
SEHRiYAR. Mehemmed Hüseyin 

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 
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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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li! YAŞAR KARAYEV- YAVUZ AKPlNAR 

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-



lı eseri gibi faydalandığı kaynakların liste
sini verir. Bu arada kendisinin yazdığı bir

çok kitap bu listede yer alır. Şehrizade Na

ima ve Katib Çelebi 'yi takip eder, onların 
biyografılerini verir. Coğrafya-yı Kebir'de 
olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin eyalet, san

cak ve şehirlerini sayar. Eserin en önem
li yanı , Osmanlı padişahlarının başka hü

kümdarlarla karşılaştırılarak taşıdıkları 

özelliklerin belirtilmesidir. Müellife göre 
Osmanlı sütalesinden kuruluşundan 1 000 

( 1592) yılına kadar müstesna hükümdar

lar çıkmıştır. Şehrizade ilk kırk özelliği , Şa

ban Şifai Efendi'nin Fezail-i A I-i Osman 
adıyla tercüme ettiği Mer'i b. Yusuf'un 

K.al a'idü 'l- 'i]fyan ii feza'ili selôtini ali 
'Oşman adlı eserinden almıştır. Buna gö

re Osmanlı ailesi doğrudan Peygamber sü
lalesinden gelmiştir, padişahların her biri 

asil doğduğu için hanedan kıyamete ka

dar devam edecektir. Bu devamlılığı sağ
layan en önemli etken ise padişahların da

ha önceki devletlerin yaptığı gibi ülkeleri

ni aile fertleri arasında paylaştırmaması

dır. Aynı şekilde iktidar kölelere, zorbala

ra, naiblere ve kadınlara emanet edilme

diği için Fetret devri hariç Osmanlı Devle
ti'nde büyük bunalımlar görülmemiştir. 

Devlete, saray ve orduya yönelik kanunla
rın var oluşu da Osmanlılar'ın bir özelliği

dir. Ayrıca devletin gelir ve giderleri kontrol 

edildiğinden maliye uzun zaman dengeli 
gitmiştir. Bununla birlikte müellif, kendi 

zamanında devlet adamlarının yolsuz dav

ranışlarda bulunması yüzünden toplumun 
bozulduğunu söylemektedir. Şehrizade 

eserini aynı zamanda padişahlara bir na

sihat kitabı olarak düşünmüş, bunun için 
özellikle İbrahim Müteferrika'nın Usulü'l
hikem ii nizami'l-ümem'ini örnek almış

tır. İbrahim Müteferrika'nın devleti idare 
eden hükümdarların sahip olması gerek

tiğini söylediği on haslete ( haz ı m , sabır, 

ülüw- i himmet, meşveret , ibadet , şükü r, 

rı za, tevekkül, af, merh am et) Şehrizade 

"tebdll-i kıyfıfet"i de ilave eder. Birçok bö
lümü devlet adamlarının taşıması gere

ken özelliklere ayrılmış olan kitapta sad
razamın , haris olmaması, vefakar, akıllı, 

peşin fikirlerden uzak, şerefli , sabırlı , doğ

ru sözlü, dindar, barış sever olması , ancak 
savaştan da kaçmaması gerektiğini vur

gular. Tarih-i Nevpeyda'nın dikkat çeki

ci yanlarından biri de eserin tarih felsefe
sine ayrılan dördüncü bölümüdür. Kısmen 

Kati b Çelebi 'ye izfıfe edilen, fakat gerçek
te İ bn HaldOn'dan alınan buradaki görüş
lere göre insan kendi ihtiyaçlarını karşıla
m aktan aciz toplumsal bir varlıktır. dola-

yısıyla hırs ve kıskançlıktan dolayı en kö

tü şeyleri yapabilecek bir yaratılıştadır. Ki

şiyi taşkınlıklardan korumak için onu ida
re edecek siyasi bir rejime ihtiyaç vardır. 

Şehrizade, bütün siyasi rejimleri gözden 

geçirdikten sonra en iyi rejimin hilafet ol
duğunu söyler. Hakimiyeti halkın eline ver

mek ise en büyük hatadır. 2. Gül-i Ziba. 
1161 'de ( ı 748) yazılmış olup Osmanzade 

Ahmed Taib 'in Hadikatü 'l -v üzera adlı 
eserinin zeylidir. lll. Ahmed'in sadrazamı 
Nişancı Ahmed Paşa'dan ı. Mahmud'un 

sadrazamı Said Mehmed Paşa'ya kadar 

otuz bir kişinin biyografisini içeren eserin 
çeşitli nüshaları vardır (mesela bk. iü Ktp., 

TV, nr. 9826). 3. Tuhfe-i M ustafaviyye ii 
Beyan-ı Kapudanan-ı Devlet-i A liyye. 
Kaptanıderya Şehsuvar oğlu Hacı Musta

fa Paşa'nın isteği üzerine yazılan eserin bi
linen tek nüshası müellif hattıyla Darü'l

kütübi'l-kavmiyye'de bulunmaktadır (nr. 

45/555; mikro film, nr. ı ı 743). 4. Tacü'l
kavanin. Başta Lutfi Paşa'nın A sain a
m e'si olmak üzere siyaset ve nasihat ki

taplarından yararlanılarak hazırlanan eser 

I. Mahmud devri vezirlerinden Mehmed 
Paşa'ya takdim edilmiştir. Eserde padi

şahların adab ve hasletlerinden, vezir ola

cakların niteliklerinden, sefere çıkmanın 
usullerinden ve devlet hazinesinin her 

zaman dolu olması gerektiğinden söz 
edilir (TSMK, Emanet Hazinesi , nr. 2064). 

S. Zübdetü 'l-ahbar el-müteallika bi'l
bihar. Bir önceki eserin özeti niteliğin 

dedir (iü Ktp ., TV, nr. 2548) 6. Zübde
tü ' t-tevarih. I. Mahmud dönemine ka

dar gelen bir dünya tarihidir (Darü'l-kütü

b i' l-kavmiyye, nr. ı81/2 7871müe ll i fhattıJ) . 

7. M etnü 't-tevarih. Babinger, bu ese
rin Tarih-i Nevpeyda 'nın bir tür dizini 

olduğunu ve içinde müellifin otobiyog

rafisinin yer aldığını söyler. Saint Peters
bourg Şarkiyat Enstitüsü'nde bulunduğu 

(nr 59) bildirilen nüshanın kaybolduğu an

laşılmıştır. 8. Gülşen -i Müluk. Osmanza
de Ahmed Taib'in Hadikatü'l-mülUk'ü
nün kısa zeyli olup eserde yalnız lll . Ah
med'den ve dönemindeki olaylarından söz 

edilir (TCYK, s. 701-704). 9. Ravzatü 'l -en
füs fi't-tôrih. Katib Çelebi'ye ait Cihannü
ma'nın bir zeyli olan ve müsvedde halin

de kalan eser Avrupa, Afrika ve Amerika 
kıtaları hakkında bilgiler içerir. Şehrizade'

nin Tarih-i Nevpeyda'da kaydettiği di

ğer eserleri de şunlardır: Ahsenü 'l-mes
lUk ii Hadikatü'l-mülUk, Ravzatü's-se
l atin (şi ir tarihine ve özellikle pad işahla

rın bu sanata katkıla rına dairdi r). Tarih-i 
Düvel, Eşrefü 't-tevarih, Usulü 'l-hikem , 
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Fethu '1-hallak, M atlau 'I-beyan f i'l-ha
yevan (bir felsefe ve sosyolo ji kitabı ola

rak n ite l en mişt i r). Kıladetü'l-fuzala . 

BiBLiYOGRAFYA : 

Şehrizade Mehmed Said. Tarih-i Nevpey da, iü 
Ktp., TV, nr. 3291, vr. 27h; Şehrizade Mehmed 
Said Efendi'nin Tarih-i Nevpeyda Metni (haz. 
Faruk Bil ici . mezuniyet tezi , 1 974). iü Ed. Fak. Ta
rih Seminer Ktp., nr. 700; Osmanlı Müellifleri, lll, 
75-76; TCYK, s. 696-704; Hediy y etü 'l-'ari/fn, ll , 
332; Karatay, Türkçe Yazma /ar, 1, 4 11 -41 2, 420, 
598-599; Babinger (Üçok), s. 323-325; Mu'ce
mü '1-maJ:ı tü tati 'l-mevcüde If mektebtı.ti İstan
bal ve A natüli, lll , 1454-1455; Abdülkadir Öz
can, "Had!katü'l-vüzera" , DİA, XV, 22. 

L 

Iii! FARUK BİLİCİ 

ŞEHRiZOR 
( ;,j~ ) 

Kuzey Irak'ta tarihi bölge. 
_j 

Şehrizor (ŞehrezGr, ŞehrüzGr, Şehrizol) Ku
zey Irak'ta Cibfıl bölgesinde verimli bir 

ovadır. Avraman dağ silsitesinin batı tara

fında bulunan ova güneydoğudan İran 'ın 
Avramanıluhn yöresine, güneybatıdan Der

bendihan'a, batıdan Süleymaniye toprak

larına dayanır. Müslüman coğrafyacılar Er

bil ile Hemedan arasında kalan, içinde üç 
şehirle köyterin yer aldığı bölgenin aynı adı 

taşıyan merkez şehrinin, Medain'den Sa

sanller döneminde MecOsller'e ait tarihi 

ateşkedenin bulunduğu Şiz şehrine giden 
yolun orta kısmında, Şa'ran ve Zalm dağ

larının yakınında Kisra ZOr b. Dahhil.k veya 

Kubad b. F'irOz tarafından kurulduğunu ve 
iki şehir arasındaki yolun ortasında kaldığı 

için Nimrah (NTmez-rah, NTmez-ray) olarak 

da isimtendirildiğini söyler. Ancak bazı araş

tırmacılar, bu şehrin tarihinin Asurlular 

dönemine kadar indiğini ve Aşurnasirpal 

devrinde (m .ö. 883-859) Lullu halkının ya
şadığı Zamua idari bölgesinin merkezi ol

duğunu kabul eder (İA, Xl, 397) 

Bağdat-Tebriz yolunun Avraman dağ
larını aştığı geçidin yakınında yer alması 
Şehrizor bölgesinin önemini arttırmıştır. 

Asurlular'dan sonra Babil, Pers. Makedon, 
Part ve Sasaniler'in hakimiyetinde kalan 
Şehrizor ve çevresi Hz. Ömer zamanında 
Utbe b. Ferkad tarafından İslam toprak
larına katıldı . HarCınürreşid'in hilafetinin 
sonlarına kadar Musul'a bağlı kaldı , ardın

dan Damegan ve Darabad'la birlikte müs
takil vilayet haline getirildi. Şehrizor ova
sında bulunan ve günümüzde mevcut ol
mayan diğer iki şehir ise Şiz ile surla çev
rili Duzdan idi. Duzdanlılar'ın , Taıot'un Duz
danlı olduğunu ve kendilerinin onun so-
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