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KÂMÎ VE REVAN ŞEHRENGİZİ
KAMI AND THE SHEHRENGIZ OF REVAN

Zahide EFE
Öz
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde doğrudan veya dolaylı olarak yerleşim yerlerini konu alan birçok nazım türü
bulunmaktadır. Bu nazım türlerinden biri de şehirlerin veya şehirlerde yaşayan güzellerin çeşitli özellikleriyle tavsif edildiği
şehrengizlerdir. Edebiyatımızda özellikle 16. yüzyılda büyük rağbet gören bu türde yazılan eserlerin sayısı doksan civarındadır. Bu
türdeki mevcut eserlerden biri şehrâşûb, diğerleri ise şehrengiz adıyla anılmıştır. Ancak çalışmamızın konusunu teşkil eden Revan
Şehrengizi’nin müellifi Kâmî, yazmış olduğu eseri için farklı bir isim tercih ederek eserine “Deyrengîz” ismini vermiştir.
İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, “Halet Efendi Ek 244” numaralı şiir mecmuasında kayıtlı olan bu eser,
Osmanlı’da Revan diye anılan günümüzde ise Ermenistan’ın başkenti olan Erivan şehri için yazılmıştır. Klasik şehrengiz türünün
özelliklerini yansıtan bu eser; münâcât, sebeb-i telif, güzellerin tavsifi ve hatime bölümlerinden oluşmaktadır. 16. yüzyıl şairlerinden
olduğu anlaşılan ve Kâmî mahlaslı bir şair tarafından kaleme alınan eserin telif tarihi belli değildir. Eser, mesnevi nazım şekliyle
yazılmış olup 137 beyitten müteşekkildir.
Bu çalışmada Kâmî ve Revan şehri hakkında bilgi verildikten sonra, Revan Şehrengizi’nin sahip olduğu şekil ve muhteva
özellikleri üzerine birtakım değerlendirmelerde bulunularak eserin çeviri yazılı metnine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Şehrengiz, Kâmî, Revan.
Abstract
There are many poetry types which are directly or indirectly about the settlements in the tradition of The Classical Turkish
literature. One of these poetry types is the shehrengizs that the cities or cities’ beauties are described with their various features. The
number of works which are written in this type being greatly sought in our literature especially in 16th century is nearly ninety. One of
these current works in this type was mentioned with the name of şehrâşûb and the others were mentioned with the name of shehrengiz.
However, Kâmî who is the author of Sehrengiz which constitutes our study’s subject preferred a different name for his work and gave
the name of “Deyrengiz” for his work.
This work which is recorded in the poetry journal with the number of “Halet Efendi Ek 244” in Süleymaniye Manuscript
Library in İstanbul was written for Erivan City which was mentioned as Revan in Ottoman and is the capital of Armenia today. This
work which reflects the features of classical shehrengiz type consists of the sections of appeal, reason to write a work, description of
beauties and last word. The copyright date of the work which was written by a poet who was understood among the poets of 16th
century and whose pen name is Kâmî is not certain. The work was written in the mesnevi poetry type and it is composed of 137
couplets.
In this study, the translated text of the work was included as a set of evaluations on the form and content features of Revan
Sehrengiz was made after the information was given about Kami and Revan city.
Keywords: Classical Turkish Literature, Shehrengiz, Kami, Revan.



Arş. Gör., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, OsmaniyeTürkiye, El-mek: zahideefe@korkutata.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1411-4557.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 12
Sayı: 66
Ekim 2019

The Journal of International Social Research
Volume: 12
Issue: 66
October 2019

GİRİŞ
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde özellikle 16. yüzyılda büyük rağbet gören ve 18. yüzyıla kadar
yazılmaya devam eden şehrengizler, bir tür olarak şehirlerin veya şehirlerde yaşayan güzellerin çeşitli
özellikleriyle tavsif edildiği eserlerdir.
Şehrengiz kelimesi, şehr ve engîz kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi -engîz,
Farsça bir kelime olup “tahrik etmek, uyandırmak, heyecanlandırmak, ayaklandırmak” anlamına gelen
engîhten fiilinin birleşik sıfatlar kuran ortacıdır. Şehrengîz, “şehri tahrik eden, uyandıran, heyecanlandıran
demektir.” (Canım, 2011, 292).
Bir nazım türü olarak ise “bir şehrin güzellerini, doğal ve tarihî güzellikleriyle sanat ve meslek
dallarında ün yapmış kişileri ve onların sosyal durumlarını anlatan” (Kaya, 2010, 461) veya “bir şehrin
kendisine âşık olunan güzel ve çoğu çarşı esnafından olan delikanlılarını tasvir eden ve öven şiirlerden
oluşan eserlerdir” (Tezcan, 2016, 181) şeklinde tanımlanabilir.
Türk edebiyatında yaygın olarak mesnevi nazım şekliyle yazılmış olan şehrengizlerin, genellikle
münâcât (Allah’a dua ile yalvarma), sebeb-i telif (yazılış sebebi), asıl konunun işlendiği bölüm ve hatime (bitiş)
bölümünden oluştuğu görülür. Bazılarında gündüz, gece, seher veya mevsim tasvirleri de yer alır
(Çetinkaya, 2014, 231).
Azîzî’nin İstanbul Şehrengizi dışında elde bulunan şehrengizlerin hepsinde erkek güzellerin tavsifi
yapılmıştır. Bu türde tercih edilen anlatım tarzları, başta tasvir olmak üzere övgü ve yergidir. Yergi daha çok
Farsça örneklerde, övgü ise Türkçe örneklerde tercih edilmiştir. Türk edebiyatında tek yergi örneği ise
Hayretî’nin Yenice Şehrengizi’dir (Akkuş, 2013, 236).
Çalışmamızın konusunu teşkil eden Revan Şehrengizi ile birlikte edebiyatımızda varlığı bilinen ve
şehrengiz türünde yazılmış olan eser sayısı 89’u bulmaktadır. Bu türdeki mevcut eserlerden biri şehrâşûb,
diğerleri ise şehrengiz ismiyle anılmıştır. Ancak Revan Şehrengizi’nin müellifi Kâmî, yazmış olduğu eseri için
farklı bir isim tercih ederek eserine “Deyrengîz” ismini vermiştir. Deyr; kelime anlamı olarak “kilise,
manastır”, mecazen de “bu dünya, içki evi, meyhane” (Parlatır, 2012, 343) anlamlarına gelmektedir. Engîz
ise eklendiği söze “oynayan, fırlatan, hareket ettiren, arttıran” anlamları vererek birleşik söz varlıkları
oluşturur (Parlatır, 2012, 405). Şair, metinde beş yerde (b. 19, b. 21, b. 58, b. 92, b. 95) deyr kelimesini şehir
kelimesinin karşılığı olarak kullanmıştır.
Kâmî; eserine her ne kadar “Deyrengîz” ismini verse de gerek tertip düzeni gerekse de içerik
bakımından bu eser, diğer şehrengizlerden herhangi bir farklılık göstermemektedir.
Türk edebiyatında şehrengiz türünün ilk örneği 16. yüzyılda verilir. İlk olarak 1512 yılında Mesîhî
ve Zâtî, Edirne için birer şehrengiz yazmışlardır. Bunu bir yıl sonra Kâtib tarafından yazılan İstanbul ve Vize
şehrengizi, ardından da 1522 yılında Taşlıcalı Yahyâ tarafından yazılan İstanbul ve Edirne şehrengizleri
takip eder (Levend, 1957, 14-21).
Daha sonra da edebiyatımızda bu türde birçok eser yazılmıştır. Bu eserlerin bir kısmının varlığı
önceden bilinirken bir kısmı yapılan yeni çalışmalarla birlikte gün yüzüne çıkarılmaya devam etmektedir.
Şehrengiz türü üzerine yapılan çalışmaların sonuncusu Künûzî ve Kaşa Şehrengizi başlıklı çalışmasıyla Yunus
Kaplan’a (2019) aittir. Kaplan, bu çalışmasında mevcut şehrengiz sayısını 88 olarak verir. Yaptığımız katalog
ve eser taramaları neticesinde İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, “Halet Efendi Ek 244”
numaralı şiir mecmuasında tespit ettiğimiz ve bu çalışmamızın da konusunu teşkil eden Revan Şehrengizi ile
birlikte edebiyatımızdaki mevcut şehrengiz sayısı 89’a yükselmiştir.
Bu çalışmada Revan Şehrengizi’nin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde birtakım
değerlendirmelerde bulunularak bu eserin çeviri yazılı metnine yer verilecektir.
1. Kâmî ve Revan Şehrengizi
1.1. Kâmî ve Hayatı
Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Kâmî mahlasını taşıyan on altı farklı şair bulunmaktadır.
Kâmî mahlasını taşıyan şairler hakkında verilen bilgiler arasında bu şairlerin şehrengiz sahibi olduklarına
dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Üzerinde çalıştığımız şehrengiz metninde ise şair hakkında bilgi
sahibi olabileceğimiz herhangi bir ibare yer almamaktadır.
Ancak şehrengiz metninin yer aldığı şiir mecmuasında Hayâlî, Hayretî, Emrî, Zâtî, Usûlî, Bâkî,
Revânî, Muhibbî, Belîğî, Fazlî, Ubeydî, Figânî, İshak, Yahyâ, Latîfî gibi 16. yüzyıl şairlerinin şiirleri yer
almaktadır. Aynı zamanda mecmuada İstanbul’un fethi, Budin’in fethi, Sultan Süleyman’ın tahta çıkışı,
İbrahim Paşa’nın vefatı gibi olaylara düşürülmüş tarih manzumelerinin kayıtlı olmasından hareketle bu
mecmuanın 16. yüzyılda tertip edildiğini söylemek mümkündür. Revan Şehrengizi’nin başlığındaki
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“Deyrengîz-i Kâmî Rahmetu’llâhi ‘Aleyh” ibaresinden bu mecmuanın derlendiği tarihte Kâmî’nin vefat
ettiği anlaşılmaktadır. Bu da bizlere Kâmî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu göstermektedir. Kaynaklarda
bu dönemde yaşadığı belirtilen Kâmî mahlaslı dört şair bulunmaktadır:
a. Kâmî, Hasan Çelebi: Enderun’da eğitim gördükten sonra dîvân-ı hümâyûn kâtibi oldu. 951/1544
tarihinde vefat etti (Akbayar, 1996, 859; Kurnaz ve Tatcı, 2001, 844).
b. Kâmî, Tezkireci Hüseyin Paşa-zâde Kâmî Hasan Bey: Tezkireci Hüseyin Paşa’nın oğludur.
Enderun’da emîr-i âhûr-ı evvel oldu. II. Selim dönemi şairlerindendir (Kurnaz ve Tatcı, 2001, 848).
c. Kâmî, Seyyid Kâmî Mehmed Efendi: Karaman’da doğan şair, Şeyh Cemâl-i Halvetî’nin
kardeşinin oğludur. Zenbilli Ali Efendi’den mülazım olduktan sonra Rumeli’de Arkadiye ve bazı yerlerde
kadılık görevinde bulundu. Şair, 952/1545 yılında vefat etti. Tezkirelerde ilim ehli ve şiir konusunda marifet
sahibi bir şair olarak tanıtılan Kâmî, Câmî’nin Yûsuf u Züleyhâ adlı mesnevisini, Nizâmî’nin Üveyse vü
Râmin’inden ve Cürcânî’nin Vâmık u Azrâ’sından alıntılarda bulunarak Türkçeye tercüme etti. Ancak bu eser
Kâmî öldükten sonra kaybolmuştur (Canım, 2018, 438-39; Sungurhan, 2017, 712; Kılıç, 2018, 305).
d. Kâmî, Edirneli: Şairin asıl ismi Kınalı-zâde’ye (Sungurhan, 2017, 709) göre Mehmed, diğer
kaynaklara göre ise Ahmed’dir (Açıkgöz, 2017, 276; Özcan, 1989, 257-58). Edirne’de doğdu. Babası Edirne
Muradiye Mevlevihânesi’nde mesnevîhân olduğu için “Mesnevîhânoğlu” diye tanındı. Kâmî, Kınalı-zâde’ye
göre (Sungurhan, 2017, 709) Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’den, diğer kaynaklara göre ise (Açıkgöz, 2017,
276; Özcan, 1989, 257-58) Kadrî Efendi’den mülazım olduktan sonra Mahmud Paşa (Kınalı-zâde’ye göre
Mustafa Paşa) Medresesi’nde müderrisliğe başladı. Daha sonra çeşitli medreselerde müderrislik görevinde
bulunan şair, 971’de Edirne kadılığına tayin edildi. Sultan İkinci Selim’in Edirne’de konaklaması esnasında
kendisinden şikâyetler ortaya çıkınca azledildi. Bu görevden sonra Kıbrıs kadılığına getirilen Kâmî,
976/1568-69 tarihinde emekli olarak İstanbul’a geldi (Özcan, 1989, 257-58). Şair, 987/1579 tarihinde vefat
etmiştir. Kabri Edirnekapı dışındaki Emir Buhârî Dergâhı yakınlarındadır (Özcan, 1989, 257-58; Açıkgöz,
2017, 276). Kaynaklarda şairin tercümesine başladığı İmam Gazâlî’nin Kimyâ-yı Saâdet’ini ve telife başladığı
Târih-i Âl-i Osman ile Menâkıb-ı Ulemâ adlı eserleri tamamlayamadığı kayıtlıdır (Özcan, 1989, 257-58; Özen ve
Yavuz, 1972, 196; Sungurhan, 2017, 709). Ayrıca şairin Hümâyunnâme’si (Kelile ve Dimne tercümesi) de
kaynaklarda kayıtlı eserleri arasındadır (Kılıç, 2018, 300). Fakat bu eserlerin hiçbirinin nüshası bugün için
elimizde bulunmamaktadır.
Ancak üzerinde çalıştığımız şehrengizin bu Kâmî mahlaslı dört şairden hangisine ait olduğuna dair
elimizde herhangi bir karine bulunmamaktadır. Eldeki Revan Şehrengizi bu şairlerden birine ait olabileceği
gibi aynı mahlası kullanan ancak biyografik kaynaklarda kendine yer bulamamış başka bir şaire de ait olma
ihtimali bulunmaktadır.
1.2. Revan Hakkında
Günümüzde Erivan şeklinde anılan şehir, Ermenistan Cumhuriyeti’nin başkentidir. Alagöz dağının
güneydoğusunda denizden 1000 m. yükseklikte kurulmuştur. Aras Irmağı’nın sol taraftan aldığı bir kolu
olan Zengi Çayı’nın kenarında yer alır. Anadolu, İran ve Kafkasya arasında önemli bir geçiş yolu teşkil
etmekte olup Erebuni, Erevan, Yerevan ve Hrastan olarak da anılır (Aydın, 2008, 26).
17. yüzyılda kaleme alınan Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi’nde verilen bilgilere göre Revan şehri,
931/1525 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman’ın Nahcivan seferi dönüşü İslam askerleri tarafından
yağmalanır. Ardından 990/1582 tarihinde veziriazam Ferhad Paşa Revan şehrini kontrol altına alarak, Zengi
Çayı’nın doğu kıyısında Tokmak Han köşkünü ortaya alarak bir kale yapımını başlatır. Ancak Şah I. Abbas
yedi aylık bir kuşatmadan sonra şehrin kontrolünü ele geçirir. 1635 tarihinde ise IV. Murad doğrudan Revan
üzerine yürür ve şehri teslim alır. Fakat şehir 1636 yılında tekrar Safevilerin eline geçer. Sağlam ve dayanıklı
Revan kalesi ve surlarından bahseden Evliya Çelebi’ye göre; şehirde 3000 kale eri, 3000 han askeri ve 7000
eyalet askeri bulunmaktadır. Şehirdeki ev sayısı 2060 kadardır. Yayla Kapısı’nın dışındaki kesimine eski
şehir denilir. Köprü başında Hanbağı, cami ve çarşı pazarı ile han ve hamamı vardır (Kahraman, 2010, 321327).
Kâmûsu’l-Âlâm’da verilen bilgilere göre ise Revan; Tiflis’in 235 km güneyinde ve Aras Irmağı’na
bağlı Zengi Nehri üzerinde bulunmakta olup 15040 ahalisi, câmileri, birkaç kilisesi, geniş pazarı, güzel bahçe
ve bağları, geniş meydanları, kışlası, bir top fabrikası, debbâğ-haneleri, çanak çömlek imalathaneleri, pamuk
dokuma tezgâhları, Anadolu ve Rusya ile işlek ticareti, bir yüksek kayanın üzerinde kalesi ve kale içinde 800
hane ile eski hanelere mahsus bulunan bir sarayı vardır. Halkının büyük bir kısmı Ermeni’dir. Bağlarının
şarabı meşhurdur. Bu kasaba defalarca Osmanlı’ya dahil olup, İran tarafından geri alınmıştır. 1828 tarihinde
ise Ruslar tarafından zapt olunmuştur. Revan eyaletinin yer ölçümü 27822 km2 ve ahalisi 547695 kişidir.
Yüksek dağları, verimli vadi ve ovaları vardır. Buğday, arpa, mısır, darı, pamuk, keten gibi mahsuller
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yetişmekte olup incir, portakal, limon, şeftali ve üzüm gibi meyveleriyle ünlüdür (Şemseddin Sâmî, 1314,
III/2305-06).
2. Revan Şehrengizi
Telif ve istinsah tarihi ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmayan eser, İstanbul Süleymaniye Yazma
Eser Kütüphanesi, “Halet Efendi Ek 244” numaralı şiir mecmuasında kayıtlıdır. Mecmuanın yaprakları
dağılmış ve tekrar bir araya getirilirken varak numaraları karıştırılmıştır. Bu nedenle şehrengiz metni
dağınık hâlde mecmuanın 197b, 167a, 167b, 195a sayfalarında yer almaktadır. Her sayfada üç sütunun
bulunduğu ve 21-25 arasında değişen satır sayısına sahip olan eser, dîvânî hat ile kaleme alınmıştır.
2.1. Şekil Özellikleri
2.1.1. Nazım Şekli
Revan Şehrengizi, klasik Türk edebiyatı geleneğindeki çoğu şehrengiz gibi mesnevi nazım şekli ile
kaleme alınmıştır.
2.1.2. Vezin
Revan Şehrengizi, aruzun hezec bahrinin “mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün” kalıbıyla yazılmıştır. 137
beyitten oluşan eserde vasl, imâle, zihâf ve med gibi aruz uygulamalarına rastlamak mümkündür. Bu
uygulamalardan bazıları şöyledir:
İmâle: Kısa ünlüyle biten ya da tek kısa ünlüden ibaret bir açık (=kısa) heceyi, ölçü gereği uzun;
yani, kapalı hece değerine yükseltmek (Saraç, 2011, 104) olan imale, en çok karşımıza çıkan aruz
uygulamasıdır:
Ser-i zülfi baña ger el vireydi
Cebe ãatmaú niçe olur göreydi
(b. 111)

Birisi ol cefÀkÀrum èAlìdür
Küçücükden o mÀhı sevmelidür
(b. 112)
Zihâf: Vezin gereği Arapça ve Farsça hecelerdeki uzun ünlüleri kısa ünlü; medli heceleri de bir
kapalı hece değerine düşürmek (Saraç, 2011, 106) olan zihâf dört yerde karşımıza çıkmaktadır:
Segirdüm vÀdì-i naôm içre çün peyk
Di kim lebbeyk AllÀhümme lebbeyk
(b.85)
Gelüp bir yire cemè olmış perìler
LeùÀfet bÀàına verd-i ùÿbìler
(b. 59)
Med: Aruzda bazı heceler; ilki kapalı, ikincisi açık olmak üzere iki hece değerinde kabul edilmiştir.
Bu tür hecelere medli hece, birleşik hece ya da bir buçuk hece denir (Saraç, 2011, 103):
Pür idi èışú sevdÀsı serümde
Cünÿn ÀåÀrı vardı peykerümde
(b. 34)
Ruò-ı zerdümi idüp gün gibi òÀk
Yaúamı ãubó gibi eyledüm çÀk
(b. 50)
Vasl: Sonu ünsüzle biten bir kelimeyi, açık hece elde etmek ya da bir kapalı bir açık (=bir buçuk)
hece değerinden tek kapalı hece değerine düşürmek için ünlüyle başlayan bir sonraki kelimeye bağlamak
(Saraç, 2011, 103) olan vasl, eserde birçok yerde karşımıza çıkmaktadır:
ÒalÀã olmazdı cÀn tìà-i elemden
Yaúam úurtılmaz idi dest-i àamdan
(b. 36)
Ùutar her biri elde çün gül-i ter
áam ehli òÀùırın yazmaàa defter
(b. 60)
2.1.3. Kafiye
137 beyitten müteşekkil olan Revan Şehrengizi’ndeki beyitlerin tamamında kafiye kullanımı tercih
edilmiştir. Eserde en çok tercih edilen kafiye türü mürdef kafiyedir. Şair yazmış olduğu 137 beyitin 88’inde
mürdef, 36’sında mücerred, 10’unda mukayyed ve 3’ünde müesses kafiye kullanmayı tercih etmiştir.
Mücerred kafiye: Sadece revînin tekrarından meydana gelen kafiyelerdir (Saraç, 2011, 140).
Ruò-ı gülgÿn ile her serv-i ser-keş
Ururdı lÀlezÀr-ı dehre Àteş
(b. 28)
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Kimisi yüz ùutup mihr ü vefÀya
VefÀ itmekde aãóÀb-ı ãafÀya
(b. 62)
Mürdef kafiye: Revîden önce ridf (=â, û, î) bulunan kafiyelerdir (Saraç, 2011, 140).
Kimisi cevre ÀàÀz eylemekde
(b. 61)
NiyÀz erbÀbına nÀz eylemekde
MelÀmet şemèine pervÀne miåÀl
Ne per úaldı göyünmekden ne òod bÀl
(b. 8)
Mukayyed kafiye: Revî ve kayddan meydana gelen kafiyelerdir (Saraç, 2011, 140).
MuúÀrin olmayup aãóÀb-ı şevúe
Dil uzadur hemìşe ehl-i õevúe
(b. 64)
Segirdüm vÀdì-i naôm içre çün peyk
(b. 85)
Di kim lebbeyk AllÀhümme lebbeyk
Müesses kafiye: Revîden önce dahîl ondan önce de te’sîs bulunan kafiyelerdir (Saraç, 2011, 140).
Nitekim deyr ide bu deyr-i dÀéir
Nücÿm u mÀh u òÿrşìd ola sÀéir
(b. 117)
2.1.4. Redif
Redif manzum metinlerde ahengi sağlayan önemli unsurlardan biridir. Kâmî, 137 beyitlik
şehrengizinin 76 beyitinde redif kullanmıştır. Kullanılan bu rediflerin büyük çoğunluğu eklerden
oluşmaktadır. Bu rediflerin 64’ü ek hâlinde, 8’i kelime ya da kelime grubu hâlinde, 4’ü ek+kelime hâlindedir.
Bu rediflere verilebilecek örneklerden bazıları şunlardır:
FenÀ kehfinde cism-i zÀr olupdur
Çü tÀr-ı èankebÿt-ı àÀr olupdur
(b. 15)
Nesìm-i ãubó esüp ãaón-ı çemenden
İrişürdi vefÀ bÿyı Yemenden

(b. 29)

Dem-i serdle dil-i efsürdeyem ben
ÇerÀà-ı ãubó gibi mürdeyem ben
(b. 13)
2.2. Muhteva Özellikleri
Şehrengizler çoğunlukla “münâcât, sebeb-i telif, güzellerin tavsifi ve hatime” bölümlerinden oluşur
(Levend, 1957, 13). Revan Şehrengizi’nin teşkilinde herhangi bir başlık görülmez. Ancak eser, şehrengiz
türünün gelenekteki özelliğine uygun olarak “münâcât, bahar tasviri, sebeb-i telif ve hatime” bölümlerinden
oluşmaktadır.
2.2.1. Münâcât
1-23. beyitler arasında Allah’a yakarışla başlayan şair, sevgilinin esiri olduğunu söyleyerek
çaresizliğini dile getirir. Şair, nefsinin isteklerine uymuş ve namazı terk etmiştir. Kıyama durduğunda
sevgilinin boyunu düşünmekte, şarap kadehini eline tespih etmektedir:
NamÀza yüz yumaz bu nefs-i nÀ-pÀk
Olur rÀh-ı hevÀda cüst ü çÀlÀk
(b. 10)
ÚıyÀma dursa úadd-i yÀri gözler
Rükÿèa varsa çeng ÀvÀzın özler

(b. 11)

Ele tesbìó idüp cÀm-ı şarÀbı
Der-i mey-òÀnede_ister fetó-i bÀbı
(b. 12)
Ardından Allah’a yalvararak ondan yardımını isteyen şair, yazdığı şehrengizin güzellerin dilinde
dolaşması için dua eder:
İlÀhì baña luùfuñ yÀr-ı àÀr it
èİnÀyet èankebÿtın perde-dÀr it
(b. 16)
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Bu deyr-engìzi muètÀd eyleyüp yÀd
äanemler eylesünler dilde evrÀd
(b.19)
2.2.2. Bahar Tasviri
Şair, 24-48. beyitler arasında bahar tasvirine yer verir. Kış mevsimi sona ermiş, bahar mevsiminin
gelmesiyle birlikte bahçeler âdeta cennete dönmüştür. Şair, bu bölümde tabiatı uygun kelimeler ve
benzetmelerle resmeder. Bahçeleri aydınlatan laleleri, yanağı kızaran gül bahçesini, servileri, çimenlikten
esen sabah rüzgarını, elinde kadeh tutan ay ve güneşi anlatır. Şair; bu zamanda sevgiliye âşık olmuş, gönlü
gam ve kederle dolmuştur. Başında aşk sevdası ve yüzünde delilik alameti vardır:
Meger bir dem girüp faãl-ı zemistÀn
BahÀr irüp cinÀna döndi bÿstÀn
(b. 24)
Münevver eylemişdi lÀle bÀàı
Yaúardı nÀr-ı Mÿsìden çerÀàı

(b. 26)

Pür idi èışú sevdÀsı serümde
Cünÿn ÀåÀrı vardı peykerümde
(b. 34)
2.2.3. Sebeb-i telif
49-95. beyitler arasındaki sebeb-i telif bölümünde ise şair, güzellerle dolu bir şehre geldiğini, bu
güzelleri gördüğünde aklının başından gittiğini ifade eder. Ardından bir dostu ona sözleriyle büyülemesini
ve mucize göstermesini, böylece gönlünün gam ve kederden kurtulacağını söyler. Bunun üzerine şair,
güzellerin içinden beşini seçerek şehrengizini tertip etmeye karar verir:
Ùurup beytü’l-óazenden yola girdüm
äanemlerle ùolu bir deyre irdüm
(b. 58)
Bile var idi bir yÀr-ı refìúim
BelÀ vaútinde àam-òˇÀr u şefìúim
Ki ey Mıãr-ı kelÀm içre füsÿn-sÀz
KelìmÀsÀ bize göster gel iècÀz
Arayup dil-firìb ü mehveşini
İçinden intiòÀb itdüm beşini

(b.77)

(b. 80)
(b. 93)

İdüp engìn maèÀnì birle terkìb
Bu deyr-engìze virdüm naôm u tertìb
(b. 95)
2.2.4. Güzellerin Tavsifi
Şair şehrengizini yazma kararından sonra 96-115. beyitler arasında seçtiği beş güzelin övgüsüne yer
verir. Her güzel, dört beyit içinde anlatılır. Bu güzeller babalarının adları ile ve kendi adlarıyla anılmaktadır.
Beş güzelin hiçbirinin mesleği hakkında bilgi verilmemiştir. Bu güzeller babalarının adları, sanları veya
tavsiflerinin yapıldığı kelimelerle çağrışım içinde olan kelime ve kavramlarla tanıtılmıştır.
Örneğin Müezzinzâde sanıyla tanıtılan güzelin tavsifi yapılırken müezzinlik mesleğiyle ilgili
terimler olan “kâmet, Allâhu ekber, menâr” kelimelerinin kullanımı tercih edilmiştir:
Müéeõõin-zÀde evvel k’ol ãanavber
Gören dir úÀmetin AllÀhu ekber
Úadi üstinde ãan laèl-i şeker-óÀ
MenÀr-úadd ser itmişdür MesìóÀ
(b.96-97)
Yine Kuloğlu lakaplı güzelin tavsifinde “han, sultan, bey, ağa, geda” gibi anlamca birbiriyle uyumlu
kelimeler kullanılmıştır:
Óasan BÀlì úuloàlı biri k’ol òÀn
Yaraşur olsa Mıãr-ı óüsne sulùÀn
Anuñ begler aàalardur gedÀsı
Gözi şehlÀ güzeller mübtelÀsı

(b.100-101)
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Revan Şehrengizi’nde tavsifi yapılan güzellerin isimleri ve lakapları şu şekildedir:
Beyit

İsim

Lakap

Meslek

96-99

-

Müezzin-zâde

-

100-103

Hasan Bâlî

Kuloğlu

-

104-107

Mustafâ

-

-

108-111

Mehemmed Şâh

-

-

112-115

Alî

Sipâhî-zâde

-

Klasik Türk edebiyatı geleneğinde Azîzî’nin İstanbul Şehrengizi (bk. Çetinkaya 2014) dışında mevcut
şehrengizlerin hepsinde erkek güzellerin tavsifi yapılmıştır. Revan Şehrengizi’nde de bu geleneğe uygun
olarak erkek güzellerden bahsedilir. Bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Revan Şehrengizi’ni
sadece bir şehirde yaşayan güzellerin tasvir edildiği şehrengiz grubuna dâhil etmek mümkündür.
2.2.5. Hatime
Şehrengizin 116-137. beyitler arası ise hatime bölümüdür. Bu bölümde şair, güzellerin zikrinin
bittiğini belirterek onların güzelliklerinin artması ve bağışlanması için duada bulunur:
İlÀhì bu ãanemler k’oldı meõkÿr
Yüz[in]den úıl gözin ol kÀfirüñ dÿr
(b. 116)

Fürÿà-ı óüsn artur lüùfuñ işle
O mÀhı mübtelÀsına baàışla

(b. 120)
Sonuç
Klasik Türk edebiyatı geleneğinde şehrengizler başta İstanbul, Edirne ve Bursa olmak üzere çeşitli
şehirler hakkında yazılmıştır. Bunlardan biri de Osmanlı’da Revan diye anılan günümüzde ise
Ermenistan’ın başkenti olan Erivan şehri için Kâmî mahlaslı bir şair tarafından yazılmış olan şehrengizdir.
16. yüzyılda tertip edildiği anlaşılan bir şiir mecmuası içerisinde yer alan Revan Şehrengizi’nin
kaynaklarda bu yüzyılda yaşadığı belirtilen Kâmî mahlaslı dört şairden hangisine ait olduğuna dair elimizde
herhangi bir karine bulunmamaktadır. Eser, bu şairlerden birine ait olabileceği gibi aynı mahlası taşıyan
fakat biyografik kaynaklara giremeyen başka bir şaire de ait olabilir.
Revan Şehrengizi ile birlikte edebiyatımızda varlığı bilinen ve şehrengiz türünde yazılmış olan eser
sayısı 89’u bulmaktadır. Bu türdeki mevcut eserlerden biri şehrâşûb, diğerleri ise şehrengiz adıyla anılmıştır.
Ancak Revan Şehrengizi’nin müellifi Kâmî, yazmış olduğu eseri için farklı bir isim tercih ederek eserine
“Deyrengîz” ismini vermiştir. Şair eserine her ne kadar farklı bir isim verse de tertip düzeni ve içeriği ile
Revan Şehrengizi’nin edebiyatımızdaki diğer şehrengizlerin birçoğuyla aynı özellikleri taşıdığı
görülmektedir.
137 beyit olarak mesnevi nazım şekliyle ve aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün kalıbıyla yazılan Revan
Şehrengizi’nin telif tarihi belli değildir. Münâcât, sebeb-i telif, güzellerin tavsifi ve hatime bölümlerinden
oluşan eserde klasik tertip düzenine uyulduğu görülmektedir. Eserde beş güzelin övgüsüne yer verilmiş ve
bu güzeller babalarının adları ile veya kendi adlarıyla anılmıştır. Bu güzellerin tavsifi dörder beyit hâlinde
ve sade bir üslupla yapılmıştır. Beş güzelin hiçbirinin mesleği hakkında bilgi verilmemiştir. Hem şekil hem
muhteva özellikleri dikkate alındığında Revan Şehrengizi’ni sadece bir şehirde yaşayan güzelleri tasvir eden
şehrengizler grubuna dâhil etmek mümkündür. Çünkü eserde Revan şehrinin sahip olduğu özelliklere
değinilmemiş olup sadece şehirde yaşayan beş güzelin tavsifine yer verilmiştir.
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METİN
Deyr-engìz-i KÀmì Raómetu’llÀhi èAleyh
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
1.
İlÀhì sensin ol CabbÀr u ÚahhÀr
K’idersin genc-i óüsnüñ úamusın mÀr
2.

hem-dem idüp verd-i Ùÿbìye
Úılursın diyü maórem bir perìye

3.

Urursın lÀlenüñ baàrına biñ dÀà
İdersin hem-demini bülbülüñ zÀà

4.

Enìsin beş idüp şehr-i RevÀnuñ
Yirin ôulmet úılursın nÿş cÀnuñ

5.

MuúÀrin eyleyüp aàyÀrı yÀra
Úılursın laèli hem-ser seng-i òÀra

6.

İdersin şeş-der-i àamda úılup zÀr
Dil-i KÀmì-i bì-derdle giriftÀr

7.

ÒudÀyÀ yanup ol bì-çÀre úalmış
HevÀ odlarına yanmış yaúılmış

8.

MelÀmet şemèine pervÀne miåÀl
Ne per úaldı göyünmekden ne òod bÀl
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9.

Günehdür künc-i òalvetde şièÀrum
FesÀd u fitne oldı yÀr-ı àÀrum

10.

NamÀza yüz yumaz bu nefs-i nÀ-pÀk
Olur rÀh-ı hevÀda cüst ü çÀlÀk

11.

ÚıyÀma dursa úadd-i yÀri gözler
Rükÿèa varsa çeng ÀvÀzın özler

12.

Ele tesbìó idüp cÀm-ı şarÀbı
Der-i mey-òÀnede_ister fetó-i bÀbı

13.

Dem-i serdle dil-i efsürdeyem ben
ÇerÀà-ı ãubó gibi mürdeyem ben

14.

Vücÿdum urdı miónet òÀrı sìòa
èAnÀãır girdi cÀnum çÀr-mìòa

15.

FenÀ kehfinde cism-i zÀr olupdur
Çü tÀr-ı èankebÿt-ı àÀr olupdur

16.

İlÀhì baña luùfuñ yÀr-ı àÀr it
èİnÀyet èankebÿtın perde-dÀr it

17.

ÇerÀàum eyle nÿruñdan münevver
Ki yansun reşk odına şemè-i òÀver

18.

Yüzüm ney gibi bezm-i àamda zerd it
NevÀmı nÀlemi dem-sÀz-ı derd it

19.

Bu deyr-engìzi muètÀd eyleyüp yÀd
äanemler eylesünler dilde evrÀd

20.

Görüp n’eyler bu siór-i pür-füsÿnı
Zebÿr-ı èışúa düzsün eràanÿnı

21.

İşiden dÀd-ı èışúın tÀze úılsun
Felek deyrin[i] pür-ÀvÀze úılsun

22.

İrüp gül-bÀng Boàdan ile Rusa
Firenk ile yitişsün Üngürüse

23.

Bu cÀmı nÿş idüp iden òurÿşı
Unıtmasun duèÀdan mey-fürÿşı

24.

Meger bir dem girüp faãl-ı zemistÀn
BahÀr irüp cinÀna döndi bÿstÀn

25.

Olup pür-Àteşìn derdiyle gülzÀr
Yanardı vÀdì-i Eymende ãan nÀr

26.

Münevver eylemişdi lÀle bÀàı
Yaúardı nÀr-ı Mÿsìden çerÀàı
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27.

Úızardı zerd iken rÿy-ı gülistÀn
Gülüñ cÀmından irdi beñzine úan

28.

Ruò-ı gülgÿn ile her serv-i ser-keş
Ururdı lÀlezÀr-ı dehre Àteş

29.

Nesìm-i ãubó esüp ãaón-ı çemenden
İrişürdi vefÀ bÿyı Yemenden

30.

Açup bÀzÀr-ı gülşen içre dükkÀn
Gül olmışdı çemende ùabla gerdÀn

31.

Meh ü mihr elde peymÀne ùutardı
Felek òum-òÀnesi güm güm öterdi

32.

Gözi òÿnìler içerdi piyÀle
Òoten Àhÿları otlardı lÀle

33.

Bu demde cÀn olup cÀna ùÀlib
Dile dür? Àteşi olmışdı àÀlib

34.

Pür idi èışú sevdÀsı serümde
Cünÿn ÀåÀrı vardı peykerümde

35.

Uruldı sìneme àam derd [ü] dÀàın
Yaúardı èışú eli miónet çerÀàın

36.

ÒalÀã olmazdı cÀn tìà-i elemden
Yaúam úurtılmaz idi dest-i àamdan

37.

Vücÿdum èışú ile pÀ-mÀl iderdüm
Gehì taúlìd ü gÀhì óÀl iderdüm

38.

Yaúup fÀnÿs gibi dilde dÀàı
Çekerdüm dÀmen-i ãabra ayaàı

39.

Kirişte? mÀhlardan görmeyüp mihr
Úılurdum köhne taúvìm gibi bì-behr

40.

Düşüp ãaórÀya ãu gibi yürürdi
Dil-i dìvÀne zencìrin sürürdi

41.

Görürdi mevc-i óayret nitekim kÿh
Yürürdi gözlerüm seylÀb-ı endÿh

42.

MelÀmet úulzümi olduúda pür-mevc
MaúÀmum geh óażìż olurdu geh evc

43.

Olınca dÀmen-i eflÀk pür-òÿn
RevÀn idi gözümden eşk-i gül-gÿn

44.

áurÿb itdi çü òÿrşìd-i cihÀn-sÿz
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Úaraldı tügme-i pìrÀhen-i rÿz
45.

Úoyup mihri felek úaèr-ı zemìne
Yed-i beyżÀyı çekdi

1
2

46.

äan oldı Yÿsufa menzil çeh-i nÀr
Ya oldı cÀy-ı Aómed gÿşe-i àÀr

47.

CihÀnı yıúaúıldı diyü devrÀn
Meger kim mührin aldurdı SüleymÀn

48.

Úılup ôulmetde ol ser-çeşme-i cÀn
Siyeh-pÿş oldı àamdan Óıżr-ı devrÀn

49.

Gene bir eski derdüm geldi cÿşa
Dil-i dìvÀne başladı òurÿşa

50.

Ruò-ı zerdümi idüp gün gibi òÀk
Yaúamı ãubó gibi eyledüm çÀk

51.

Döker göz óasret ile dìdeden Àb
Tecellì itdi òÿrşìd-i cihÀn-tÀb

52.

Güzeller yüz gösterüp òalú-ı cihÀna1
CemÀlin èarża úıldı ins ü cÀna

53.

Meger çarò oldı cevrinden peşìmÀn
Ki mihre başladı ol mÀh-ı tÀbÀn

54.

Gelüp ãubó-ı ãafÀ gidüp şeb-i tÀr
Olup gerek sünbülistÀn semenzÀr2

55.

Yaúup şeb èanberìn micmer-i òÿr
MeşÀm-ı èÀlemi itdi muèaùùar

56.

Temevvüc eyleyüp deryÀ-yı kÀfÿr
CihÀnı àarúa virdi úulzüm-i nÿr

57.

Bu şevú ile ùurup üftÀde óayrÀn
RevÀn oldum çü berg-i bìd lerzÀn

58.

Ùurup beytü’l-óazenden yola girdüm
äanemlerle ùolu bir deyre irdüm

59.

Gelüp bir yire cemè olmış perìler
LeùÀfet bÀàına verd-i Ùÿbìler

60.

Ùutar her biri elde çün gül-i ter
áam ehli òÀùırın yazmaàa defter

Bu mısra vezne uymamaktadır.
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61.

Kimisi cevre ÀàÀz eylemekde
NiyÀz erbÀbına nÀz eylemekde

62.

Kimisi yüz ùutup mihr ü vefÀya
VefÀ itmekde aãóÀb-ı ãafÀya

63.

Aralarında var bir merd-i nÀ-dÀn
Melekler arasında ãanki şeyùÀn

64.

MuúÀrin olmayup aãóÀb-ı şevúe
Dil uzadur hemìşe ehl-i õevúe

65.

Dem-i èÌsì olursa eylemez gÿş
Òar ÀvÀzından eyler seg gibi cÿş

66.

MaúÀmımuz
ôann ider bÀà
HemÀn ãanur hemÀnÀ kendin ol zÀà

67.

Úapar bulsa idüp Àzürde cÀnın
Meger aãóÀb-ı kehfüñ üstüòˇÀnın

68.

Geçürmez furãatı olursa bir Àn
Güzeller görse taòfìfinde óayrÀn

69.

Òar-ı òırmen gibi gerçi meh ü sÀl
Döner durmaz velì vecd ü ney óÀl

70.

İdüp evúÀf mÀlın
ü àÀret
Yapar òayr işleyüp o da èimÀret

71.

Úazup aèmÀ yolında südfe-i çÀh
æevÀb umup dir el-ecrü èale’llÀh

72.

O bütler her biri bir cÀna beñzer
Bu kÀfir er de şeyùÀna beñzer3

73.

Çü gördüm ol nigÀristÀn-ı Çìni
Dil-i bì-çÀre arturdı enìni

74.

Gidüp èaúlum bu bütler ùalèatından
CihÀnuñ bezdi cÀnum ãÿretinden

75.

Elemden aàlamaàla çıúdı dìde
Görüp ol bütleri döndüm ferìde

76.

Der [ü] dìvÀra yüz urdum olup zÀr
Úalup óayretde ãankim naúş-ı dìvÀr

77.

Bile var idi bir yÀr-ı refìúim
BelÀ vaútinde àam-òˇÀr u şefìúim
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78.

Olaydı ehl-i tecrìdüñ nedìmi
FenÀ deryÀsınuñ dürr-i yetìmi

79.

Beni gördi çü böyle zÀr u giryÀn
Didi luùf ile ol yÀr-ı suòandÀn

80.

Ki ey Mıãr-ı kelÀm içre füsÿn-sÀz
KelìmÀsÀ bize göster gel iècÀz

81.

èAãÀ-yı ÒÀmuñ ur Nìl-i midÀda
Yol aç òayl-i òayÀl-i ùabè-ı õÀda

82.

Bulup dil maòlaã[ı] derd ü elemden
ÒalÀã olsun göñül Firèavn-ı àamdan

83.

Ùurup

ile himmet istemesinden

èİnÀyet

ser-çeşmesinden

84.

MaèÀnì Kaèbesinde baàla iórÀm
Yalıñ ayaú baş açuú yola ol kÀm

85.

Segirdüm vÀdì-i naôm içre çün peyk
Di kim lebbeyk AllÀhümme lebbeyk

86.

Döküp òÿn-ı ãafÀ ehl-i zamÀna
äalÀ-yı èışú úıl pìr ü civÀna

87.

Bu resm ile çün ol merd-i yegÀne
Semend-i ùabè[ı] çaldı tÀziyÀne

88.

Yür[ür] ser-keşlenüp tevsenlik itdi
Beni raòş-ı ùabìèat aldı gitdi

89.

Yiñilmez çekmeden gördüm èıyÀnı
Óaúa ıãmarladum baş ile cÀnı

90.

Segirdüp çün úatı òÀmdı ùur[ul]dı
TekÀpÿ eylemeklikden yoruldı

91.

İdüp çÿb-ı cefÀdan òaste cÀnı
Ùarìú-i naôma döndürdüm èıyÀnı

92.

O deyrüñ naúş olan meh-peykerinden
Görüp göñlüm gözüm ùutduúlarından

93.

Arayup dil-firìb ü mehveşini
İçinden intiòÀb itdüm beşini

94.

äu gibi dürr-i eşküm eyleyüp òarc
Bu dürc-i naôma itdüm anları derc
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95.

İdüp engìn maèÀnì birle terkìb
Bu deyr-engìze virdüm naôm u tertìb

96.

Müéeõõin-zÀde evvel k’ol ãanavber
Gören dir úÀmetin AllÀhu ekber

97.

Úadi üstinde ãan laèl-i şeker-óÀ
MenÀr-úadd ser itmişdür MesìóÀ

98.

Ruòınuñ nÿrı irmiş evc-i mihre
Fürÿàı óüsninüñ irmiş sipihre

99.

Zihì ãayyÀd ki ider itmeden tìr
Gözi Àhÿsı ser-i çaròı taócìr

100.

Óasan BÀlì úuloàlı biri k’ol òÀn
Yaraşur olsa Mıãr-ı óüsne sulùÀn

101.

Anuñ begler aàalardur gedÀsı
Gözi şehlÀ güzeller mübtelÀsı

102.

Varan kÿyına cÀn virür belÀdan
Ser-i kÿyı yiterdür KerbelÀdan

103.

Virür mihr-i ruòı mehden ferÀàı
Yaúar òÀl-i lebi cÀnumda dÀàı

104.

Biri ol şemè-i óüsnüñ MuãùafÀdur
Òam-ı ebrÿsı miórÀb-ı duèÀdur

105.

Urup mihr ile meh gögsine dÀàı
Yaúar úandìl-i óüsninden çerÀàı

106.

Oúur dil çeşme-sÀr-ı cÀn lebine
ÓabÀb-ı ser-nigÿn dir àabàabına

107.

Zihì ôulmetde èuşşÀúuñ delìli
Yaúar cÀnumda peykÀnı fitili

108.

Meóemmed ŞÀh biri ki ol cefÀkÀr
Òam-ı gìsÿsıdur DÀvud-ı hem-kÀr

109.

Seyir idüp meh ü mihri melekler
Zırıh-pÿş oldı tìrinden felekler

110.

Ruòınuñ nÀr-ı óüsn ola çün germ
Ne deñlü Àhen olsa dil olur nerm

111.

Ser-i zülfi baña ger el vireydi
Cebe ãatmaú nice olur göreydi

112.

Birisi ol cefÀkÀrum èAlìdür
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Küçücükden o mÀhı sevmelidür
113.

SipÀhì-zÀdedür óüsni melekdür
Lebi tìmÀr-ı cÀna müşterekdür

114.

Yaúar sìnemde caèd-ı zülfi naèl
Olursa dirlik itmez baña laèl

115.

Lebinden zeyn-i dildür òalú-ı èÀlem
Ben ölsem àamdan ammÀ eylemez em

116.

İlÀhì bu ãanemler k’oldı meõkÿr
Yüz[in]den úıl gözin ol kÀfirüñ dÿr

117.

Nitekim deyr ide bu deyr-i dÀéir
Nücÿm u mÀh u òÿrşìd ola sÀéir

118.

Sipihr-i óüsne bunları medÀr it
MelÀóat burcı üzre ber-úarÀr it

119.

ÒuãÿsÀ ol nigÀr-ı nÀzenìni
CemÀl-i àayret-i òuld-ı berìni

120.

Fürÿà-ı óüsn artur lüùfuñ işle
O mÀhı mübtelÀsına baàışla

121.

Ola her günde tÀ rÿz-ı úıyÀmet
HezÀrÀn yÀr ol melèÿne laènet

122.

Gel ey dìvÀne-dil Àşüfte tedbìr
Bezer uãlu nedür bu bend [ü] zencìr

123.

Degül dÀéim bahÀrı dehr-i dÿnuñ
Niçün gitmez senüñ bir dem cünÿnuñ

124.

İdüp sìneñde naèl-i èışúı sÀza
Virürsin dil ser-i zülf-i mecÀza

125.

Bu maèúÿle olup abdÀl-ı óayrÀn
Gezerken KerbelÀ-yı àamda giryÀn

126.

İçim acır görüp òÀlüñ diger-gÿn
Olur derdüñle cÀnum zÀr u mecnÿn

127.

Çü raómuñ yoú durur kendüñe bÀri
Esirge ben esìr ü dil-figÀrı

128.

Senüñçün sìnede bir àam kim olmaz
Gün olmaz kim o demde mÀtem olmaz

129.

Senüñ derdüñden ol dem ben virüp cÀn
Uyur arúada sensin şÀd u òandÀn
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130.

Yiter her laèl-i mül şevúiyle mest ol
Görüp her kÀfiri ùÀb put-perest ol

131.

MecÀzì èışúa zinhÀr olma hem-dest
Perì òÿn cÀmı ile olma ser-mest

132.

Sözüm[i] ùut virem cÀnÀna cÀnı
Saña sÿdı baña olsun ziyÀnı

133.

Nedür KÀmì bu efsÿn-sÀzlıúlar
Bu óırz ile siór-perdÀzlıúlar

134.

Olursın nice bir naôm ile güm-rÀh
Dil [ü] cÀndan di kim estaàfiru’llÀh

135.

äaúın aldanma vaãf-ı òaùù u òÀle
Olup maàrÿr úılma úìl ü úÀle

136.

Göñül muràına dÀm u dÀnedür bu
CihÀn oynatmaàa efsÀnedür bu

137.

MiyÀn u àamze vaãfın úo ol ÀgÀh
Úılıçdan iti úıldan incedür rÀh
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