüh (erkekler
le kadınların kıyafetleriyle birbirine ben
zerneye çalışmalarının sakıncalarına dair
dir [Bağdat 1340J); ljatarü'l-etyun (bas
kı yeri yok, 1324/ 1906); et-Te?,kire li-Ali 
Muf:ıammed el-J:].ayyire (Bağdat 1340) ; 
Minhacü'l-J:ıac (Ali b. Zeynelabid!n"in 
hacdaki uygulamalarını anlatan rivayeti
ne göre hazırlanmış bir rehberdir [Bağdat 
1342J); el-Hey'e ve'l-İslam (Bağdat 1910; 
Necef 1961; nşr. Seyyid Ahmed el-Hüsey
n! [Necef 19651) : Feyzü'l-bdri (felsefe
nin esaslarıyla ilgili bir risaledir [Bağdad 
13431): NehQ.atü'l-Ijüseyn (Beyrut, ts.; 
nşr. Ali el-Hakan!, Kerbela 1388/1969). Şeh
ristani ayrıca Nadr b. Şümeyl'in Risale 
fi'l-J:ıuruii'l-'Arabiyye adlı eserini Ki tab 
ii teşrif:ıi'l-J:ıurat adıyla neşretmiştir (ei
'İim,ll/3 [Bağdat 1329J, s 128-133) (el-'İlm 
dergisinde çok sayıda makalesi bulunan 
Şehristan!'n in eserlerinin geniş bir listesi 
için bk. Mu.AU, XV, 264-266) 

Mehemmed 
Hüseyin 
Şehriyar 
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(ö. 1988) 

L Azerbaycan ve Fars edebiyatı şairi. _j 

Tebriz'de dünyaya geldi. Doğumuyla il
gili olarak 1905-1908 yılları arasında fark
lı tarihler verilir. Dava vekili olan babası 
ismail MGsevl (Mirza Ağa Hoşginabil güzel 
sanatlara meraklı kültürlü bir kimse idi. 
Mehemmed Hüseyin önceleri "Behcet", 
daha sonra "Şehriyar" mahlasını kullan
mıştır. 1906'da başlayan iran Meşrutiye
ti hareketinin Tebriz'de yol açtığı sosyal, 
siyasal ve ekonomik çalkantılar yüzünden 
ailesi 1909'da Hoşginab köyüne göç etti. 
ilk öğrenimine Hoşginab civarındaki Kayış
kurşak köyünde Ahund Molla ibrahim'in 
yanında aldığı Farsça dersleriyle başladı. 
1912'de ailesi Tebriz'e dönünce tahsiline 
Medrese-i Müttehide ve Füyı1zat gibi mek
teplerde devam ederek Medrese-i Ta!ibiy
ye'den mezun oldu. Bu okulda Farsça'sı
nı geliştirdi; Arap dili ve edebiyatı okudu. 
Bir yandan da özel olarak Fransızca ders
leri alıyordu. Farsça ilk şiirleri bu sırada 
Tebriz'de Muhammediye Mektebi'nin 
Edeb adlı dergisinde çıktı ( 1920). Lise tah-
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silini Tahran'da Darülfünun adlı okulda ta
mamlayarak ( 1921-1923) Tıp Fakültesi'ne 
girdi. Öğrenciliğinde şair Ferruh-i Yezdi'
nin kıraathanesinde edebi muhit içinde 
yer edinmeye başladı. Farsça ilk şiir kita
bı Şada-yı ljuda 1929'da Tahran'da ya
yımlandı. Meliküşşuara Bahar kitaba yaz
dığı önsözde -bazı edebiyatçılar abartılı 
bulsa da- onu sadece iran'ın değil bütün 
Şark'ın gelecekte övüneceği bir şair olarak 
takdim etti. Aynı yıl şarkıcı Muçul Perva
ne'nin ölümü üzerine yazdığı "Mesnevi-i 
RGh-i Pervane" büyük ilgiyle karşılandı. Bu 
tarihten itibaren Farsça şiir kitapları ar
darda basılmaya başladı. 

Fakültede ders verdiği Süreyya adlı bir 
kızla yaşadığı aşk macerası yüzünden son 
sınıfta bitirme sınaviarına katılamadı. Ay
nı kıza talip olan, iran sarayına yakın bir 
aileye mensup Çırağ Ali Han Pehlevi ile 
Vezir Abdülhüseyin Timurtaş'ın müdaha
lesi yüzünden hapsedildikten sonra Nlşa
bur'a sürgün edildi ( 1929) . 1932-1934 yıl
larında Nlşabur ve Horasan'ın bazı şehir

lerinde noter idarelerinde görev yaptı. Ar
dından döndüğü Tahran'da çeşitli işlerde 
çalıştı; daha sonra bir bankada muhase
beci olarak yıllarca görev yaptı. 1935'te 
babasının vefatıyla kısa bir müddet için 
Tebriz' e döndü. 1942-1943 yıllarında ruh
sal bunalım geçirmeye başlayan ve dört 
yıl kadar münzevi bir hayat yaşayan Şehri

yar 1946'da annesinin Tahran'a gelip ken
disine destek vermesi sayesinde bunalım
dan kurtuldu. Bu sırada annesinin, yazdığı 
şiirleri anlamadığım söylemesi üzerine Aze
ri Türkçesi'yle şiir yazmaya başladı. "Hey
der Baba'ya Salam" adlı şiirini 1950'de ka
leme aldı; şiir büyük ilgiyle karşılandığın
dan 1951'deTahran'dabasıldı.1952'dean
nesi vefat edince yeniden büyük sarsıntı 
geçirdi ve dostları onu Tebriz'e dönmesi 
için ikna etti. 1953'te halasının kızı Azize 
ile evlendi. 1954-1969 yıllarında Tebriz'de 
yaşadı. Burada "Heyder Baba'ya Salam"ın 
ikinci bölümünü 1967'de yayımladı. 

1968'de bilhassa şair Bulud Karaçorlu 
Sehend'in ısrarlı davetiyle Tahran'a gitti. 
iran'da cereyan eden sosyal ve siyasal olay
larla ilgili şiirler yazmaya başladı. 1973'te 
Tahran'a yerleşti. 1977'de eşinin aniden 
vefatı şairi yeniden bunalıma sürükledi. 
1979 İran islam Devrimi ve şahlığın yıkıl
ması şairin ümitlerini canlandırdı; yeni dö
nemi heyecan ve sevinçle karşıladı. Azer
baycan Türkleri'nin Tahran'daki kültür ha
yatına önemli katkılarda bulundu. Doktor 
Cevad Hey' et ve arkadaşlarının çıkardığı 
Farsça-Türkçe Varlık (Varlıq) dergisinde 
yeni şiirleri çıktı; şiirleri ve sanatı hakkın-
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da birçok makale yayımlandı. Ömrünün 
son yıllarını hastalıklarla geçiren Şehriyar 
18 Eylül 1988'de Tahran'da vefat etti; va
siyeti gereği cenazesi Tebriz'e götürüle
rek Makberetüşşuara adlı eski bir mezar
lıkta defnedildi. İran hükümeti Şehriyar 
için anıtmezar ve şiir günlerinin düzenlen
diği bir kültür sitesi yaptırdı. 

Eserleri. 1. Heyder Baba'ya Salarn 
(Tahran 1369 h ş ). Yayımında büyük ilgiy
le karşılanan eser, şah rejiminin yok et
mek istediği Azerbaycan Türklüğü'nün bi
lincini uyandırmış, var oluş mücadelesini 
yeniden başlatmıştır. Şehriyar'a nazlreler 
yazılmış, cevaplar, manzum mektuplar gel
meye başlamış. çok geçmeden eser Tür
kiye'de, lrak'ta, Kuzey Azerbaycan'da neş
redilmiş. şairi hakkında yüzlerce makale 
kaleme alınmıştır. Böylece Şehriyar Mek
tebi denilen bir ekol oluşmuştur. Şair için 
Bulud Karaçorlu Sehend'in yazdığı man
zum mektup ve Şehriyar'ın buna cevap 
olarak yazdığı "Sehendiyye", İran İslam 
Devrimi'nden önce uygulanan yasak se
bebiyle banda kaydedilerek halk arasında 
yayılmış ve büyük ilgi görmüştür. Heyder 
Baba'ya Salarn'dan Türkiye'de ilk defa 
Mehmed Emin Resulzade söz etmiş ("Ede
bi Bir Hadise", Türk Yurdu, sy 241 [1955], 
s. 607-613), AhmetAteş ilkilmlneşrini ger
çekleştirmiş ( Şehriyar ve Haydar Baba'ya 
Selam, Ankara 1964) . Muharrem Ergin 
metin neşri yanında mukayeseli bir dil ça
lışması yaparak (Azeri Türkçesi, İstanbul 
1971) eserin Türkiye'de geniş bir okuyu
cu kitlesine ulaşmasını ve üniversitelerde 
ders kitabı olarak okutulmasını sağlamış
tır. Heyder Baba'ya Salarn Mirza Salih 
Hüseyni tarafından Farsça'ya çevrilmiştir 
(Tahran 1368 hş.). z. Şehriyar ve Hey
der Baba'ya Mektuplar, Nazireler (Tah
ran 1358 hş./1979). M. E. Ferzane bu eser
de Şehriyar'a yazılan nazireleri, mektup
ları, Şehriyar'ın bunlara verdiği cevapla
rın bir kısmını yayımlarnıştır. 3. Şehriyar 
ve Azerbaycan Dilinde Eserleri (Tebriz 
1360 hş ./ 1981 ). Yahya Şeyda'nın topladığı 
şiirlerin bazı açıklamalarla yapılan neşri

dir. 4. Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirle
ri (nşr. Yusuf Gedikli. İstanbul 1990) . S. 
Aman Ayrılıg. Şehriyar'ın Kuzey Azer
baycan 'da gazete ve dergilerde yayımla
nan şiirlerinin Hernit Mehemmedzade ve 
Gulam Hüseyn Bigdili (Bekdili) tarafından 
gerçekleştirilen yayımıdır (Bakü 1981 ) . 6. 
Üstad Şehriyar'ın Azerbaycan Türk
çesiyle Külliyyatı (nşr. Asgar Ferdi, Tah
ran 1380/200 ı) . 7. Şehriyar ve Şi'r-i Tür
ki (nşr. Ali Asgar Şiirdı1st, Tahran 1383/ 
2004). 8. Eş'ar-ı Şehriyar (1-IV, Tahran 

472 

1335-1339 hş .). Şehriyar'ın Farsça şiirleri
ni içerir. 9. Külliyyat-ı Divan-ı Şehriyar 
(1-V. Tahran 1328-1335 hş ., 1949-1957). Şai
rin bizzat tashih ettiği Farsça şiirlerinin 
en iyi neşirlerinden biridir. Eserde Şeh
riyar'ın biyografisi ve şiir sanatı hakkında 
makaleler de bulunmaktadır. 10. Şehriyar 
ve İn]fılfıb-ı İslami (Tahran 1372 hş . ) As
gar Ferdi'nin bir araya getirdiği İran devri
miyle ilgili Farsça şiirlerini içerir. 11. Gül
zar-ı Cemal (Tahran 1379 hş .). On iki ima
ma, Humeyni'ye ve onun rehberliğine dair 
Seyyid Rıza Hoşginabl'nin topladığı Fars
ça şiirleridir. Şehriyar'ın Farsça şiirlerin
den seçmeler birçok defa yayımlanmıştır 
(Nahid Hablbl, Kitabşinasi ve Fihrist-i Ma
kalat) . 
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ŞEHRizADE MEHMED SAİD 
(ö . 1178/1764) 

L Osmanlı biyografi yazarı ve tarihçi. _j 

Hayatına dair çok az bilgi vardır. 1143'
te ( 1730) İstanbul'da doğduğu, babasının 
1125'te ( 1713) Başdefterdar Damad Meh
med Paşa'nın mektupçusu olduğu ve İs
tanbul şehremini iken vefat ettiği bilin
mektedir. Mehmed Said'in medrese tah-

silini tamamladıktan sonra çeşitli görev
lerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Nev
peyda adlı eserinde Sadrazam Köse Ba
hir Mustafa Paşa'ya yazdığı methiyelere 
bakılırsa onun koruması altında meslek 
hayatında ileriediği söylenebilir; ancak han
gi görevlerde bulunduğu tesbit edileme
mektedir. Eserlerinde yer alan ayet, ha
dis, Arapça, Farsça, Türkçe atasözü ve şi
irlerin çokluğu bu dillere ve dini ilimiere 
vakıf olduğunu düşündürmektedir. Şiir yaz
mada ve ebced hesabıyla tarih düşürme
de mahir olan Şehrizade bu konudaki ma
haretini, "Nazm-ı tarihte kimse bana mu
arız olamaz 1 Vadi-i inşada da inkar olun
maz miknetim" sözleriyle ifade eder (Ta
rih-i Nevpey da, vr. 27b). Ancak Şehrizade'
nin asıl şöhreti on beşe yakın tarih ve bi
yografi kitabından gelir. Katib Çelebi'ye 
hayran olan, onu izleyen ve ondan her 
alanda faydalanan Mehmed Said'in eser
lerinden bazılarının yalnızca isimleri bilin
mektedir. 

Eserleri. 1. Tarih-i Nevpeyda (Kurre
tü 'l-ebsar (ı netayici 't-tevarih ve 'l-ahbar, 
Nuhbe-i Saidi). Müellif nüshası Kahire'de 
Darü'l-kütübi'l-kavmiyye'de bulunan ese
rin (nr. 192/38 14, mikrofilm 61.938) diğer 
iki nüshası İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 

3 291 ) ve Konya İ zzet Koyunoğlu ( nr. 13.2 79) 
kütüphanelerinde kayıtlıdır. Sursalı Meh
med Tahir ve Sa binger bu üç nüshayı ay
rı eserler zannetmişlerse de aralarında 
yalnız hacim ve muhteva farklılığı vardır. 
Tarih-i Nevpeyda Zilkade 1169 (Ağustos 
1756) tarihinde lll. Osman'ın padişahlığı, 
Köse Bahir Mustafa Paşa'nın ikinci sada
reti ve Dürrizade Mustafa Efendi'nin ilk 
şeyhülislamlığı döneminde yazılmaya baş
lanmıştır. Nitekim bu üç şahsa çok ağdalı 
ve uzunca şiirler ithaf edilmiştir. Mukad
dirnede belirtildiğine göre eser 30 1 yıllık 
bir zaman dilimini (699- ı 000/ 1299-1592) 
içine alacak şekilde planlanmıştır. Birçok 
cilt halinde tasarlanan kitabın "nice umur-i 
garlbe ve vekayi-i aclbe"yi padişahların sal
tanat sırasına göre içine alması, Naima 
Tarihi modelinde ve halkın anlayabileceği 
bir üslupla yazılması düşünülmüştür. An
cak günümüze ulaşan nüshalarından sa
dece Kahire'deki nüsha bir sonuç bölümü 
taşır. Diğer iki nüsha değişik zamanlarda 
sona ermektedir. Eserin, daha çok İbn Hal
dun'un tarih teorilerinin Osmanlı Devle
ti'ne uygulanması niteliğinde ve gerçek 
bir tarihten ziyade mukaddime mahiye
tinde kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Mü
ellif kitabın başında metodunu açıkladık
tan sonra Katib Çelebi'nin Cihannüma ad-


