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ÖN SÖZ 

 

Şâirlerin sanatlarını sergiledikleri dîvânlar, eski Türk edebiyatı tarihinin 

araştırılmasında, önemli kaynak eserlerdendir. Dîvânları anlamak için de yazarlarını 

tanımak; esas olanın şiirleri olduğunu unutmadan, şâirin eserdeki rolünü ortaya koymak 

gerekmektedir. Bu nedenle, çalışmamızın amacı  Âgâh ve Dîvânı’nın Türk edebiyatındaki 

yerini tayin etmek olmuştur. 

“Âgâh Dîvânı ve İncelenmesi” isimli çalışmamız, Âgâh’ın yaşadığı devrin         

– on yedinci yüzyılın ikinci çeyreği ve on sekizinci yüzyılın başları – siyâsî ve edebî 

özelliklerini ihtivâ eden Giriş ile başlamakta ve dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde; Âgâh’ın hayatı, eserleri ve edebî kişiliği ortaya koyulmaya 

çalışılırken; Türk edebiyatındaki “Âgâh” mahlaslı diğer şâirler de söz konusu edildi. 

Âgâh’ın hayatı, kaynaklarda rastlanan bilgiler ve eserlerinden hareketle incelendi. 

Türkçe Dîvânı ele alınırken, henüz elde edilememekle birlikte, Farsça Dîvânı’nın olduğu 

da belirtildi. 

Edebî kişiliği, şâir hakkında bilgi veren kaynaklar, şiirleri ve kendi şâirliği için 

söylediklerinden yola çıkılarak değerlendirilmeye çalışıldı. Yine, Âgâh Dîvânı’nda yer 

alan nazîreler, birçok şâirin dîvânının taranmasıyla ortaya çıkarıldı ve bu şiirlere, “Âgâh’ın 

Nazîreciliği”  alt başlığı ile edebî kişiliğinin incelenmesinde yer verildi. 

İkinci bölümde; Dîvân’ın şekil ve muhtevâ özellikleri ele alındı. Daha önce 

yapılan çalışmalardan farklı olarak; her nazım şekli, ayrı ayrı şekil ve muhtevâ açısından 

değerlendirildi. Nazım şekillerinin şekil özellikleri; vezin, kâfiye ve redif bakımından 

incelenirken; muhtevâ; dinî unsurlar, tarihî ve efsanevî unsurlar, tabiat unsurları başlıkları 

altında  söz konusu edildi. 

Üçüncü bölümde; Âgâh’ın şiirlerindeki dil ve üslûp özellikleri; dil ve üslûp, 

atasözleri, deyimler ve hikmetli sözler, edebî sanatlar başlıklarıyla ele alıp, şâirin edebî 

kimliği belirtilmeye çalışıldı. 

Dördüncü bölümde ise, Âgâh Dîvânı’nın tespit edilen 16 nüshasının tanıtımı 

yapılıp, tenkîdli metnin hazırlanmasında gözetilen esaslar belirtildi. Ayrıca bu bölümde, 

transkripsiyon işaretleri  ile Âgâh Dîvânı’nın tenkîdli metnine de yer verildi. 
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Tenkîdli metin çalışmasında, A3, H1, H2, R, Ü1 ve Ö nüshaları karşılaştırılıp; 

kasîdeler, musammatlar, gazeller, kıt‘alar, müfred ve rubâîler şeklinde düzenlenerek, 

Âgâh’ın mürettep Dîvânı ortaya konmaya çalışıldı. 

Sonuç kısmında; Âgâh, Dîvânı’nın incelenmesi ve tenkîdli metinle ilgili 

değerlendirmeler maddeler halinde sıralanmıştır. Çalışmamız, Bibliyografya, kişi, yer ve 

eser adlarından oluşan Metnin Dizini ve tespit ettiğimiz nüshalardan birer varağın yer 

aldığı Ekler ile sona ermektedir. 

Bu çalışma esnâsında, -özellikle metnin kurulma aşamasında- benden 

yardımlarını esirgemeyen, engin bilgisinden istifâde ettiğim saygıdeğer hocam Prof. Dr. 

Hüseyin AYAN'a ve çalışmamın her safhasında hoşgörü, teşvik ve yardımlarını gördüğüm 

danışman hocam Prof. Dr. Gönül AYAN’a sonsuz şükranlarımı arz ederim. 

 

Şerife AKPINAR 
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GİRİŞ 

 

ÂGÂH’IN YAŞADIĞI DEVRE TOPLU BİR BAKIŞ 

 Âgâh’ın (M.1630-1728) yaşadığı devir, Osmanlı Devleti’nin siyâsî ve sosyal 

yönlerden duraklamaya başladığı dönem (on yedinci yüzyılın ikinci çeyreği) ile gerileme 

döneminin  (on sekizinci yüzyıl) başına rastlamaktadır. 

 Âgâh, Semerkand’da dünyaya geldiği zaman, Osmanlı Devleti’nin başında IV. 

Murad   (M.1623-1640) vardır. IV. Murad, on yedinci yüzyılda tahta geçen Osmanlı 

padişahları arasında en değerlisidir.1 Hükümdarlığının ilk dokuz senesi çocukluk 

dönemidir. Çocukluk dönemini atlatır atlatmaz, fevkalâde sert bir tutumla düzeni 

sağlamıştır. Devletin özellikle doğuda kaybettiği itibarını tekrar geri almayı başarır. 

Öldüğü zaman da, devleti iyi bir durumda bırakmıştır. Fakat bu durum uzun sürmez. IV. 

Murad’dan sonra tahta geçen Sultan İbrahim (M.1640-1648) tekrar düzenin bozulmasına 

sebep olur. Tam bir israf ve sefahat devri olan bu dönem, Kösem Sultan ve Ocak ağalarının 

birlikte hareket edip Sultan İbrahim’i tahttan indirerek öldürmeleriyle sona erer.2 Daha 

sonra tahta, Sultan İbrahim’in oğlu IV. Mehmed (M.1648-1687) geçer. IV. Mehmed henüz 

yedi yaşındadır ve bu sebeple devlet yönetimi saray kadınları ve Ocak ağalarının eline 

düşer. Hazine boşalmış, rüşvetin oranı artmıştır. 1652’de Tarhuncu Ahmed Paşa’nın 

sadrazam olmasından sonra, defterler gözden geçirilip, rüşvet ve suiistimaller önlenerek 

maliyeye bir düzen getirilmeye çalışılırsa da çıkarları zedelenen çevreler padişaha tesir 

ederek Paşa’yı katlettirirler.3 Böyle bir durumda, IV. Mehmed’in annesi Turhan Vâlide 

Sultan’ın siyâsî basîret göstererek, büyük salâhiyetle sadârete getirdiği ihtiyar Köprülü 

Mehmed Paşa, kuvvetli idaresiyle devlet otoritesini yeniden kurmaya muvaffak olur.4 Daha 

sonra yerine geçen oğlu Fâzıl Ahmed Paşa da Osmanlı tarihinin en büyük ve kahraman 

vezîri olmuştur. Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde sadaret makamına getirtilen 

Köprülüler, devlete âdetâ on altıncı yüzyılın muhteşem dönemini tekrar yaşatmışlardır. 

1676’da Fâzıl Ahmed Paşa vefat edince yerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tayin edilir. 

Paşa, 1683’te Viyana’yı kuşatır ve yapılan hatalar sebebiyle başarıya ulaşılamaz. 

                                                
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. III, Böl. II, Ankara 1988, s. 586. 
2 Ahmet Atillâ Şentürk-Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi,  İstanbul 2004,         
s. 336. 
3 Mustafa İsen-Cemâl Kurnaz, “XVII. Yüzyıl Divan Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, C. 3, Ankara 
1992, s. 159. 
4 Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. II, İstanbul 1987, s. 644. 
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Köprülülerin sağladığı huzur devresi sona ermeye başlamıştır. Padişahın devlet işlerinden 

ziyade av ile meşgul olması halk arasında hoşnutsuzluğa yol açar ve 1687’de IV. Mehmed 

tahttan indirilir. 

 IV. Mehmed’den sonra, II. Süleyman (M.1687-1691) tahta geçer. II. Süleyman 

kardeşi IV. Mehmed zamanında kafes hayatı yaşadığı için, sultan olunca âciz bir duruma 

düşmüştür. Onun Osmanlı İmparatorluğu’na en büyük hizmeti, isabetli bir kararla sadarete 

Köprülü-zâde Fâzıl Mustafa Paşa’yı getirmiş olmasıdır.5 Köprülü-zâde, yaptığı bazı 

ıslahatlarla memleketin iç durumunu düzeltir, dışta da devleti birçok başarıya ulaştırır. 

 Osmanlı, çeşitli cephelerde savaşmaya devam ederken, II. Süleyman ölür ve 

yerine kardeşi II. Ahmed (M.1691-1695) geçer. Bu sırada devlet, Venedik ve Rusya’nın 

yanlarına Avusturya ve Polonya devletlerini de alarak kurdukları Mukaddes İttifak’a karşı 

savaşmaktadır. 15 yıl süren bu savaşta, Fâzıl Mustafa Paşa şehit düşer. II. Ahmed vefat 

eder ve yerine II. Mustafa (M.1695-1703) tahta çıkar. II. Mustafa’nın bizzat çıktığı iki 

sefer de, mağlubiyetlere engel olamamıştır.  Macaristan ve Dalmaçya kıyıları Almanya’ya; 

Mora ve civarı Venediklilere; Podolya, Ukrayna ve çevresi Polonyalılara terk edilerek 

1699’da Karlofça Antlaşması imzalanır.6 Bu antlaşma ile on yedinci yüzyılı kapayıp, on 

sekizinci yüzyıla giren Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminin de başladığı kabul edilir. 

 On sekizinci yüzyılda kaybedilmeye devam eden topraklar ve itibar sonucunda, 

bütün kurumlarda bir gerileme dönemi başlar. II. Mustafa tahttan indirilir ve kardeşi III. 

Ahmed (M.1703-1730) padişah olur. III. Ahmed barışçı bir siyâset sürdürmek isterken; 

İsveç Kralı XII. Karl’ın Osmanlı Devleti’ne sığınması, Rusya ile savaşmamıza sebep olur. 

Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa komutasındaki ordu, Kırım, Polonya  ve İsveç 

birliklerinin de yardımıyla Rus ordusunu yener. 1711’de imzalanan Prut Antlaşmasıyla, 

Osmanlı Devleti Karlofça’da Ruslara verdiği toprakları geri alır. Fakat devlet bu başarıdan 

yeterince yararlanamaz. Daha sonra Venedik ve Avusturya ile savaşan ordu, Temeşvar ve 

Belgrat’ın düşmesinden sonra Pasarofça Antlaşmasını (M.1718) imzalamak zorunda kalır. 

 Böylece Osmanlı Devleti, artık Avrupa karşısında savunma durumunda kalması 

gerektiğini anlar. Farklı siyâsetler geliştirir. Avrupa’yı her yönüyle tanıyabilmek için 

Avrupa başkentlerine elçiler gönderilir. 1718-1730 yılları arasındaki bu dönem, sanatta lâle 

motifinin işlenmesi sebebiyle “Lâle Devri”  adıyla anılırken,7 matbaalar açılmaya ve 

                                                
5 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, age., s. 590. 
6 Ahmet Atillâ Şentürk-Ahmet Kartal, age., s. 339. 
7 Ahmet Atillâ Şentürk-Ahmet Kartal, age., s. 396. 
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kumaş fabrikaları kurulmaya başlamıştır. Ama III. Ahmed ve saray çevresinin şâşâlı zevk 

ve eğlenceye düşkün hayatı, halk arasında huzursuzluk yaratır. Sadrazam Damat İbrahim 

Paşa ve III. Ahmed asker tarafından katledilir. Böylece Lâle devri kapanır. Banarlı bu 

devrin kapanışını; “ Lâle Devri, Patrona Kıyâmı denilen, câhil, şuursuz ve mutaassıp bir 

isyanla kapandı. Bu aslında bir gericilik ihtilâliydi…Devletin yurdu kalkındırmak ve 

memlekette Avrupâî ıslahat yapmak için giriştiği bir teşebbüs daha cehâletin ve taassubun 

kurbanı olarak seviyesiz bir halk ihtilâliyle yıkılmış, ziyân edilmiş oldu.”8 şeklinde anlatır. 

 Siyâsî ve sosyal hayattaki tüm bu kargaşaya rağmen, on yedinci yüzyılda edebî 

hayat, geçmişten aldığı güçle canlılığını korumuştur. On yedinci yüzyıla gelinceye kadar 

Türk şâirlerinin önündeki mükemmel örnekler klasik İran edebî ürünleriydi. Fakat bu 

yüzyıl şâirleri için artık İranlı meslektaşları ideal örnekler değil, mukayese unsurudurlar.9  

Bu dönem edebiyat dünyasında, Köprülü Mehmed Paşa ve oğulları Fâzıl Ahmed, Fâzıl 

Mustafa Paşaların yakın ilgisini ve iltifatını gören bir şâirler zümresi vardır: Cevrî, Neşâtî, 

Mezâkî, Fehîm-i Kadîm ve Vecdî.10 Yine bu asırda yetişen Nef’î, özellikle kasîdeleriyle 

dîvân edebiyatının önde gelen isimlerindendir. 

 On yedinci yüzyıl, Türk edebiyatının hemen her dalında olduğu gibi şiirde de en 

gelişmiş yüzyılıdır.11Bu yüzyıl şâirleri on altıncı yüzyıl şâirlerinden farklı bir şiir anlayışı 

içindedirler. On yedinci yüzyıl şâirlerinin üslûbu ince ve nâziktir. Anlam derin, hayâller 

geniş, renkli ve abartılıdır. Yabancı kelimeler, uzun tamlamalar şiir anlayışını 

zorlaştırmıştır.12 Sözün güzelliği yanında, anlamda derinlik ve hayâllerde genişlik 

aranmıştır. Mübâlağa, tezâd, telmîh en çok kullanılan edebî sanatlardır. Tasavvuf şiirlerin 

konusudur. Sözlüklerden seçilen, kimsenin bilmediği kelimeler ile çarşı-pazarda halkın 

kullandığı kelimeler de şiire sokulmuştur. Şâirler az sözle çok şey anlatmağa özen 

göstermişlerdir. Bunlar, Sebk-i Hindî’nin özellikleridir. Ve Sebk-i Hindî on yedinci 

yüzyıla damgasını vurmuştur. Bu akımın edebiyatımızdaki temsilcileri ise; Nâ’ilî-i Kadîm, 

Şehrî, İsmetî, Neşâtî, Fehîm-i Kâdîm, Nedim ve Şeyh Galib’dir. 

 Sebk-i Hindî etkisini sürdürürken, on yedinci yüzyılın sonlarına doğru Nâbî’nin 

“Hikemî Tarzı” büyük şöhret kazanmıştır.  Bu tarz Sebk-i Hindî’nin aksine şiirde 

                                                
8 Nihad Sâmi Banarlı, age., s. 741. 
9  Mustafa İsen- Cemâl Kurnaz, age., s. 163. 
10 Ahmet Mermer, XVII. Yüzyıl Dîvân Şâiri Vecdî ve Dîvânçesi, Ankara 2002, s. VII. 
11 Hüseyin Ayan vd., “XVII. Yüzyıl Dîvân Edebiyatına Toplu Bakış”, Büyük Türk Klasikleri, C. 5, İstanbul 
1987, s. 64. 
12 Haluk İpekten, Nâ’ilî Divânı, Ankara 1990, s. 16. 
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düşünceye ağırlık verir.13 Nâbî, devrindeki şâirlerin şiir anlayışını beğenmez, öz 

bakımından eski şiir geleneğini devam ettirmelerini kınar ve çağdaşlarını şiire yenilik 

getirmemekle suçlar.14 İranlı çağdaşı Sâ’ib’in etkisiyle huzursuzluk içindeki halkı 

uyarmak, onlara öğüt vermek amacıyla hikmetli söyleyişlere yer verir. Böylece Türk şiirini 

yeni bir vadiye, fikir ve hikmet vadisine yönlendirir. 

 On beşinci yüzyılda Cafer Çelebi ile başlayan Nazmî ve Mahremî ile süren 

mahallileşme, on yedinci yüzyılda duraklamış ama yüzyılın sonunda Nâbî’nin gayretleriyle 

yaygınlaşmaya, daha geniş çevrelere ulaşmaya başlamıştır.15 Nevî-zâde Atâ’î ve Sâbit bu 

üslûbun en büyük temsilcileri olmuştur.  

 On yedinci yüzyılda görülen bu üç akımın içinde en etkilisi ise Sebk-i Hindî ‘dir. 

 Osmanlı Devleti on sekizinci yüzyıla girerken, siyâsî gücünü kaybetmiştir. Fakat 

edebiyat bu durumdan fazla etkilenmemiş, on yedinci yüzyıl edebiyatının devamı olarak 

gelişmesini sürdürmüştür. Nedîm ve Şeyh Galib, bu yüzyılın en büyük şâirleridir. Hikemî 

tarzın öncüsü Nâbî ve Sebk-i Hindî’nin öncüsü Nâ’ilî’nin bu yüzyıl şâirleri üzerinde etkisi 

devam etmektedir. Ancak kederden uzak, coşkun şiir anlayışının temsilcisi Nedîm 

yetiştikten sonra, şâirler artık onu takip etmeye başlarlar. Kâmî, Sâbit, İzzet Âli Paşa, Sâmî 

ve Raşîd gibi. 

On sekizinci yüzyılda yaşanan Lâle Devri (M.1718-1730), sadece imarda 

kalkınma, zevk ve eğlence devri olmakla kalmamış, edebiyat ve kültür devri olarak da 

dikkatleri çekmiştir. On yedinci yüzyılda başlayan mahallileşme akımı bu yüzyılda da 

devam etmiş, edebiyata âdet ve an’aneler girmeye başlamıştır. Özellikle Lâle Devri 

şâirlerinin Boğazı, yeni binaları, eğlenceleri anlatmaları, yerlileşme çabalarının başlangıcı 

olmuştur.16 

On sekizinci yüzyılın dikkat çeken bir özelliği de klasik dîvân şiirinin katı 

kaidelerinden kurtulmağa başlamasıdır. Tekrar edile edile usanılmış belli benzetmelerin 

dışına çıkılmış, güzelin saçının gözünün rengi değişmiş, âşığın niyazı azalmış, sevgilinin 

nazı hafiflemiştir. Bu yüzyılda birkaç şeyh şâir dışında tasavvufî aşk işlenmemiştir. 17 

                                                
13 Hüseyin Ayan, Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni, Erzurum 1981, s. 3. 
14 Mine Mengi, Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, Ankara 1991, s. 26. 
15 Mustafa İsen, “ Dîvân Edebiyatı”, Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997, s. 497. 
16 Haluk İpekten vd., “XVIII. Yüzyılın Siyâsî  Görünümü”, Büyük Türk Klasikleri, C. 6, İstanbul  1987,    
s. 196. 
17 Haluk İpekten vd., age., s. 196. 
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Ayrıca, nazîrecilik gelişmiştir. Kasîdede Nef’î, gazelde Nâbî tanzîr edilmiştir. 

Manzum tarih de gelişme göstermiş, özellikle Lâle Devrinde yapılan binalar, tamirler, 

düğünler, eğlenceler, kasîde ya da kıt’a tarihler olarak dîvânlarda yer almıştır. 

Şiirde dil, ince, sade, pürüzsüzdür. Nedîm’in atasözleri ve deyimleri, halkın 

kullandığı mahallî dili şiire sokma çabaları şiir dilini oldukça sadeleştirmiştir. 

Âgâh, siyâsî alanda duraklama ve gerilemenin yaşandığı fakat edebiyatın 

gelişmesini devam ettirdiği bir  dönemde yaşamış ve IV. Murad (M.1623-1640), Sultan 

İbrahim (M.1640-1648), IV. Mehmed (M.1648-1687), II. Süleyman (M.1687-1691), II. 

Ahmed (M.1691-1695), II. Mustafa (M.1695-1703)  ve III. Ahmed (M.1703-1730)’in 

saltanatlarını görmüştür. Bu padişahlardan IV. Murad ( Murâdî), IV. Mehmed (Vefâî), II. 

Ahmed, II. Mustafa (İkbâl) ve III. Ahmed (Necîb) aynı zamanda padişah-şâirlerdendirler 

ve Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen sanatı ve sanatçıyı 

korumuş ve kollamışlardır.   

Âgâh, bütün bu yaşananları, ömrünün büyük bir kısmını geçirdiği Diyarbakır’dan 

izlemektedir. Diyarbakır ise Osmanlı coğrafyası içinde önemli bir kültür merkezidir. 

Yapılan bir araştırmada; tezkîrelerden hareketle Osmanlı coğrafyasında şâir yetiştiren 211 

yerleşim merkezi olduğundan bahsedilmektedir. Buralara yöreler açısından bakıldığında, 

32 yöre içinde Diyarbakır, yetiştirdiği 40 şâirle 5. sıradadır.18 Diyarbakır (Âmid), Âgâh, 

Vâlî, Lebîb ve Hâmî gibi şâirleri bir arada tutarak edebiyat hayatımıza büyük katkı 

sağlamıştır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Mustafa İsen, “Tezkireler Işığında Dîvân Edebiyatına Bakışlar Osmanlı Kültür Coğrafyasına Bakış”, 
Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997, s. 70. 
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I. ÂGÂH’IN HAYATI, ESERLERİ ve EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

 

I. I. Türk Edebiyatında Âgâh Mahlaslı Diğer Şâirler 

 Türk edebiyatında Âgâh mahlasını kullanan dört  şâir tespit edilmiştir. 

Bunlardan, çalışmamızın  konusu olan Hacı Hâfız Mehmed Bulak dışındaki  Âgâh 

mahlasını kullanan diğer şâirleri şöyle  sıralamak mümkündür: 

 1. Âgâh: (ö. H. 1158 / M.1745) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. Babası 

Yûsuf Efendi’dir. Sultan Selim Han’ın evkafının ruznameciliğini yapmış; Süleymaniye 

Camii’nin ruznamecisi iken de H. 1158 / M. 1745’te vefat etmiştir. Hüsn-i hatt ve imlâda 

meşhurdur. Döneminin ünlü şâirlerindendir. 1 

2. Âgâh Osman Paşa: (ö. H.1324 / M.1906)  Hazinedar-zâde Osman Paşa’nın 

kavas başısı Mustafa Ağa’nın oğludur. H. 1247 / M. 1831-1832’de Trabzon’da doğdu. 

Gemi hocalığı ve kalyon katipliği hizmetlerinde bulundu. Bir süre askerlik mesleğini 

yaparak muhtelif vilâyetleri dolaştıktan sonra Ankara’da emekliye ayrılıp, oraya 

yerleşmiştir. H.1324 / M.1906  Muharreminde vefât etmiş ve  büyük mutasavvıf Hacı 

Bayram Velî Hazretlerinin türbesi civarına defnolunmuştur. Mürettep Dîvânı ve 

Bülbülnâmesi vardır. Şiiri, Avnî ve Hakkı Beyler tarzındadır. Mutasavvıfâne ve hakîmâne 

şiirler yazan şâir,  “parasız” redifli uzun manzumesi ile meşhurdur. 2 

3. Âgâh: (ö. H. 1220 / M.1805)  Hindistan şuarasından, Mevlevî Mehmed 

Bâkır’ın muhlisidir. H.1158 /  M. 1745 tarihinde doğup, H. 1220 / M.1805’de vefat 

etmiştir. Mürettep Dîvân sahibidir.3 

Şâir olmadıkları halde kaynaklarda iki Âgâh’a daha rastlanılmaktadır. Bunlardan 

biri; Sultan Abdü’l-Mecîd Han’ın vezirlerinden Âgâh Paşa’dır.4 Diğeri ise, İstanbul’da 

Kasideci-zâde âilesinden gelen,  tarihçi ve ilim erbabından sayılan Hâfız İbrahim Âgâh 

                                                
1 Sadık Erdem, Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, Ankara 1994, s. 15; Şemseddin Sâmî, Kâmûs’l-A’lâm-
Tıpkıbasım, C. I, İstanbul 1306, s. 274; Es’ad Mehmed Efendi, Bağçe-i Safâ-endûz, İstanbul Üniversitesi 
Ktp., Nu. 2095, s.23; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, C. I, İstanbul 1996, s. 144;  Mehmet Nâil Tuman, 
Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, (hzl. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatcı), C. I, Ankara 
2001, s. 51; Haluk İpekten vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara 1988, s. 13. 
2 Mehmet Nâil Tuman, age., s. 51; Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri 1299-1915, C. 2, 
İstanbul 1972, s. 9; İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri, ( hzl. Müjgân Cunbur ), C. I, 
Ankara 1999, s. 64. 
3 Şemseddin Sâmî, age., s. 273. 
4 Şemseddin Sâmî, age., s. 74. 
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Paşa’dır (ö. H.1334 / M.1916). Âgâh Paşa’nın, “Ikdü’l-Cemil fî Müteşâbihi’t-Tenzîl”, 

“Vekâyi’l-Tarihiyye”, “Takvîmü’t-Tevârîh”, “Yemen Tarihi” isimli eserleri 

bulunmaktadır.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Bursalı Mehmet Tahir Efendi, age., C. 3, s. 7. 
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I. II. Hayatı 

Âgâh’ın hayatı hakkında başvurduğumuz kaynaklardaki bilgiler -genellikle-   

birbirinin tekrarı niteliğindedir. Onun hakkında en geniş bilgiyi Alî Emîrî’nin tezkiresinde6 

bulmaktayız. Âgâh’ın hayatını, bu bilgilerden ve kendi eserinden yola çıkarak ele almaya 

çalışacağız. 

Âgâh’ın asıl adı Mehmed Bulak’tır.7 Kendisi hâfızdır ve  haccı îfâ eylemiştir. 

Bundan dolayı Hacı Hâfız  isimleriyle de anılmaktadır.  

H. 1040 / M. 1630–31 tarihinde doğan8 Âgâh; Sâlim, Alî Emîrî, Nâil Tuman, 

İsmail Paşa ve Müstakîm-zâde’ye göre Semerkand’da; Safâyî, Râmiz ve Mehmed Tevfik’e 

göre Buhara’da; Es’ad Mehmed Efendi’ye göre de Semerkand veya Buhara’da doğmuştur. 

İsmail Beliğ, Âgâh’ı Özbek olarak nitelendirir.9 Bu bilgilerden, Alî Emîrî’nin “ H. 1040 /  

M. 1630 hududunda şehr-i Semerkand’da tevellüd eyledi”10 ifadesini kabul etmek daha 

doğru olacaktır. Zîrâ, Âgâh: 

Güşāde eyledi dil ġonçesin yine ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh  

Meger nesīm-i Semer�anddur hevā-yı sebū 

         G. 299/5 

beytiyle de Semerkandlı olduğunu açıkça söylemektedir. Bundan hareketle de araştırıcılar, 

Âgâh için “Semerkand’dan Osmanlı ülkesine gelen üç şâirden biridir”11 demektedir.  

 Âgâh, ilk tahsilini Semerkand’da yapar. Burada hıfza çalıştıktan sonra Buhara’ya 

gider.  Buhara’da meşhur şâir Şevket Buhârî’den edebiyat tahsil eder. Bir taraftan da Molla 

                                                
6 Alî Emîrî, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Âmid, C. I, İstanbul 1321, s. 22-33. 
7 Safâyî, Tezkire-i Safâyî, Süleymaniye Ktp. Es’ad Ef. Böl., Nu. 2549, s. 31; Sâlim Efendi, Tezkîre-i Sâlim, 
Süleymaniye Ktp. Es’ad Efendi Böl., Nu. 3872 , İstanbul 1315, s. 139; Sadık Erdem, age., s. 14; Müstakîm-
zâde Süleyman Sadeddin Efendi, Mecelletü’n-Nisâb, Süleymaniye Ktp. Halet Ef. Böl., Nu. 628, s.112; 
Es’ad Mehmed Efendi, age., s. 22; Mehmet Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ,  Alî Emîrî Ktp., Nu. 790, s. 55; Mehmet 
Nâil Tuman, age., s. 50; Bağdatlı İsmail Paşa, Keşf-el-Zunun Zeyli, C. I, İstanbul 1972, s. 483; Alî Emîrî, 
age., s. 22; Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, C.I, 1940, s. 11; F. Edhem Karatay, Topkapı Sarayı 
Müzesi Ktp. Türkçe Yazmalar Katalogu,  İstanbul 1961, s. 180; İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma 
Divanlar Katalogu, C.III, İstanbul 1965, s. 652; Cemâl Kurnaz, Türkiye-Orta Asya Edebî İlişkileri,  
Ankara 1999, s. 166.  
8 Mehmet Nâil Tuman, age., s. 50; Alî Emîrî, age., s. 22.  
9 İsmail Beliğ,  Nuhbetü’l-Âsâr Li Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr, (hzl. Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu),  
Ankara 1985, s. 19. 
10 Alî Emîrî, age., s. 22. 
11 Cemâl Kurnaz, age., s. 165. 
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Câmi soyundan olan Buharalı Şeyh Saidâ’ya intisab edip, Nakşîliği 12 benimser. Bazı 

kaynaklarda Âgâh’ın Mevlevîliği 13 söz konusudur. Şâirin  hangi tarikata bağlı olduğunu 

tam olarak bilemiyoruz. Ancak şiirlerinde, bir dönem Semerkand’da da bulunan ve 

Nakşibendiyye tarikatının silsilenâmesinde önemli bir yeri olan büyük velî Bâyezîd14         

(-i Bistâmî)’ın adı birkaç beyitte (G. 13/3, 53/3) zikredilir: 

‘A'rında Bāyezīd ise �orlar mı *āline 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh şehrī Āmidüñ e,fāli bellidür 

G. 91/ 7 

Ayrıca Mevlevîlikle ilgili kavramlara da beyitlerde rastlanılır:  

Bu 0ān�āhda ā0ır o Mevlevī dilber 

Kebāb-ı āteş-i nāz itdi döne döne beni 

G. 350/ 2 

 Buhara’dan sonra Isfahan’a giden Âgâh, şâir Sâ’ib ile görüşür ve onun Dîvânı’nın 

bir nüshasını kopya eder. Bu şehirde bir müddet kaldıktan sonra Tebriz, Bağdad, Şam, 

Kudüs, Mısır, Konya gibi şehirleri dolaşır. Bu şehirlerdeki ulemâ ve üdebâ ile görüşür. 

Âgâh, seyahatleri sırasında bir süre de Mekke ve Medine’de kalır. Burada hac farîzasını 

yerine getirir. 

 H. 1080 / M. 1669 senesinde Diyarbakır’a -Âmid- gelir. Bu sıralarda Sâ’ib ve 

Şevket’in eserleri çok beğenilmektedir. Bu iki üstâdın öğrencisi olarak şehre gelen Âgâh, 

büyük itibâr görür. Şâir, bu şehirde mutludur ve Âmid’i ikinci vatan olarak kabul eder. 

Ömrünün sonuna kadar da burada kalır. 

Kaynaklarda Semerkandî sıfatıyla tanıtılan Âgâh,  60 yıl kadar Âmid’de yaşadığı 

için, Âmidî olarak da bilinmektedir. Alî Emîrî, bu durumu “biz bunların ikisini de 

söyleyerek Âgâh Semerkandî-i Âmidî yazıyoruz”15 ifadesiyle açıklar. 

                                                
12 Safâyî, age., s.31; Sadık Erdem, age., s. 14; Müstakîm-zâde Süleyman Sadeddin Efendi, age., s. 112; Es’ad 
Mehmed Efendi, age., s. 22; Mehmet Tevfik, age., s. 55; Alî Emîrî, age., s. 22; Sadeddin Nüzhet Ergun, age., 
s. 11; Mustafa İsen, “Tezkireler Işığında Dîvân Edebiyatına Bakışlar Divan Şairlerinin Tasavvuf ve Tarikat 
İlişkileri”, Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997, s. 216; Cemâl Kurnaz, age., s. 166. 
13 Mehmet Nâil Tuman, age., s. 50. 
14 Süleyman Uludağ, “Bâyezîd-i Bistâmî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul 
1992,     s. 240. 
15 Alî Emîrî, age., s. 25. 
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Âgâh, Dîvânı’nda Semerkand şehrini andığı gibi Âmid’i de birkaç beytinde        

(G. 12/ 7; 91/7) dile getirir. 

Şeh-nişīn-i sīne girüp itse tefā0ur yeridür 

Āmidüñ gögsidür envā‘-ı şerefle bu ma�ām 

          Kt. 1/16 

 Âgâh zamanında Âmid’de zengin bir edebiyat topluluğu meydana gelmiştir. Bu 

topluluk, başında Âgâh olmak üzere Emnî, Hâşim, Hâmî, Hamdî, Şûrî, Fâmî, Mucîb, 

Kemâlî, Lebîbi ve Vâlî gibi şâirlerden oluşur. Ayrıca edebî toplantılara başka şehirlerden 

şâirler geldiği gibi, üstâd Nâbî’nin de zaman zaman katıldığını belirtilir.16 

 Ailesi hakkında fazla bilgiye ulaşamadığımız Âgâh, hiç evlenmemiştir.17 Ömrünün 

sonuna kadar Âmid’de yazarlara ve şâirlere hocalık ederek yaşamıştır. Sâlim, tezkîresinde 

şâirin evlenmediği için mal mülk derdine de düşmediğini belirtir. Aşağıdaki beyitte de 

Âgâh’ın, “ne sevgiliye ne kavuşmaya ne ayrılığa ihtiyacı olmadığını, bunların onun için bir 

eksiklik olduğunu” söylemesi belki de bu yüzdendir: 

Baña ne yār gerekdür ne va'l ne hicrān  

 Bu i‘tibārlar ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-ı zāra erzāni  

               G. 341/ 6 

 Âgâh, kudretli bir şâirdir. Şâirliği dışında Diyarbakır çevresinde sevilip, sayılan bir 

kimlik oluşturur. Bu şehirde kaldığı sürede ihtisası bulunan ilim ve sanatlarda, birçok 

öğrenci yetiştirmiştir. Hatta Osmanlı sadrazamlarından Râgıb Paşa18 gençliğinde Âgâh’ın 

sohbetinden faydalanmış; hayatı boyunca da bunu dile getirmiştir. Ayrıca  Paşa’nın 

vezirliğe atanma tarihi, Âgâh ismine bağlı olarak düşürülür.19 ( V�«V�«V�«V�«———— - ˆU½¬ˆU½¬ˆU½¬ˆU½¬ = H.1176 ) 

 Âgâh, kaynaklarda hattat, müzehhip, mücellit, hakkâk ve ressam20 olarak da 

karşımıza çıkmaktadır.  Mısır’da bulunduğu yıllarda meşhur hattat Cezayirli Hüseyin’den 

icâzet almıştır.  Alî Emîrî, onun hattatlıktaki başarısını örneklerle ortaya koyar: 

                                                
16 Alî Emîrî, age., s. 23. 
17 Sâlim Efendi, age., s. 140; Sadeddin Nüzhet Ergun, age., s. 11. 
18 Râgıb Paşa,  farklı memuriyetlerde çalıştıktan sonra III. Osman zamanında Şam valiliğine atanmış, üç gün 
içinde de sadrazamlığa yükseltilmiştir. Mütevekkil, her fende mâhir, zekâ ve rüşdde devrin seçkini olup, üç 
dilde nazmı ve nesri makbuldür.  ( bk. Mehmed Süreyya, age., s. 1340.) 
19 Es’ad Mehmed Efendi, age., s. 23. 
20Müstakîm-zâde Süleyman Sadeddin Efendi, age., s. 112; İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma 
Divanlar Katalogu, C.III, s. 652; F. Edhem Karatay, age., s. 180. 
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“Şehrimizin Câmi‘-i Kebîr (Ulu Câmi‘) çatısında dairevî olarak celî hattıyla yazılı Âyet-i 

Kürsî ve Âyet-i Nûr, Âgâh’ın eşsiz yazısı olduğu gibi, feyzler mihrabı olan ma‘bedin 

tacında: 

 Şimdi minber söylesün È c¼« WÒ*¼ bL1¼«  

— uAÒM¼ « Â u² v¼ « Î« bL0 Ê e1¼ « Uì¡ V£ ‹ «    

 

Şimdi mi*rāb eylesün 0am-geşte �addin müsta�īm 

Kim irişdi >ażret-i Ā'afdan envā‘-ı sürūr 

     Kt. 2/ 8, 9 

sözlerini ihtivâ eden 13 beyitle, müezzinler mahfilinin altındaki sütunlarda: 

Didi bu ma*fili yapdu� da 0ıred tārī0in 

‘Andelīb-i >abeşüñ lānesi oldı tecdīd 

                   b²b�Ô Èb¼Ë« v� ëìU¼ pA¾0 Vš¼ bM� 

          Kt. 3/5       H. 1124 / M. 1712 

tarih mısraını veren cümleler Âgâh’ın yâdigarıdır. Öyle hoş bir üslûpla yazılmıştır ki iki 

yüz sene sonra bile bol bol âferin alır. Bunlardan başka, Şa‘ban Kâmî Efendi’de hoş 

levhaları ve memleketin bazı nefis şeyleri seven saygıdeğer ellerinde, sülüs, nesih, ta‘lik 

yazıları, bazı kitap ve mecmualarda el yazısıyla süslenmiş, ruhları okşayan beyitleri 

bulunmaktadır ve erbâbı yanında pek kıymetlidir.”21  

Dolayısıyla Âgâh, toplumda hattat olarak da tanınmıştır. Fakat buna rağmen şâirin 

adı, Tuhfe-i Hattâtîn’de hattatlar sırasında yer almamaktadır.  Sadece Âgâh’ın öğrencisi 

Seyyid Adem Efendi maddesinde rastlanılmaktadır.  Müstakîm-zâde, “sülüs, nesih, ta‘lîk 

ve gayrisini Hâfız Bulak Özbekî’den meşk edip, Âgâh Efendi’nin terbiyesi sayesinde bir 

Kasîde-i Bürde’yi 50 altına yazdığı güvenilir rivayetçilerin haberlerinden, doğruluk 

derecesine ulaşmıştır”22 açıklamasıyla, hoca olarak Âgâh’dan kısaca söz etmektedir. 

                                                
21 Alî Emîrî, age., s. 32. 
22 Müstakîm-zâde Süleyman Sadeddin Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul 1928, s. 110. 
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 Âgâh’ın öğrencilerinin naklettiğine göre; şâir, orta boylu, geniş cepheli, seyrek 

sakallı, parlak gözlü, nur yüzlü biridir. Ayrıca,  hoş sohbet, güler yüzlü, çalışkan bir ârif,23 

alçakgönüllü, cesur ve kanaat sahibi,24 güzel konuşan iyi bir edîptir.25 

 

Şâirin kişiliği hakkında,  kendi şiirlerinden de bilgiler edinmekteyiz. Âgâh, hoş  

sözlü ve nüktedan olduğunu : 

Ma�būl-i ,ab‘-ı şū0-ı bütān olma� isteyen 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi 0oş-su0an ü nüktedān olur 

                            G. 80/5 

şeklinde dile getirmektedir. 

Şâir, kendini beğenmişlikten, mağrurluktan hoşlanmaz: 

Dil oldı mā’ilī ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş bir 0od-pesendüñ kim 

 Degül ben kendü de rāżı degül ,ab‘-ı ġurūrından 

     G. 288/5 

Dünyayı kıskançlık evi olarak değerlendiren Âgâh, kendisinin iyi niyet sahibi 

oluşuyla şükreder: 

Hezār şükr ki ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bu *asedgehde 

 Mu'ībet-i digerān ile şād-mān degülem 

G. 261/ 5 

 Başkalarının kötülüğünü istemeyen Âgâh, zaman zaman vefasızlıktan şikayet 

eder: 

Ey nev-bahār-ı mihr-i vefā bāġbānları 

Ümmīdimüz gül itmege yo� 0ār idüñ bizi 

     G. 266/ 2 

Âgâh, uzun bir ömür sürmüştür. Ancak yaş ilerledikçe, ömür geçmek üzeredir ve 

hayattan beklediklerini bulamamanın sıkıntısını beyitlerine yansıtmıştır: 

                                                
23 Alî Emîrî, age., s. 23. 
24 Sâlim Efendi, age., s. 140. 
25 Es’ad Mehmed Efendi, age., s. 23. 
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ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh şekve itme ki geçdi zamān-ı va'l 

 Elbette ‘ālem-i güGerān gitmek üzeredür 

                     G. 72/ 6 

Şâir, 100 yaşını geçmiş olduğu halde, H. 1141 / M. 1728 tarihinde Âmid’de vefât 

eder.26 Ölüm tarihi bazı kaynaklarda farklı kaydedilmiştir. Bağdadlı İsmail Paşa, H. 1130 
27;  Râmiz ve Es’ad Mehmed Efendi H. 114428 ; Mehmet Tevfîk H. 1127; Safâyi H. 1120 

tarihlerini verirlerken; Müstakîm-zâde, Âgâh’ın ölüm tarihini iki yerde H. 1143 ve  H. 

1140 29 olarak farklı kaydetmiştir.  

Şâirin muasırı Âmidli Vâlî’nin, Âgâh’ın vefâtına düşürdüğü tarihi dikkate alınırsa,     

H. 1141 / M. 1728 tarihini kabul etmek daha doğru olacaktır. Bu tarih, şâirin mezar taşında 

da yazılıdır: 

Tāri0-i vefāt-ı Āgāh Efendī-i Semerkandī-i Āmidī-i Ra*metullāh 

Göricek 0ālī mekānın bu fenā bezmüñde 

>üzn ü endūh ile dil eyler iken girye vü āh 

 

Verdi bu mı'ra‘-ı tārī0 ile hātif 0aberin 

Girdi dār-ı İrem’e ‘ārif-i bi’llāh Āgāh 30 

                ˆU½¬ ë*¼U� -—U¡ ë¦—« —«œ Èœ dš½ 

                         H. 1141 / M. 1728 

 

 

 

 

 

                                                
26 Mehmet Nâil Tuman, age., s. 50; Alî Emîrî, age., s. 23. 
27 Bağdatlı İsmail Paşa, age., s. 483. 
28 Sadık Erdem, age., s. 14; Es’ad Mehmed Efendi, age., s. 22. 
29 Müstakîm-zâde Süleyman Sadeddin Efendi, age., s. 112.  
30 Hanife Koncu, Vâlî Dîvanı ( Marmara Ü Türkiyat Araştırmaları Ens., Basılmamış Doktora Tezi),  C.II, 
İstanbul 1998, s. 614. 
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I. III. Eserleri 

Âgâh hakkında bilgi veren kaynaklar, onun Türkçe ve Farsça olmak üzere iki 

dîvân sahibi olduğunu belirtirler.31 Araştırmalarımız neticesinde de şâirin başka bir eserine 

rastlanılmamıştır. 

I.III.I. Türkçe Dîvân: 

Araştırmalarda, eserin  16 nüshası tespit edilmiştir (bk. Nüshaların Tanıtılması). 

Metin kurulurken, A3, H1, H2, R, Ü1 ve Ö nüshaları karşılaştırılmış; ayrıca D nüshasından 

da diğerlerinde bulunmayan 1 gazel metne eklenmiştir. Karşılaştırmalı metni hazırlanan 

Âgâh’ın Türkçe Dîvânı’nda, 2 kasîde (na‘t), 2 musammat (1 tahmîs, 1 tesdîs), 373 gazel32, 

4 kıt’a  (tarih), 1 müfred  (tarih) ve 26 rubâî yer almaktadır. Dîvân: 

 Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

 Ki mest-i cām-ı nāz u ‘işvedür bir māh-sīmādan 

     K. 1/ 1 

beytiyle başlar. Eser,  2190 beyitten müteşekkildir.  

Bazı mecmualardaki, Âgâh’a ait olduğu belirtilen şiirlerin birçoğu Dîvân’da 

yoktur.33 Özellikle H2 nüshasındaki (mecmua) 18 gazelden 4 tanesinin diğer nüshalarda 

bulunmayışı dikkat çekicidir. 

Türkçe ve Farsça şiir söylemekte usta34 olan Âgâh’ın Türkçe Dîvânı’ndaki 26 

rubâîden biri de Farsçadır. 

 

                                                
31 Sâlim Efendi, age., s. 140; Alî Emîrî, age., s. 32; Bağdatlı İsmail Paşa, age., s. 483. 
32 Aşağıdaki gazel, Safâyî tezkiresinde Âgâh’a ait şiirler arasında verilmektedir. ( Safâyî, age., s. 31.) Tespit 
edebildiğimiz nüshaların hiç birinde bu gazele rastlanılmadığından, metin kuruluşunda  yer verilmemiştir. 
  ‘Aks-i ru0uñ āteş-zen-i gülzār-ı çemendir 
  Çeşm-i siyehiñ āhū-yı 'ayyād-fikendir 
   Her dem nice mir’āt-ı dili etmede meksūr 
   La‘lüñ ne ‘aceb ,ū,i-i āyīne-şikendir 
  Bülbül gibi hem-'ohbet-i 0ār olmaġa bā‘īs 
  Bir dilber-i gül-pīrehen ü sīm bedendir 
   Gülzār-ı behişt olsa ‘izārıñ yine zülfüñ 
   Her 0al�ası murġ-ı dile bir dām-ı mihendir 
  Na�diñ zer-i 0urşīd-i ‘ayān eyle ki Āgāh 
  Oarrāf-ı kemāli gibi üstād-ı sü0andır 
 
33 Alî Emîrî, age., s. 32. 
34 Safâyî, age., s.31; Sadık Erdem, age., s. 14. 
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I.III.II. Farsça Dîvân: 

Üç dilde (Arapça, Farsça, Türkçe) şiir söylediği35 bilinen Âgâh’ın, Farsça Dîvânı 

henüz bulunamamıştır. Nitekim, Alî Emîrî de, şâirin Farsça Dîvânı’na ulaşılamadığını 

belirtirken, Âgâh’ın Farsça  bir gazelini  tezkiresine almıştır: 

 

«— rìUš� p*½ s½ ‚b# mš×� o– vN¼« 

«— rìUNì —«d�« gIì œ—UJì sšJì— UÔ ë½ 

UNš×�dÄ v¦—œ s½ ë:Aì p² rš×�¦ Ë—UL• 

   «— rìUš¦ —Uì“ bM� ®b�0 Ë ÂU2 j•“ 

  r£«u• vM£«dšÄ XNJì U¦« »uIF² rM� 

 «— rìU�—U½ b²¬ ‰U¾I×�« dN� n� u² ë½ 

r¼U� ËdÄ “« œd½ Â— “«ËdÄ ®—b ë�d½« 

«— rìUš–¬ È—«d v� “« œU� œd½ d� rNì 

     ˆU½¬ s²“« gšÄ œœ“œ bM� UÔ fHì U�¬ »U¾0 

36 «— rìUG§Ë ˆ¬ ÊU–uN¦ n¼“ u� ˆbš²U�— 

 

 

 

 

 
                                                
35 Es’ad Mehmed Efendi, age., s. 22. 
36 Alî Emîrî, age., s. 33. 
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I. IV. Edebî Kişiliği 

Âgâh’ın edebî kişiliği; hakkında bilgi veren kaynaklar, şiirleri, kendi şiiri ve 

şâirliği için söylediklerinden hareketle ele alınmaya çalışılacaktır.  

Kaynaklar onun şâirliğinden övgüyle söz ederler: 

Alî Emîrî,  söze “ şu‘arâ-yı asrının güzidesi…”37 diye başlamaktadır. Ayrıca 

Âgâh zamanında Âmid’de büyük bir edebiyat topluluğu oluştuğundan ve şâirin orada 

edîblere hocalık ettiğinden de söz etmektedir. 

Sâlim, “şu‘arâ-yı asrımızdan bir kâmil-i hünerver-pîş ve Farisî ve Türkî’de sâhib-i 

dîvân bir derviş-i dilriş…”38 diyerek , Türkçe ve Farsça Dîvân sahibi olan şâirin, asrın 

şâirleri içinde en kabiliyetlilerinden olduğunu belirtir. 

Safâyî, Âgâh’ın mânâya hâkim, seçkin ve övülen bir şâir olduğuna değinirken; 

pek çok şâir ve zariflerin oluşturduğu topluluğun, liderliğini üstlendiğini39  de ekler.  

Es’ad Mehmed Efendi, fasîh ve iyi bir edîb40 olduğundan bahseder. Râmiz ise  

“şiirlerinin temiz, eşsiz, gönül alıcı ve parlak”41 olduğuna işaret eder. 

Vasfi Mahir Kocatürk, Âgâh’a on yedinci yüzyıl ve on sekizinci yüzyıl dîvân 

şâirleri arasında yer vermez. Ancak “XVIII. Yüzyılın Diğer Divan Şâirleri”42 başlığı 

altında, ikinci derecede mühim şâirler arasında onun adını da zikretmektedir. Yazar, bazı 

eserlerinde de43 Âgâh’ın birkaç beytinden örnekler  verir. 

Sadeddin Nüzhet Ergun, Âgâh için “Pürüzsüz ve oldukça vâzıh bir ifade ile 

manzumeler yazabilen Âgâh’ı XVIII. yüzyılın meşhur şâirleri derecesinde olmasa bile 

gene muvaffakiyetli bir şâir olarak gösterilebiliriz. Hususiyle onun âşıkâne gazellerinde 

kendine has bir şahsiyette görmekteyiz.” 44 demektedir.  

Netice olarak, kaynaklardaki bilgiler, Âgâh’ın başarılı bir şâir olduğunda 

bütünleşirler. 

                                                
37 Alî Emîrî, age., s. 22. 
38 Sâlim Efendi, age., s. 140. 
39 Safâyî, age., s.31. 
40 Es’ad Mehmed Efendi, age., s. 22. 
41 Sadık Erdem, age., s. 14. 
42 Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1964, s. 553.  
43 Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Şiiri Antolojisi, Ankara 1963, s. 356; Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Şiirinde 
Meşhur Beyitler, Ankara 1963, s. 34. 
44 Sadeddin Nüzhet Ergun, age., s. 12. 
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 Âgâh, Dîvânı’nda kendi şiirleri ve şâirliği hakkında, özellikle şiirlerinin makta 

beyitlerinde bazı düşünce ve değerlendirmelerde bulunmaktadır. 

 Âgâh dünyaya geldiğinden beri şiirle meşguldür. Herkes dünya işleriyle 

uğraşırken, şiir ona dünya uğraşısı olmuştur: 

Da0li �o şimdi degül rūz-ı ezelden dādedür 

Herkese dünyā ġamı ĀgāhaĀgāhaĀgāhaĀgāha eş‘āruñ ġamı  

        G. 340/7 

 Şâir, bu dünyaya şiir söylemek için gelmiştir. Cihanda taksim yapılırken, 

kendisine söz söyleme tabiatı düşmüştür: 

Cihānuñ cins-i 0ā,ır-0ˇāhı ta�sīm olıca� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Baña ,ab‘-ı su0andān ile ‘ayş-ı cāvidān �aldı 

             G. 355/5 

 Fakat âlemde suhandān olmak pek işe yaramamaktadır. Şâir, rağbet 

görememekten şikayet etmektedir: 

‘Ālemüñ dānā vü nā-dānında gördük raġbetin  

Cürmi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhuñ su0andān olduġı çün neylesün 

           G. 295/5 

Onun şiirleri, çevresindekilerin kıskançlığı nedeniyle, kâfî derecede ilgi 

görmemektedir. Bu taze dilli şâir, hak ettiği ödülü de alamamaktadır: 

  

Ne bilsün ehl-i *ased lu,f-ı naSmuñı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Temīzi 'ūret-i ādem-nümāda görmemişüz 

      G. 123/7 

    ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi tāze-zebān çākerüñ ola 

 Sen söyle müste*a��-ı ‘a,ālar degül midür 

     G. 105/5 
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 Şâir, sitemine rağmen yine de dostlarının ilgisini görmekte ve bununla da gurur 

duymaktadır:  

 Vara�-ı şi‘rimüz a*bābuñ elinden düşmez 

 Fikr-i rengīnimüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh *ınādan �almaz 

                             G. 161/6 

 Zirâ, Âgâh’ın sözleri öyle sıradan şeyler değildir. Şâire göre onlar, nasihatten 

ziyâde olağanüstülüklere sahip bir efsane niteliğindedir: 

Olmasun rencīde ,ab‘-ı nāzüküñ ĀgāhdanĀgāhdanĀgāhdanĀgāhdan        

Sözlerin cānā na'ī*at bilme hep efsāne bil 

       G. 237/5 

 Âgâh, “âşıklara benim şiirim, sevgiliye kavuşma zevki verir ve kavuşma zamanı 

benim her beytimde ikinci bir mısra (anlam) durumundadır.” demektedir: 

 Virür ‘uşşā�a Gev�-ı va'l-ı yār ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh eş‘ārum 

 Ki her beytinde bir mı'rā‘-ı Vānīdür dem-i vu'lat 

     G. 26/5 

Ayrıca, onun şiirine mu‘cize denmesinin şaşılacak bir şey olmadığını da 

söyleyerek, gökyüzündeki ayla şiirini eşleştirir: 

 ‘Aceb mi mu‘cize dirlerse şi‘rüme ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 Felekde māh nev-engüşt-i āferīnümdür 

                      G. 89/5 

 Şâir, beyitlerinde zaman zaman şiirini övse de söz olgunluğunun suskunluk 

olduğunu da vurgular: 

 Egerçi bülbül-i 0oş - lehce-i fa'ā*atuz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Bu gülsitānda kemāl-i su0an budur ki 0amūşuz 

             G. 132 /5 

 Bir gün imtihan kılıcıyla karşılaşmaktan korkan Âgâh, şâirliğinden dolayı gurura 

kapılmaktan çekinir: 
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  Ġurūr-ı ,ab‘ ile lāf urma şi‘rün ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 >aGer ki bir gün olur tîġ-ı imti*ān çekilür 

      G. 118/6 

 Çünkü Âgâh, iki mısra‘ söylemekle şâir olunamayacağını bilmektedir: 

 Olma ma,la‘ gibi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 'a�ın 'adr-ı güzīn 

 İki mı'ra‘la su0andān olamazsın ço� da  

          G. 335/6 

 Âgâh,   başkalarının sözünün kendisininkinden daha üstün olduğunu ve şiirin 

lezzetinin ağızdan çıkanda değil, duyulanda bulunduğunu söyleyecek kadar da alçak 

gönüllüdür: 

 Su0an-ı ġayr baña kendi sözümden yegdür 

 LeGGet-i şi‘r dehān ile degül gūş iledür 

            G. 41/4  

 

  Âgâh’ın yaşadığı devir olan on yedinci ve on sekizinci yüzyıla kadar,  edebiyatta 

belli konular ve söyleyişlerle büyük şâirler yetişmiştir. Ama on yedinci yüzyıldan sonra 

yenilik arayışlarına gidilir.  Eski şâirlerimiz dîvânlarda zaman zaman “ bikr-i mana”, “bikr-

i fikr”, bikr-i mazmun” sahibi olduklarını söylemeleri bu yenilik anlayışının bir göstergesi 

olmalıdır.45 Âgâh da yaşadığı devir dolayısıyla şiirlerinde yenilik aramış ve bunu 

şiirlerinde dile getirmiştir: 

Rengīn terānemüzle *ınādan �alur mıyuz  

 Mażmūn-ı bikri beste-nigār itmek isterüz 

        G. 159/3 

İstemez meşşā,a ta*sīn olsa da 

 Bikr-i mażmūn-ı ,abī‘at-zādemüz 

       G. 162/4 

                                                
45 Mine Mengi, “Divan Şiiri ve Bikr-i Mana”, Divan Şiiri Yazıları, Ankara 2000, s. 22. 
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 Artık yeni şeyler söyleme gayretine düşen şâirler,  Sebk-i Hindî ve hikemî tarzın 

ifâde gücünden yararlanmaya başlamışlardır. Âgâh da pek çok muasırı gibi şiirlerinde, 

Sebk-i Hindî ve hikemî tarzın özelliklerini uygulamaya çalışır. 

 Şâir, Sebk-i Hindî’nin büyük temsilcisi Nâ’ilî’ye yazdığı bir nazîre ile ondan 

himmet beklediğini belirterek, aynı zamanda üstâdın yolunda olduğunu da vurgular: 

Nā’il-i esrār-ı ġayb olsa n’ola ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhveş 

 Ol ki rū*-ı Nā’ilīden himmet ümmīdindedür 

             G. 63/5 

 Sebk-i Hindî ile şiire gelen yeniliklerin başında, sözden çok anlam güzelliğinin ön 

plana çıkarılması gelmektedir. Şiirde anlam derinliğinin ve giriftliğinin üstün tutulması, 

hayâlî unsurlara başvurulmasına neden olmuş; bu da şiirin güç anlaşılmasına yol açmıştır.46 

Âgâh Dîvânı’nda da anlaşılması güç, alışılmışın dışında ifâdeler ve anlamda derinlik 

dikkati çekmektedir:  

 O bādenüñ ki benem rind-i ‘āfiyet-sūzı 

 Leb-i *abābı ider tevbe-i na'ū* ile ba*V 

                      G. 28/3 

 Yine yāruñ 0ayāli gelmede ġar�-ı *icāb ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 Bu şeb bilmem kimüñ peymānesin leb-rīz-i nāz eyler 

                                G. 44/5 

Çeşmi nāz itmede ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o �adar māhir kim 

Vā�ıf olmaz nigehi ,arz-ı edā böyle gerek 

           G. 219/5 

 Yeter 0arābī-i aġyāra bir ,ıbış ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh     

 O şū0 ,utmasa her dem ‘inān-ı āhumdan 

                     G. 275/5 

 

                                                
46 Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1999, s. 181. 
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 Yine Sebk-i Hindî’de; anlatımda, gerçekten çok hayâl gücünden yararlanılması, 

insan mantığının zorlanmasına, mantığın zorlanması da mübâlağalı anlatıma gidilmesine 

neden olmuştur.47 Âgâh da sevgilinin bedenini gözle görülmeyecek kadar nazik bularak 

mübalağalı bir anlatım yolunu tercih etmiştir: 

O deñlü 'āf ü nezāket-peGīrdür bedenüñ  

 Ki dīdelerde görünmez çü būy-ı pīrehenüñ 

                          G. 213/1 

 İnsanın hayâl dünyasının ön plana geçmesiyle de, şiire acı, üzüntü konu olmuştur. 

Âgâh, aşk ülkesini devası olmayan dert olarak nitelendirip, kavuşmayı da ayrılığı da  ateşle 

bütünleştirir: 

 Vi'āl āteş ü hicr  āteş üzre āteşdür 

 Diyār-ı ‘aş�da hep derd var devā ne arar 

                         G. 81/5 

 Yeni arayışlar, birbirinden aykırı anlam ve mazmunların ortaya çıkmasına sebep 

olurken, tezâd sanatının da bolca kullanılmasına yol açmıştır. Âgâh da şiirlerinde, Sebk-i 

Hindî’nin etkisiyle mübâlağadan sonra en fazla tezat sanatına yer vermiştir: 

Beni her şeb o gül-ru0sārdan mehcūrdur dirler 

 Ne devletdür kişi ma*zūn iken mesrūrdur dirler 

     G. 54/1 

Nā-tüvān-ı çeşm-i ma0mūr-ı bütānuz şimdilük 

Anuñ içün gāh pinhān geh ‘ayānuz şimdilük 

          G. 215/1 

 

 Dîvân’daki şiirlerde, diğer Sebk-i Hindî şâirlerinde olduğu gibi tasavvufî 

terimlere, unsurlara rastlanılmaktadır. Ancak bunlar, Âgâh’ın mutasavvıf olduğunu değil; 

sadece tasavvufa temayülünü göstermektedir: 

 

                                                
47 Mine Mengi, age., s. 181. 
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 Benem kim zühd u ta�vā0ānesin virāne itdüm hep  

Zarāb idüp riyā mescidlerin mey0āne itdüm hep 

            G. 21/1 

 

 Yine Sebk-i Hindî’nin etkisi dolayısıyla şiirlerde az sözle çok şey anlatma yoluna 

gidilmiştir: 

Zūb-rūlarda nīk-0ū olmaz  

 Olmaz ey şū0 kīne-cū olmaz  

 

Çehre-i ehl-i ‘aş� kāhīdür 

 Mestī-i ġamda reng-i rū olmaz 

 

 Ne bilür �adr-i bādeyi zāhid 

 Āb-ı engūr ile vużū‘ olmaz 

 

[āni‘ olmaz 0ayāl ile ‘āşı� 

 Sāye-i gülde reng ü bū olmaz 

 

Yār ile *āl-i zārımuz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 Böyle �alursa hīç nīgū olmaz   

     G. 166 

 Ayrıca, terkiplerle yapılan uzun söyleyişler dikkati çekmektedir: 

  Her dāġ dilde bir �ade*-i pür-şarābdur 

 Ma0mūr-ı ‘ayş-ı bāde-i dūşīneden �açar 

                      G. 84/4 

 Âgâh, diğer Sebk-i Hindî şâirleri gibi yeni ifâdeler bulmaya, taze şiir ve temiz 

söyleyiş meydana getirmeye çalışmıştır. Bu hususta; tâze-zebân (G. 105/5), tâze- mazmûn 
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(G. 352/5),  tâze gazel (G. 90/6), sâhir-i mu‘ciz-gû (G. 67/5), mısra‘-ı rengîn (G. 172/6) 

gibi ifâdelere yer verir: 

 Delīl i‘cāz-ı nu,�-ı pāküñe ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh yetmez mi 

Bir engüşt-i şehādet 0āme-i mu‘ciz-beyān elde 

                    G. 323/5 

Oatsañ kühen eş‘ārı da mecmū‘alar itsek 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi tāze-zebānına irişdük 

    G. 216/6 

 

 On yedinci yüzyılda süren yenilik arayışları, hikemî ifadelerden yararlanma yolunu 

da seçer.  İnsanların doğruluk, güzellik ve iyiliğe yönelme ihtiyaçlarından doğan hakîmâne 

söyleyişler; özellikle bozulma ve düzensizliklerin çoğaldığı, insanların nasihate daha çok 

gereksinim duyduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır. 

 Genellikle, her şairin edebî kişiliği ve dünya görüşü, şairin yaşadığı devirle ve 

toplumun durumuyla yakından ilgilidir.48 İşte on yedinci yüzyılda Osmanlı Devleti’nde 

görülen bozulma, Nâbî’yi etkilemiş ve onu hikemî şiirin temsilcisi yapmıştır. Ondan sonra 

pek çok şâir de bu yolda ilerlemiş ve hikemî şiirler söylemişlerdir. Hikemî tarzı 

benimseyen şâirlerden Sâbit, Râmî, Sâmî, Seyyid Vehbî, Koca Râgıb Paşa, Hâmî, Âgâh ve 

Vâlî’nin isimlerini saymak mümkündür. 

 Âgâh’ın da hikemî tarzın etkisinde kalarak ortaya koyduğu şiirler, dikkatleri 

çekmektedir. Şâirin bu şiirlerinde, hem yaşadığı dönemin, hem karakterinin hem de zaman 

zaman aynı edebî toplantıyı paylaştığı Nâbî’nin etkisi vardır. Nâbî’nin, Sâ’ib’i kendine 

örnek aldığını49 düşünürsek, Âgâh’ın da bir dönem talebeliğini yaptığı Sâ’ib’den de 

etkilenmiş olabileceğini söyleyebiliriz.  

 Âgâh, toplumu uyarma amacıyla şiirlerinde söylediği hikmetli ifadelerinin birinde; 

insanlara kimsenin ayıbını ayna gibi yüzüne vurmamasını, Mevlâna’dan etkilenerek de 

ayıpları örtmede gece gibi olmasını öğütler: 

 

                                                
48 Mine Mengi, Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, Ankara 1991, s. 3. 
49 Mine Mengi, age., s. 27. 
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Kimsenüñ ‘aybını urma yüzine āyīneveş 

Yüri settār-ı ‘uyūb ol şeb-i deycūr gibi 

    G. 351/2 

 “Kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz”  (G. 67/3); bu yüzden daima iyilik 

yapmayı nasihat eden şâir, “karıncaya gereğinden fazla merhamet edersen bir gün yılan 

olur” şeklinde fazla iyiliğin de insanı zora sokacağına değinir: 

Uzatma ço� da tırāş eyle 0a,tuñı cānā  

Bu mūra mer*amet idince mār olur bir gün  

        G. 274/4  

 İnsanları, özellikle düşmanlarına karşı uyanık olmaya davet eden Âgâh, karışıp, 

görüşmekle düşmanın dost olmayacağını işaret eder:  

Düşmen inanma dost olur i0tilā, ile 

Ālūde itme sīnede mihr ile kīneyi 

       G. 328/4 

 İnsanların rızk için kapıldıkları hırsa değinirken; aslında rızkın herkesin ayağına 

geldiğini (G. 165/3) belirtir. Nimet telaşına düşmemek gerekir, sabırlı olunursa, iştahı 

veren rızkı da verecektir: 

 Ey dil telāş-ı ni‘met-i dīdār tā-be-key 

 Sen 'ābir ol ki rız� virür iştihā viren 

                          G. 282/2 

 Bunları söylerken, bir yandan da, “nimetin kıymetini bilmeyenlere nimet verme”               

( G. 319/2 ) diye Allah’a dua eder. 

 Âgâh, eseri boyunca nasihate devam ederken, bir yandan da kötü niyetlilerin 

nasihatlerinden sakınılmasını, bunların verdiği merhemin, yaraları daha da tazeleyeceğini 

ifade eder: 

 Oa�ın na'ī*at-i ehl-i ġarażdan ey dil-rīş  

 Ki za0mı tāze ider merhemi zamānemüzüñ 

            G. 217/4 
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 Şâha da gedâya da bu dünyada şarabın tadı aynıdır (G. 305/4). “Eğer yerin altında 

kalbe ferahlık veren bir makam istiyorsan, Âgâh gibi fakirlik ve yokluk köşesini al” 

diyerek zîr-i felekte dünya malına ihtiyaç olmadığını belirtir: 

 Zīr-i felekde ister iseñ dil-güşā ma�ām 

 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi gūşe-i fa�r u fenāsın al 

 G. 235/5 

 Zira, Âgâh’a göre, yükselmek için kanatlara ihtiyaç yoktur, insanın rütbesini 

fakirlik yükseltir (G. 122/6). 

Araştırmacılar, hikmetli şiirlerden söz ederken Âgâh’ın beyitlerini de dikkate 

almışlardır. Bunlardan birinde araştırıcı,  “bir fenerin içine iki tane mum konmadığı gibi, 

bir gönülde iki aşk barınamaz”50 şeklinde açıkladığı Âgâh’ın şu mısralarına yer vermiştir: 

 Bir dilde iki sūz-ı ma*abbet olmaz 

 Bir fānūs içre iki şem‘ itmez cā 

           Rb. 1 

Hikemî tarzda, mesaj verme, telkinde bulunma amacı gözetildiği için şairlerce 

anlatımın kısa ve özlü olmasına özen gösterilir. Bu yüzden, atasözlerine, deyimlere, halk 

söyleyişlerine hikemî şiir dilinde sık rastlanır.51 Yine Sebk-i Hindî tarzında da az sözle çok 

şey anlatma isteği, deyim ve özlü sözlerin şiirde sıkça yer almasına yol açmıştır. 

Âgâh Dîvânı’nda yer alan atasözlerini, deyimleri ve hikmetli sözleri bu vesileyle 

“Atasözleri, Deyimler ve Hikmetli Sözler” başlığı altında ele aldığımızdan burada tekrara 

düşmek istemedik. 

 Âgâh’ın, yüzyıla damgasını vuran edebiyat akımlarından Sebk-i Hindî ve hikemî 

tarzın etkisinde kaldığını şiirlerinde görmekteyiz. Hatta, sadece etkilenmekle kalmamış, 

muasırı olan ve kendinden sonra gelen pek çok şâir için de örnek teşkil etmiştir. 

Araştırmalarımız sırasında rastladığımız “Vâlî’deki Sebk-i Hindî’nin kaynağı olarak Âgâh-

ı Âmidî’yi, hikemî tarzın kaynağı olarak da Nâbî ve Âgâh’ı göstermenin mümkün olduğu 

                                                
50 İ. Hilmi Soykut, Açıklamalarıyla XII. Asırdan XX. Asra Kadar Türk  Şiirinde Tasavvuf, Hikmet ve 
Felsefe Dolu UNUTULMAZ MISRALAR, İstanbul 1968, s. 260. 
51 Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1999, s. 183. 
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düşünülebilir”52 ifadesi, Âgâh’ın bu iki akım içindeki yerini ortaya koyması bakımından 

önemlidir. 

 

 Âgâh, Dîvânı’nda, etkilendiği üstâdları ortaya koymak, belki onlarla kendisini 

kıyaslamak, hatta daha üstün olduğunu göstermek gayesi ile bazı şâirlerin isimlerini zikr 

etmiştir. Onların şiirini; tahmîs, tesdîs   ve tanzîr etmiştir. 

  On dördüncü yüzyıl İran edebiyatının ünlü gazel  şâiri Hâfız’ı  pek çok şâir gibi  

Âgâh da , hatırlar: 

 Zihī sā�ī ki lu,fı neş’e-yāb itseydi rindānı 

Gelürdi rū*-ı >āfıS teşne-leb 0āk-i mu'allādan 

  K. 1/11 

 Ayrıca, on yedinci yüzyıl şâirlerinden Vecdî’nin Dîvânı’ndan tefe‘ül yoluyla bir 

gazel seçerek, matla‘ beytini tesdîs eder. Bu, Vecdî’nin, devrinde önemli bir şâir olduğunu 

ve Âgâh’ında onun şiirlerinden etkilendiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Âgâh, muasırı Vâlî’nin  “ - a düşmişdür” redifli gazelini de tahmîs etmiştir. Şâir, 

bir başka gazelinde de,  Vâlî’nin mucizeler söyleyen kaleminin dilinden cevap istediğini 

belirtir.  

Tekāpū-yı zemīn-i tāze eylerse n’ola ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh  

Zebān-ı kilk-i mu‘ciz-gū-yı Vālīden cevāb ister 

   G. 59/5 

Vâlî de bu cevabı vermekte gecikmez: 

 Nazîre �asdın etsen Vālīyā Āgāha im‘ān et 

 Münāsib güfte-i rengīnine rengīn cevāb ister 

                        G. 6653 

. Âgâh, şâirlerin sadece adını zikretmekle kalmamış, beğendiklerinin şiirlerini 

tanzîr de etmiştir. 

                                                
52 Hanife Koncu, “Klâsik Türk Edebiyatında Vâlî Mahlaslı Şairler ve Vâlî-i Âmidî”, İlmî Araştırmalar,      
S. 9, İstanbul  2000, s. 127. 
53 Hanife Koncu, Vâlî Dîvanı ( Marmara Ü Türkiyat Araştırmaları Ens., Basılmamış Doktora Tezi),  C.II, 
İstanbul 1998, s. 327. 



 27  

 Âgâh’ın Nazîreciliği: 

 Nazîre, bir şâirin beğenilen bir şiirine başka şâirler tarafından benzer şiirler 

yazılması olarak54 tanımlanabilir. Şiire nazîre yazılmasına tanzîr etme denir. Klasik 

edebiyatta gelenek haline gelmiştir. Her zaman olmasa bile tanzîr edilen kimse sıradan bir 

şâir değildir.55  

 Şiirleri tanzîr edilen şâirin edebî kimliği, tanzîr eden şâirlerin de kimlerden 

etkilendikleri ancak bu şekilde bir inceleme ile sağlıklı olarak ortaya konulabilir. 

  Âgâh, şiirlerinde nezâkette üstünlük sağladığına ve örneklik ettiğine inanır. 

Kendisini bu sahada arkadan takip edebilecekleri de “aferin” ile ödüllendireceğini vaat 

ederek, bir bakıma şâir arkadaşlarını nazîre yazmaya teşvik eder: 

Bu vādī-i nezāket-0īzde peyrevligin görsem  

NaSīre söyleyen yārāna ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh āferīn itsem 

               G. 263/6 

 Kaynaklarda, Âgâh’ın nazīre gibi pek çok muşā‘aresi olduğundan söz edilir. Üç 

kısma ayrılan bu muşâ‘areler için, “Birincisi geçmiş şâirlerin bazı şiirlerini incelemek 

suretiyle yapılanı; ikincisi yalnız şehrimizin edîbleriyle, üçüncüsü şehrimizin edîbleri ve 

diğer meşhur edîbler ile birikte olan nazîrelerdir.”56 ifadesi kullanılmaktadır. Yine 

kaynaklarda Âgâh’ın şiirlerini tanzîr ettiği ve Âgâh’ın şiirlerine nazîreler söyleyenler 

arasında, Nâbî, Nâ’ilî, Vâlî, Lebîb, Hâlet-i Gülşenî, Hâmî, Muhibbî gibi şâirler 

zikredilmektedir. 

 Çalışmamızda muhtelif dîvânlar taranarak, Âgâh’ın, şiirlerini tanzîr ettiği şâirler 

tespit edilmiş; bu yolla etkilendiği isimlerin bir kısmı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Söz 

konusu olan şâirlerin bir kısmı Âgâh’dan yaşça büyük, bir kısmı da yaşça küçük olmakla 

birlikte pek çoğu  Diyarbakır’daki arkadaşlarıdır. Âgâh’ın etrafında toplanan edebî 

topluluktan olan bu şâirler, genellikle birbirlerine nazîre söylemişlerdir. Ancak,  kimin 

kime nazîre söylediği tam olarak fark edilememektedir. 

 Dîvânı’nda hikemî tarzın etkileri görülen Âgâh, bu tarzın büyük temsilcisi 

Nâbî’den etkilenmiş ve en fazla onun şiirlerini tanzîr etmiştir. 

                                                
54 Gencay Zavotçu, “ Hayâlî ve Yahyâ Bey’in Gazellerinde Fuzûlî Etkisi”, İlmî Araştırmalar,  S. 18, 
İstanbul  2004, s. 124. 
55 Mustafa İsen, “Divan Şiirinde Nazire Geleneği”, Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997, s. 327. 
56Alî Emîrî, age., s. 25. 
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 Âgâh’ın nazîre söylediği şiirlerin bazılarına,  başka şâirlerin de nazîre söylediği 

görülmüştür. Bu bize, Âgâh’ın diğer dîvân şâirleriyle ortak zevki paylaştığını 

düşündürmektedir. Bu hususla ilgili olarak Nâbî’nin (1642-1712) bir gazelini örnek 

verebiliriz: 

  Mey ü ma*būb ile ber-bâd ki dirler o bizüz 

  Fāriġ-i ,a‘ne-i zühhād ki dirler o bizüz 

 

  [umriveş ,av� ,utar gerden-i dil āhumdan 

  Bende-i �āmet-i şimşād ki dirler  o bizüz 

 

  Şev�-i Şīrīn ile biñ kūhken olmaz hem-pā 

  Kūh-ı ġam kesmede Ferhād ki dirler o bizüz 

 

  Nāvek-i şū0ı n’ola olsa ‘ayān sīnemde 

  Siper-i ġamze-i cellād ki dirler o bizüz 

 

  Nābīyā meclis-i a*bābda şi‘r-i ter ile 

  Āteş-i 0ırmen-i *ussād ki dirler o bizüz 

                                                G. 298  57 

 

 ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

aev�-i endūh ile dilşād ki dirler o bizüz 

 Gāh vīrān u geh ābād ki dirler o bizüz  

 

Günde biñ kere bizi öldürür i*yā eyler 

 Küşte-i besmele mu‘tād ki dirler o bizüz 

                                                
57 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvânı, C. II, İstanbul 1997, s. 680.  
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İrem-i kūyına pervāz iderüz himmet ile 

 Bī-per ü bāl perīzād ki dirler o bizüz 

 

Zˇāh-ı nā-0ˇāh iderüz 'ayd-ı temennāmızı rām 

 Zūr-ı bāzū ile 'ayyād ki dirler o bizüz 

 

Şimdi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh eVer-i ,ab‘-ı żiyā-guster ile 

 [ābil-i feyż-i Zudā-dād ki dirler o bizüz 

           G. 137 

 Bu nazîrede, Nâbî’nin müşahhas unsurlarla hemhal olması yanında Âgâh’ın 

mücerred unsurlarla bütünleşmesi ve Âgâh’ın tasavvufa meylini göstermesi dikkat 

çekmektedir. 

 

 Nâbî’nin gazelini Âgâh’dan başka tanzîr eden, ortak bir zevki paylaşan şâirlerin 

nazîreleri de şöyledir: 

 Sâkıb:58 

 Hedef-i nāvek-i bî-dâd ki dirler o bizüz 

 Küşte-i ġamze-i cellād ki dirler o bizüz 

                       G. 241 

 Vâlî-i Âmidî:59 

  Vāliyā zemzeme-i şi‘r ile pey-revlükde 

  Şā‘ir-i mu‘cize-īcād ki dirler o bizüz 

                  G. 169/5 

 

                                                
58 Mehmet Kırbıyık, Kâtib-zâde Sâkıb Mustafa Hayatı, Eserleri Edebî Kişiliği ve Dîvânı’nın Tenkîdli 
Metni, ( Selçuk Ü Sosyal Bilimler Ens., Basılmamış Doktora Tezi ), C. II, Konya 1999, s. 536. Bu tezde de 
Nâbî’nin aynı gazeline nazîre söyleyen şâirler tespit edilmiştir. 
59Hanife Koncu, age., s. 408. 
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 Emîrî-i Âmidî:60 

  Pey-rev-i Nâbîyüz ammā ki Emîrî sözde 

  Feyż-i perverde-i üstād ki dirler o bizüz 

 

 Dürrî-i Vânî Büyük Tezkireci:61 

  Dürriyā vālī-i mülk-i su0an olsun Âgāh 

  Şā‘ir-i nādire-īcād ki dirler o bizüz 

 

 Lebīb-i Âmidî:62 

  Günde biñ seng-i sitem carb iderüz sīnemüze 

  Bīsütūn-ı dile Ferhād ki dirler o bizüz 

 

 Vahîd Mahtûmî:63 

  Ġam-ı aġyār ile olsa� n’ola kūyuñda mu�īm 

  Sākin-i kişver-i bī-dād ki dirler o bizüz 

 

 Mucīb Kemālī-i Āmidī:64    

  Eşkümüz rūd-miVāl itmedeyüz her serve 

  Hem-ser-i Dicle-i Baġdād ki dirler o bizüz 

 

 Şeyhī:65 

  Baş egüp baña külāhī vü şikārī didiler 

  Zāne-i ,ab‘uña ırġad ki dirler o bizüz 

                                                
60Alî Emîrî, age., s. 56. 
61 Alî Emîrî, age., s. 56. 
62 Alî Emîrî, age., s. 56. 
63 Alî Emîrî, age., s. 56. 
64 Alî Emîrî, age., s. 56. 
65 Alî Emîrî, age., s. 57. 



 31  

 Güzârî-i Âmidî:66 

  Biz Güzārī kulunuz ey şeh-i hurşīd-cemāl 

  Şā‘ir-i dehr-i nev-īcād ki dirler o bizüz 

 Emnî-i Âmidî:67 

  Olmazuz pey-rev-i Nâbî vü Güzârî Emnî 

  Pey-rev-i Âgāh-ı üstād ki dirler o bizüz 

 

 Âgâh Dîvânı’nda der-kenâr olarak Nâbî’ye hediye olduğu not edilmiş bir gazel 

bulunmaktadır. Bu gazel de yine Nâbî’ye nazîredir. 

 * Nâbî:68 

  Mevc-i murād bāde-i cān-perverümdedür 

  >arf-ı neşā, zīr-i leb-i sāġarumdadur 

 

  Bāz-ı şikār-gīr-i çerāgāh-ı himmetüm 

  Kām-ı dü-kevn cünbiş-i bāl ü perümdedür 

 

  Benden 'oruñ *a�āyı�-ı esrār-ı ‘ālemi 

  Te‘līf-i rāz-nāme-i dehr ezberümdedür 

 

  Āhumdadur kilīd-i ,ılısmāt-ı genc-i rū* 

  Āb-ı *ayāt lücce-i çeşm-i terümdedür 

 

  Nābī ider şükūfeleri dehri ‘ı,nāk 

  Bāġ-ı bihişt 0ā,ır-ı nāzikterümdedür 

          G. 58    

                                                
66 Mehmed Sirâceddin, Mecma’l-Şu‘‘‘‘arâ ve Tezkire-i Üdebâ ( hzl. Mehmet Arslan ), Sivas 1994, s. 82. 
67 Mehmed Sirâceddin, age., s. 82. 
68 Ali Fuat Bilkan, age., C.I, s. 501. 
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 Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh:    

Cem‘iyyet-i 'afā dil-i ġam-perverümdedür 

Zihn hezār-ı şu‘le-i fūr a0kerümdedür 

 

Ferhādı kūh-ı derdde ço� görmüşem hele  

Mecnūn da0ı 0ayāl gibi gözlerümdedür  

 

Būs-ı ‘iGār-ı şāhid-i ma�'ūd dā’imā 

Āġūş-ı cünbüş-i leb-i 0ˇāhişkerümdedür 

 

Memnūn-ı gerd-i bāliş-i 0ūrşīd olur mıyam 

Dest-i heves müdām ki zīr-i serümdedür 

 

Nām-ı kerem zamānede her kimde var ise 

        ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh cümle ehl-i riyā defterümdedür 

            G. 102 

 

 Âgâh’ın, Nâbî’nin şiirlerine  söylediği diğer nazîreler ise şunlardır: 

 * Nâbî:69 

  Her ki bu nīk ü bu bed �aydını mu‘tād eyler 

  [albinüñ sā*asına ma*keme bünyād eyler 

                  G. 138 

 ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Çeşmi gāhī ki füsūn itmege bünyād eyler  

  Şive vü nāzda 'ad-mes’ele īcād eyler 

       G. 62 
                                                
69 Ali Fuat Bilkan, age., C. I, s. 564. 
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 İzzet Ali Paşa:70    

  Âferîn pençe-i zūr-āver-i mestāneye kim 

  Nice ser-keşleri ‘uşşākına münkād eyler 

       G.1 

* Nâbî:71 

 Saña benzer felegüñ mihr-i dıra0şānı mı var 

 Mihrüñ añılmaga yanuñda meger cānı mı var 

           G. 81 

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Her ciger sū0tenüñ sen gibi cānānı mı var 

 Ya meger her felegüñ bir meh-i tābānı mı var 

                      G. 66 

 

 * Nâbî:72 

    Ha, gird-i ‘ārızında ki gāhī ‘ıyān olur 

 Diller gubār-ı hayret ile rīkdān olur 

        G. 75 

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Eşküm ki gāh yād-ı ru0uñla revān olur 

 Kemter *abābı ,a‘ne-zen-i āsmān olur 

           G. 80 

 

 

                                                
70 İrfan Aypay, Lâle Devri Şâiri İzzet Ali Paşa Hayatı-Eserleri- Edebî Kişiliği DÎVAN Tenkîdli Metin 
NİGÂR-NÂME Tenkîdli Metin, İstanbul 1998, s. 254. (Beyt,  “Noksan Gazeller 1” başlığı altında yer 
almaktadır.) 
71 Ali Fuat Bilkan, age., C.I, s. 519. 
72 Ali Fuat Bilkan, age., C.I, s. 514. 
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* Nâbî:73 

 Yār bezme gelicek girye-i *asret mi �alur 

 Mevsim-i tehniyede kāsede şerbet mi �alur 

      G.173 

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Şem‘-i her bezm-i perī-rūda ,arāvet mi �alur  

 Va�f-ı 'ād-bād-ı 0azān gülde le,āfet mi �alur  

                                 G. 98 

* Nâbî:74 

 Eflāke çīn-fürūş-ı cebīndür hasīrümüz 

 Kārūna püşt-pā urur ednā fakīrümüz 

                             G. 255 

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Olsa ne deñlü 0āke berāber serīrimüz  

 Şebnem miVāl cebhe-i 0ūrdur mesīrimüz 

                        G. 176 

* Nâbî:75 

 Dest-i nazar egerçi yiter āsmāna dek 

 Ammā ki dest-i dil yitişür lā-mekāna dek 

                        G. 428 

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Mi‘rāc-ı āhum olmış iken āsmāna dek 

 Şimdi kemāl-i ża‘f ile yetmez dehāna dek 

                            G.228 

 

                                                
73 Ali Fuat Bilkan, age., C. I, s. 590. 
74 Ali Fuat Bilkan, age., C.I, s. 649. 
75 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 783. 
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 * Nâbî:76 

 Ne dem o şūhı āġūş-ı hayālümde mekīn buldum 

 Hayālüm benden evvel leblerinden būse-çīn buldum 

                                                                     G. 506 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh:    

Sipihr-i *üsnde bir āftāb-ı meh-cebīn buldum 

 Felek raġmına ben de bir civān-ı nāzenīn buldum 

                          G. 256 

 Rûz-nâmeci-zâde Şinâsî:77 

 İdüp ref‘-i ni�āb aldum dehān-ı yārdan būse 

 Nühüfte dest-i māl-ı āl ile gūyā nigīn buldum 

                         G. 62 

 * Nâbî:78 

 Bu bezm ki peymāne-i devlet var içinde 

 Ne kimseye pāyende ne rā*at var  içinde 

                       G. 696 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh:    

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh nice fa0r-ı bilād olmaya Şehbā 

  Nābī gibi bir ehl-i kerāmet var içinde 

                            G. 315/5 

 * Nâbî:79 

 İtdi fetīl deyr-i muġānuñ çerāġına 

 Mīnā o penbeyi ki �omışdı �ulāġına 

                 G. 742 

                                                
76 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 843. 
77 Şerife Akpınar, RRRRûz-nâmeci-zâde Şinâsî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı’nın Tenkîdli Metni        
( Selçuk Ü Sosyal Bilimler Ens., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi ), Konya  2000, s. 132.  
78 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 980. 
79 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 1016. 
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ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Gördi ta0ammül eyleyemez  ‘aş� dāġına 

Pervāne düşdi dün gice şem‘üñ ocaġına 

      G. 326 

 * Nâbî:80 

 Olalı mesken dilā çāh-ı zenahdānı baña 

 Künc-i zindān eyledi 'a*n-ı gülistānı baña 

  G. 4 

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Tā ma*abbet �ıldı ta‘līm-i su0andānı baña 

İtdiler teslīm bülbüller gülistānı baña 

                   G. 4 

* Nâbî:81 

 Firā�-ı meclisüñ ey lāle-0ad ne müşkil imiş 

 [arīn-i va'la żarūrī hased ne müşkil imiş 

                            G. 356 

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Göñülde sūziş-i dāġ-ı ebed ne müşkil imiş 

 Siyeh sitāregī-i ba0t-ı bed ne müşkil imiş 

                          G. 190 

* Nâbî:82 

 ‘Aş�-ı cān-sūz benüm *üsn-i cihān-tāb senüñ 

 Gül0anum şu‘le benüm gülşen-i şād-āb senüñ 

                     G. 449  

 

                                                
80 Ali Fuat Bilkan, age., C. I, s. 460. 
81 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 722. 
82 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 800. 
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ÂgâÂgâÂgâÂgâhhhh::::    

‘Āşı�am girye benüm ,ab‘-ı fera*yāb senüñ 

 Dil-i pür-dāġ benüm lāle-i sīr-āb senüñ 

                              G. 226 

* Nâbî:83 

 O ġonçe bāġda mānend-i gül güşāde degül 

 Niçün hezārdan efgānumuz ziyāde degül 

                           G. 495 

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Göñül o gül-ru0 ile teng bir �abāda degül  

Nesīm gibi anuñçün �arār-dāde degül 

                      G. 238 

* Nâbî:84 

 Yārüñ reviş-i hūş-rübāsın ne bilürsin 

 Ser-,ābe-ser-i ‘işve-nümāsın ne bilürsin 

                        G. 566 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh:    

Yāruñ Ge�an-ı būserübāsın ne bilürsin  

Yo�dur o dehen sende ġıdāsın ne bilürsin  

                          G. 271 

* Nâbî:85 

 Be�ā-yı sūziş-i ‘uşşā�ı iş‘ār itdi Mecnūnuñ 

 Çı�an sünbül-'ıfat dūd-ı dili 0āk-i mezārından 

                                                                    G. 618/2 

 

                                                
83 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 835. 
84 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 887. 
85 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 926. 



 38  

    

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh:    

 Beni görse bu rüsvālu�la ger dāmān-ı 'a*rāda 

 Çı�ar Mecnūn girībān-çāk  āġūş-ı mezārından 

                                G. 293/3 

* Nâbî:86 

 Bir gūne Gev�-yāb-ı ġam-ı für�at  olmışuz 

 Kim yāre *asretüz dimege *asret olmışuz 

                                    G. 329 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh:    

Ol deñlü bezm-i yārda germ-ülfet olmışuz 

Gūyā ki ,ab‘-ı bādede keyfiyyet olmışuz 

      G. 157 

* Nâbî:87 

 Gül-çīn olamaz  dest-i temennā çemenümden  

 Leb-beste-i nāzum söz alınmaz dehenümden 

                     G. 631 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh:    

Deryūze ider 'ub*-ı tebessüm dehenümden 

Gül-ġonçe-i 0urşīd açılur yāsemenümden 

               G. 280 

 

 Âgâh’ın özellikle Sebk-i Hindî şâiri olarak bilinen  Nâ’ilî’nin (ö. 1666) şiirlerine 

de nazîreler yazdığı görülmektedir: 

 

                                                
86 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 702. 
87 Ali Fuat Bilkan, age., C. II, s. 934. 
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 * Nâ’ilî:88 

 Yem-i āteş-hurūş-ı dilde oldukça sükūn peydā 

 Eder her dāġ-ı *asret tende bir girdāb-ı 0ūn peydā 

                                G. 1 

 ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh::::    

Dil-i pervāne meşrebden k’ola sūz-ı derūn peydā 

Olur şem‘-i ru0ından dūd-ı āh-ı şu‘legūn peydā 

G. 8 

 * Nâ’ilî:89 

  Muhāldir eser ol çeşm-i ser-girāna hemān 

  Hamīr-i māye-i nāz olmasın şarāb saña 

                            G. 8 

    Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh: 

‘Aceb mi mest çı�arsa nigāh-ı çeşmüñden 

Ki 0ˇāb-ı nāz virür neşve-i şarāb saña  

                      G. 15/3 

* Nâ’ilî:90 

  Olsun eczā-yı felekden menfā’at-cūyā o kim 

  Bir avuç hāşākdan hāsiyet ümmīdindedir 

                             G. 56/3 

    Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh: 

Dil ki ol nā-mihribāndan ülfet ümmīdindedür  

Pertev-i mehtābdan germiyyet ümmīdindedür 

          G. 63 

  

                                                
88 Haluk İpekten, Nâ’ilî Dîvânı, Ankara 1990, s. 157. 
89 Haluk İpekten, age., s. 160. 
90 Haluk İpekten, age., s. 179. 
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 Çalışmamız sırasında on yedinci yüzyılın diğer Sebk-i Hindî şâiri olarak 

vasıflandırılan Cevrî’ye (1595-1654) de Âgâh’ın nazîre söylediği tespit edilmiştir: 

 * Cevrî:91 

 Nice söyleşmek olur çeşm-i sühan-dānı ile 

 Dilleri mülzem ider cünbiş-i müjgānı ile 

                                     G. 218 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh: 

Nigehī ‘arbede-cū cünbüş-i müjgānı ile 

 Çekişür çeşm-i siyeh mesti girībānı ile 

       G. 305 

 Âgâh, yine Sebk-i Hindî’nin temsilcilerinden sayılan Fehim-i Kadîm’in (1627-

1648) bir şiirini de tanzîr etmiştir: 

 *  Fehim-i Kadîm:92 

 Nāme-i dehri temāşā itdüm imlāsı ġala, 

 Nükte-i ye’si sahīhü’l-hat temennāsı ġala, 

                           G. 149 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh: 

Gülşen-i dehrüñ be�ā-yı verd-i ra‘nāsı ġala,  

Güft [u] gū-yı  bülbülān-ı naġme pīrāsı ġala, 

 G. 197 

 

 Âgâh, Diyarbakırlı Hâlet-i Gülşenî’nin (1552-1581) bir şiirine de nazîre 

söylemiştir: 

 

                                                
91 Hüseyin Ayan, Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkîdli Metni, Erzurum 1981,       
s. 262. 
92 Tahir Üzgör, Fehîm-i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvânı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ankara 1991,          
s. 504. 
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 * Hâletī-i Gülşenî:93 

 ‘Iş�a inkārı �omaz ‘ömri riyā ile geçer 

 Bilmedük zāhid-i nādānı ne milletdendür 

                        G. 55/4 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh: 

Gāh ma*būb-perest olmada gāh bāde-perest 

 Dil-i dīvāneyi bilmem ki ne milletdendür 

                              G. 70/3 

 

 Âgâh, şâir padişahlardan biri olan Kanunî Sultan Süleyman’ın (1494-1566) birkaç 

şiirini de tanzîr etmiştir: 

* Muhibbî:94 

 Nice yıllardur olmışdur derūn-ı dilde ġam peydā 

 ‘Aceb midür bu dīdemden ola her lāhzā dem peydā 

                                                                      G. 18 

Âgâh:Âgâh:Âgâh:Âgâh: 

‘IGār-ı yāra oldu�ça 0a,-ı müşkīn ra�am peydā 

Olur āyīne-i dilde sevād-ı na�ş-ı ġam peydā 

                                  G. 2 

* Muhibbî:95 

 Kemend ile ser-i zülfin baña dām-ı belā olsun 

 Ebed kurtulmasun gönlüm ko ana mübtelā olsun 

                        G. 586 

                                                
93 İbrahim Altunel, Hâletî-i Gülşenî Hayatı Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvânı’nın Tenkîdli Metni (Selçuk 
Ü, Sosyal Bilimler Ens., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 1988, s. 76. 
94 Vahit Çabuk, Dîvân-ı Muhibbî 1, İstanbul 1980, s. 46. 
95 Vahit Çabuk, age., C. 2, s. 339. 
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ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh:::: 

Vifā�-ı ġayrdan geç düşmen olsun meh-li�ā olsun 

 Ne var 0āruñ vefāsında gül olsun bi-vefā olsun 

                            G. 269 

 

 Âgâh, özellikle Diyarbakır çevresinde yetişmiş şâirlerin şiirlerini tanzîr etmiştir. 

Bunlardan bazılarını aşağıda birer beyitle ortaya koymaya çalıştık:  

 * Sabrî-i Kadîm:96 

 [o eylesün �afes-i tende murġ-ı dilzārı 

 Tenezzül eylese şāyed o şāhbāz baña 

    

ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh:::: 

Za,-āver oldı o şū0-ı girişme-sāz baña 

Bu berg-i sebz �adar olmaya niyāz baña 

G. 3 

* Emnī-i Âmidî:97 

 Bekām olur bu çemende bekām Emnī o kim 

 Yanınca tāze nihālān-ı bī-miVāli ola 

  

 Âgâh: 

Kim ola devlet-i pā-būsuña mecāli ola 

Meger ki 'ūret-i bī-cān-ı na�ş-ı �āli ola 

     G. 307 

 

                                                
96 Alî Emîrî, age., s. 26. 
97 Alî Emîrî, age., s. 41. 
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* Emnī-i Âmidî:98 

 Āmed-şod-ı hümā-yı 0ayāli ne men‘ ider 

 Mādām āşiyāne-i ‘aş�ı serümdedür 

 

 Âgâh: 

Memnūn-ı gerd-i bāliş-i 0ūrşīd olur mıyam 

Dest-i heves müdām ki zīr-i serümdedür 

       G. 102/4 

* Emnī-i Âmidî:99 

 Serdī-i bād-ı 0azān eyleyemez dem-beste   

 Bülbül-i germ nevā-yı gül-i 0od-rūyuz biz 

 

 Âgâh: 

Tā ki ber-hem-zede-i 0al�a-i gīsūyuz biz 

 ‘U�de-i nāfe-i āhūda nihān-būyuz biz 

                      G. 125 

* Emnī-i Âmidî:100 

  Olmaz şarāb -lem-yezelī her kese na'īb 

  Ey Zıżr-ı teşne çeşme-i *ayvāna �āni‘ ol 

  

 Âgâh: 

Zūbān-ı dehri 'orma çekilmez cefāları 

 Ey çar0-ı pīrī mihr-i dıra0şāna �āni‘ ol 

                     G. 234/3 

 
                                                
98 Alî Emîrî, age., s. 42. 
99 Alî Emîrî, age., s. 43. 
100 Alî Emîrî, age., s. 43. 
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*Mehmed Emîrî-i Âmidî:101 

 Ey ,ıfl-ı dil o şāha yetīmāne �arşu var 

 Na�dīne pāş-ı dest-i ‘a,ādur 'abā*-ı ‘īd 

 

 Âgâh: 

Ey rūzedār-ı gūşe-i hicr olma teng-dil 

 Bezm-i vi'āle müjde-resāndur 'abā*-ı ‘īd 

                                     G. 32/6 

* Mehmed Emîrî-i Âmidî:102 

 Yılda bir kerre girerseñ sen ele ey gül-i ter 

 Seni ārāyiş-i destār idecek günlerdür 

 

 Âgâh: 

Yār ile seyr-i çemenzār idecek günlerdür 

 Reşkden bülbüli bīmār idecek günlerdür 

                         G. 49 

 

Âgâh, sadece nazîre söyleyen değil, onun şiirlerine de nazîreler söylenen bir 

şâirdir. Diyarbakırlı şâirlerin bir kısmı, Âgâh’ın talebesi olmuş, onun şiirlerini örnek 

almışlar ve tanzîr etmişlerdir. Bu isimler, aşağıdaki beyitleriyle sıralanmaya çalışıldı: 

 

* ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh:::: 

Ma‘şū�  şū0 u gül-ru0-ı pür-0ūb-rū gerek  

‘Āşı� girişme-cū vü hezār ārzū gerek 

                  G. 224 

                                                
101 Alî Emîrî, age., s. 59. 
102 Alî Emîrî, age., s. 59. 
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 Hamdî:103 

  ‘Āşı� hayāl-i dilber ile vasl-cū gerek 

  Mir‘āt-ı dilde ‘aks-i ruhı rū-be-rū gerek 

 

 * ÂgâhÂgâhÂgâhÂgâh:::: 

 Göñülde itmeyüp ey na0l-ı ġam neşv ü nemā �opduñ 

  [opardılar seni himmetle 'anma sen saña �opduñ  

                                   G. 231 

 Râmiş: 104 

  Gülistān-ı letāfet içre bir verd-i vefā �opduñ 

  Dirīġā ‘āşı�-ı bülbül-fiġāna pür-cefā �opduñ 

 

 * Âgâh:  

aerre deñlü derd bulma� güc devādan ço� ne var 

Sen seni işkeste göster mūmiyādan ço� ne var 

G. 71 

 Emîrî-i Âmidî:105 

 Sen misin anca� Emîrî peyrev-i Āgâh olan  

  Şehrimizde şā‘ir-i nāzik edādan ço� ne var 

 

 Rızâ-yı Âmidî-i Yenişehir Fenârî:106 

 Cüst-cū it ey göñül mümkünse bir ehl-i vefā 

 Yo�sa yārān-ı desā’is āşinādan ço� ne var 

 

                                                
103 Alî Emîrî, age., s. 247. 
104 Alî Emîrî, age., s. 378. 
105 Alî Emîrî, age., s. 27. 
106 Alî Emîrî, age., s. 27. 
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* Âgâh: 

 fıfldur bilmem baña cānān ola yā olmaya  

 Terbiyetle ol perī insān ola yā olmaya 

              G. 309 

 Emîrî-i Âmidî:107 

  Zāde-i ,ab‘-ı su0andanuñ Emīrī Āgahuñ 

  NaSm-ı ruh-efzāsına a�rān ola yā olmaya 

 

 Rızâ Yenişehrî-i Âmidî: 108 

  Yek-be-yeg �able’l-*isāb Âgâh-girdār ol Rıżā   

 İ*tisāb-ı vāpesin āsān ola yā olmaya 

 

 * Âgâh: 

Gördüm o mehi va'l-ı temennāya degermiş 

Yektālu� ile itdügi da‘vāya degermiş 

G. 188 

 Emîrî-i Âmidî:109 

 Ben āhumı San eyler idüm ġayr-ı müe’eVVir 

 Tā küngüre-i  ‘arş-ı mu‘allāya degermiş 

 

 * Âgâh: 

Görür gözedür āyīneveş göñlümi ol māh  

Çeşm-i bed-i aġyārdan Allah’a 'ıġındum 

                     G. 251/2 

 
                                                
107 Alî Emîrî, age., s. 27. 
108 Alî Emîrî, age., s. 396. 
109 Alî Emîrî, age., s. 92. 
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 Emîrî-i Âmidî:110 

  Rām itdüm Emīrī baña ol āfeti ammā 

  Ahbābdan aġyārdan Allāh’a 'ıġındum 

 

 * Âgâh: 

Aġyār görmesün meded ol sīm sīneyi 

Gösterme her gedāya görünmez 0azīneyi 

       G. 328 

 Emîrî-i Âmidî:111 

 Zīr-i zemīnde itme ta*arrī defīneyi 

 Ehl-i zirā‘at ol ki bulursuñ 0azīneyi 

 

* Âgâh: 

Āhum felegi 0āk ile yeksān idemez mi  

 Ehl-i dile bu müşkili āsān idemez mi 

        G. 345 

 Emîrî-i Âmidî:112 

  Ma�būl olamaz būse dirīġında ki ‘özrüñ 

  Bir bāġı olan bir güli i*sān idemez mi 

 

 * Âgâh: 

[ordum felegüñ sīnesine hāle gibi dāġ 

  Bir şū0-ı �amer ,al‘atum olsaydı benüm de 

       G. 310/2 

 
                                                
110 Alî Emîrî, age., s. 80. 
111 Alî Emîrî, age., s. 81. 
112 Alî Emîrî, age., s. 31. 
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Feyzî-i Vânî Birâder-i Dürrî Efendi:113 

  Āgāh gibi bir Feyzi Mesī*a söz atardum 

  Tab‘umla eger şöhretüm olsaydı benüm de 

 

Burūsalı Resîm:114 

  Olmazmıydum Āgāhveş ālüfte Resīmā 

  Ādem gibi hem-'o*betüm olsaydı benüm de 

 

 * Âgâh: 

Bu vādī-i nezāket-0īzde peyrevligin görsem  

NaSīre söyleyen yārāna ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh āferīn itsem 

               G. 263/6 

 Hâsım-ı Âmidî:115 

  Rumūz-ı di�kat Āgāhı temīz itmege >āsım 

  Nigāh-ı ,ab‘ıma çeşm-i 0ayāli dūr-bīn itsem 

 

 * Âgâh: 

furfe Man'ūram ki dārumdan gelür būy-ı şarāb 

 Na0l-i tākem berg ü bārumdan gelür būy-ı şarāb 

G. 23 

 ‘Azmī-i Âmidî:116 

  Görse ger tanzīrümi Āgāh olur mest-pesend 

  ‘Azmī kilk-i āb-dārumdan gelür būy-ı şarāb 

 

                                                
113 Alî Emîrî, age., s. 27. 
114 Alî Emîrî, age., s. 27. 
115 Alî Emîrî, age., s. 28. 
116 Alî Emîrî, age., s. 31. 
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 Şeyhzāde Osman Nūrī Pāşā-yı Âmidî:117 

  Ben o deryā-nūş-ı cām-ı bādeyem ki tā-ebed 

  Lücce-i çeşm-i 0umārumdan gelür būy-ı şarāb 

 

Kāmī-i Âmidî:118 

  İçmişem 0um0āne-i va*detde ‘aş�uñ bādesin 

  Āh u zār-ı intiSārumdan gelür būy-ı şarāb 

 

 * Âgâh: 

 Beni her şeb o gül-ru0sārdan mehcūrdur dirler  

 Ne devletdür kişi ma*zūn iken mesrūrdur dirler 

             G. 54 

 Mūcib Kemālī-i Âmidî:119 

  ‘Aceb-ender-‘acebdür hālesi māhuñ siyāh olma� 

  Bu gün ol mā*-ruyuñ giydigi semmūrıdur dirler 

 

 * Âgâh: 

Dem-i vi'ālde hicrān-ı yāra muntaSıruz 

  Neşā,-ı bādeyi gördük 0umāra muntaSıruz 

       G. 150 

 Mūcib Kemālī-i Âmidî:120 

  Dü-desti beste-i fütrāk *ayret eylemişüz 

  Bu 'aydgāhda bir şeh-suvāra muntaSıruz 

 

                                                
117 Alî Emîrî, age., s. 31. 
118 Alî Emîrî, age., s. 31. 
119 Alî Emîrî, age., s. 30. 
120 Alî Emîrî, age., s. 30. 
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 * Âgâh: 

Germ-rū menzil-i ma�'ūda irer ço� sürmez 

 Sūz-ı dilden 0aber aldu� bu sefer ço� sürmez 

            G. 124 

 Zihnî-i Âmidî:121 

  Na0l-ı *uşk-i emel elbette virür meyve-i ter 

  Görinür mu‘cize-i eşk-i ba'ar ço� sürmez 

 

 * Âgâh: 

Dil-i dīvānemüz Mecnūn-ı şeydāyı 'alındurmaz 

 O rind-i lāubāli degme  rüsvāyı 'alındurmaz 

                        G. 174 

 Hafîd Pâşâ:122 

  İder biñ fitne-i ma0şer nigāh-ı 0ışm ile ī�āS  

  O mest-i nīm 0ˇāb-ı nāz ferdāyı 'alındurmaz 

 

 * Âgâh: 

Cānā yeter aġyār ile hem0ānelük itme  

  Güldürme saña ‘ālemi dīvānelük itme 

         G. 329 

 Hafîd Pâşâ:123 

  Düşme heves-i kāküle dīvānelük itme 

  Her şem‘-i şeb-ārāya da pervānelük itme  

 

 
                                                
121 Alî Emîrî, age., s. 330. 
122 Alî Emîrî, age., s. 236. 
123 Alî Emîrî, age., s. 237. 
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 * Âgâh: 

Oanma bīgāneveşem zāhid-i sālūs gibi 

 Ma*rem-i deyr-i dilem nāle-i nā�ūs gibi 

       G. 358  

 Hafîd Pâşâ:124 

  Ġayrıdan 'anma 'a�ın kesb-i yedümdür ey dil 

  Āteş-i ‘aş�um ile yanmayı �a�nūs gibi 

 

 * Âgâh: 

Lu,f eyle gāh ‘āşı�-ı zār-ı *azīne ba� 

>üsn ile āftābda olsañ zemīne ba� 

      G. 206 

 Hâmî:125 

  Nerkis gibi tefekkür idüp a'l-ı merci‘üñ 

  Aç çeşm-i i‘tibārıñı dā’im zemīne ba� 

 

 * Âgâh: 

Va'l içün 0ā,ır-ı hicrān-zede minnet çekmez  

 Bezm-i dildār bihişt olsa da *asret çekmez 

                             G. 151 

 Hâmî:126 

  Rūşenā-,ıynet olan 0ˇārī-i ġurbet çekmez 

  Mihr tebdīl-i burūc itmede za*met çekmez 

 

 
                                                
124 Alî Emîrî, age., s. 237. 
125 Alî Emîrî, age., s. 203. 
126 Alî Emîrî, age., s. 205. 
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 * Âgâh: 

Mestsin ey gül ne lāzım bāde-peymālu� saña 

Neşve-i bī-derd-i ser yetmez mi ra‘nālu� saña 

                        G. 9 

Hāsım:127 

  Neş’e-i cām-ı ġażab virdükçe ġarrālu� saña 

  Çīn-i ebrūlar virür ey şū0 ra‘nālu� saña 

 

 * Âgâh: 

Dil 0ayālüñde 0ayālüñ dil-i bī-tābdadur 

 Gāh mey şīşede geh şīşe mey-i nābdadur 

                          G. 61 

Hāsım:128 

 Maġz-ı bādām-ı şeker pūş-�adar şīrīndür 

 Gūşe-i çeşmi o şū0uñ ki şeker-0ˇābdadur 

 

 Âgâh, muasırı, aynı zamanda yakın arkadaşı da  olan Vâlî ile birbirlerine nazîreler 

söylemişlerdir. Ancak, kimin kime nazîre yazdığı bilinememekle birlikte, şâirlerin 

dîvânlarının kenarında şiirlerin nazîre olduğuna dair kayıtlar verilmiştir. Vâlî Dîvânı’nın 

kenar kayıtlarında Vâlî’nin; “-ümdedür, ister, degüldür, söyledür, ol da gör, çokdur, -umuz, 

olmadan kalmaz, -üz, -suz, herkes bilmez, çok sürmez, olmışlardanuz, olmaz, heves, bak, 

degül, elde degül, kâni‘ ol, olur bir gün, -umdan, el çeksin, -ı gören,  -ından, sanursın, -ı 

ile, eden bizi, olmaz me’mûl” gibi şiirlerini Âgâh’a nazîre söylediği129 notu vardır. Aynı 

durum Âgâh Dîvânı için de geçerlidir. Aşağıdaki beyitlerin kenarında Vâlî ismi not 

edildiği gibi Vâlî Dîvânı  tarandığında da bu gazellerin, nazîre olduğu tespit edilmiştir: 

 

                                                
127 Alî Emîrî, age., s. 173. 
128 Alî Emîrî, age., s. 172. 
129 Hanife Koncu, age.,,  C.II,  s. 225. 
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 * Âgâh: 

Yāruñ degülem devr-i temāşāsına lāyı� 

Mümkin mi olam ġayrī temennāsına lāyı� 

     G. 203 

 Vâlî-i Âmidî:130 

  Bu nev-gazelüm Vâlî olur hüccet-i da‘vī 

  Āgāhuñ olursa eger imzāsına lāyı� 

          G. 196/7 

 Bu şiire yine Âmidli Lebîb’de nazîre söylemiştir. 

 Lebîb-i Âmidî:131 

  Oarf eyleme na�d-i dili her tāze �umāşa 

  Ücret virilür herkese kālāsına lāyı� 

 

 * Âgâh: 

Gūyiyā bir deste-i güldür zemīn u āsmān  

  Ol �adar oldı tecellāsıyla dünyā dil-firīb 

                            G. 19/5 

 Vâlî-i Âmidî:132 

  Günde bin genc-i hafī fet* olsa Vālī rūyuña 

  ‘Ārif-i Āgāha olmaz *ubb-ı dünyā dil-firīb 

                           G. 21/6 

 * Âgâh: 

 Olursa gūş-zed  a*bāba bu ġazel ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh  

 kuhūra gelse gerek nükteler Sarāfetler 

           G. 88 

                                                
130 Hanife Koncu, age., s. 429. 
131 Alî Emîrî, age., s. 27. 
132 Hanife Koncu, age., s. 290. 
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 Vâlî-i Âmidî:133 

  Olur tefevvüh-i ā‘dāya bādī elbette 

  Bu gūne ‘īş-i dem-ā-dem bu gūne 'o*betler 

                             G. 60/6 

 * Âgâh: 

Güşād-ı 0ā,ır içün nev-bahāra 0ˇāhiş yo� 

Dü-rūze reng-i gül-i i‘tibāra 0ˇāhiş yo� 

          G. 204 

Vâlî-i Âmidî:134 

  Nazīre �a'dını etseñ de Vālī yārāna 

  Tefekkür-i gazel-i āb-dāra 0ˇāhiş yo� 

                  G. 200/8 

 * Âgâh: 

Kār mev�ūf-ı zamān līk zamān elde degül 

 >ayf ser-rişte-i ‘ömr-i güGerān elde degül 

                          G. 232 

Vâlî-i Âmidî:135 

 Oavb-ı ma�'ūda ‘azīmet nice �ābil bilmem 

 Tevsen-i derde süvāram ki ‘inān elde degül 

        G. 239/3 

 * Âgâh: 

Cān atma o ı�līme ki cānānesi ço�dur 

 Pür-fitnedür ol şehr ki mey0ānesi ço�dur 

                          G. 41 

 

                                                
133 Hanife Koncu, age., s. 322. 
134 Hanife Koncu, age., s. 433. 
135 Hanife Koncu, age., s. 463. 
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Vâlî-i Âmidî:136 

 >alvet-kedemüñ zev�ı baña başka 'afādur 

 Meyl eylemem ol bezme ki mestānesi ço�dur 

                              G. 76/4 

 * Âgâh: 

Şebnem gibi sitāre-şümāruz şeb-i firā� 

 Gülberg-i cennet olsa eger cāme-0ˇābımuz 

                             G. 138/2 

Vâlî-i Âmidî:137 

 Her şeb 0ayāl-i sīne-i sīmīn-i yār ile 

 Nesrīnsitān-ı 0ulda döner cāme-0ˇābımuz 

                        G. 140/3 

 * Âgâh: 

Nigāh-ı mer*amet ol dilrübāda görmemişüz 

 Bu bī-vefālıġı bir bī-vefāda görmemişüz 

                            G. 123 

Vâlî-i Âmidî:138 

 Tecessüs eylemişüz gūşe gūşe di��at ile 

 >użūr-ı �albi bu mātem-serāda görmemişüz 

                           G. 162/5 

 * Âgâh: 

Oad-şükr-i müttehem degülüz sa‘d ü na0s ile 

  Efvāhda ne mihr ü ne māhuz ne encümüz 

                            G. 119/5 

 

                                                
136 Hanife Koncu, age., s. 335. 
137 Hanife Koncu, age., s. 386. 
138 Hanife Koncu, age., s. 404. 
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Vâlî-i Âmidî:139 

  Tefvīż edüp umūrumuzı *ükm-i Zālı�’a 

  Her emrümüzde münkir-i te’Vīr-i encümüz 

                        G. 155/6 

 * Âgâh: 

Gerçi sevdā-zedeyüz yār pesendīdesiyüz 

 Zāl isek de ru0-ı dildār pesendīdesiyüz 

                         G. 129 

Vâlî-i Âmidî:140 

 Pāk-bāzuz ru*-ı dildār pesendīdesiyüz 

 Hoy-şermüz gül-i ruhsār pesendīdesiyüz 

                       G. 166/1 

 Ayrıca bu gazeller dışında; “ itdüm hep, -dur hep, -den dâd u feryâd, -ı söyledür, 

iledür, ister, arar, -ümdedür, -mı kalmış, degüldür, ol da gör, -imüz, olmadan kalmaz, -yı 

herkes bilmez, -ını bilmez degülüz, -ımuz, olmışuz, -ı bizüz, itmek isterüz, olmışlardanuz, -

müz, -suz, heves, -ya kaldı iş, ya degermiş, âteş, -mi kalmış, -e bak, -i zamânemizün, felek, 

kopdun, -dan olmaz me’mûl, kânî‘ ol, ol –miyem, -olsun, -ından, itmemek niçün, olur bir 

gün, -ı gören, sanursın, -ümden, -dur gonçe, -i ola, -ine, her ne ise, -âh, var içinde, itdük 

yine, oldugın var mı, -un gamı, -a erzâni, gibi, -un biri” redifli şiirlere de yine Vâlî’nin adı 

not düşürülmüştür. Âgâh döneminde üstâd kabul edildiğinden, bu şiirlerin de Vâlî’nin, 

Âgâh’a nazîreleri olduğu düşünülebilir. Zirâ Vâlî, Dîvân’ın da, şiirlerini tanzîr ettiği 

şâirlerden söz ederken, Âgâh’a da yer vermektedir: 

 Nazīre söylemek āsān idi Āgāh u Nābīye 

 Bir iki cāma Vālī nā’il olsa da dest-i yārından 

                  G. 271/5 141 

 

                                                
139 Hanife Koncu, age., s. 398. 
140 Hanife Koncu, age., s. 406. 
141 Hanife Koncu, age., C. II, s. 489. 
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 On sekizinci yüzyıl, on yedinci yüzyılda ortaya çıkan, Sebk-i Hindî ve hikemî 

tarzın etkisini devam ettirmesi dışında, aynı zamanda bir “nazîre edebiyatı”142 dönemi 

olarak da bilinmektedir. Bunda İstanbul’da sık sık toplanan şiir ve edebiyat meclislerinin 

ve düzenlenen tanzîr, tahmîs yarışmalarının etkisi büyüktür. Ancak Âgâh’ın İstanbul’dan 

çok uzaklarda olmasına rağmen bu geleneği devam ettirmesi ve pek çok şâirin şiirlerine 

nazîre söylemesi, aynı zamanda onun şiirlerinin de tanzîr edilmesi, şöhretinin yaygınlığını 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

 Netice olarak, on yedinci yüzyıl ve on sekizinci yüzyıl edebiyatının özelliklerini 

şiirlerine başarıyla taşıyan Âgâh, Türk edebiyatının, özellikle Diyarbakır çevresindeki 

edebiyat topluluğunun en önemli isimlerinden biri olmuştur. 

 

 

 

                                                
142 Ahmet Atillâ Şentürk-Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi,  İstanbul 2004,      
s. 401. 
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II. DÎVÂN’IN ŞEKİL ve MUHTEVÂ ÖZELLİKLERİ  

 

II.I. Kasîdeler 

II.I.I. Şekil Özellikleri 

Âgâh Dîvânı’nda kasîde nazım şeklinde yazılmış iki şiir bulunmaktadır. Bu 

kasîdelerin her ikisi de na‘ttır.  

Birinci kasîde 36 beyittir. İkinci kasîde ise 33 beyitten müteşekkildir Şâir, ilk 

kasîdenin 28. beytinde, ikinci kasidenin de 24. beytinde mahlasını söylemiştir. 

II.I.I.1. Vezin: Şiirde âhengi sağlayan unsurlardan biridir. Aruz vezni, şiirde 

sadece kelime savurganlığını dizginlemekle kalmayıp; redif ve kâfiyedeki ses düzeninin 

belirlenmesinde de etkili olur.1 Bu durum her iki kasîdede de söz konusudur. 

Eserde birinci kasîde, dîvân şiirinde en çok kullanılan aruz  kalıpları 

sıralamasında 2  ilk sırayı alan hezec bahrinin, “Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün” 

kalıbı ile yazılmıştır. Diğer kasîde ise hafif bahrinin “Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün” kalıbı 

ile kaleme alınmıştır. 

Âgâh, her iki kasîdesinde aruz veznini uygularken, imâle, zihâf, med ve vasl gibi 

unsurlara baş vurmak durumunda kalmıştır. Vezin gereği bazen, uzun hece gereken 

yerlerde kısa heceyi imâle ile uzatmıştır. Bu durum daha ziyâde Farsça tamlamalardaki 

izâfet kesrelerinde, son hecelerde ve hal eklerinde karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere 

imâle, bir aruz hatasından ziyâde sanat göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Dîvân’da 

çeşitli şekillerde görülen imâleler, ilgili harfin altı çizilmek suretiyle belirtilmiştir: 

 Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‘işvedür bir māh-sīmādan 

                             K.1/1 

Zil�ati mebde’-i Suhūr-ı cihān 

Bi‘Veti bā‘iV-i hidāyet-i ‘ām 

           K. 2/18 

                                                
1 Muhsin Macit, Divân Şiirinde Âhenk Unsurları, Ankara 1996, s. 82. 
2 Muhsin Macit, age., s. 80. 
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Güzel kullanılmayınca bir aruz kusuru sayılan3 zihâfa da kasîdelerde imâle kadar 

çok olmasa da rastlanılmaktadır: 

Oldur ol sā�ī-i kerem-pīşe 

Ki Venā-0ˇānıdur 0avā' u ‘avām 

     K. 2/11 

Bir ses sanatı4 olarak kabul edilen med ise kasîdelerde sıkça yer almaktadır: 

Dimāġum gül gibi āşüfte-efkār-ı perīşāndan  

Serüm ser-geşteterdür gird-bād-ı deşt-peymādan 

                 K. 1/8 

“Birleştirme, ulaştırma”5 demek olan vasl, şiirlerde çok kullanılmış ve üstelik bir 

âhenk unsuru olarak görülmüştür. Âgâh da şiirlerinde zaman zaman vasla yer vermiştir:  

Oldur ol kim Zudā-yı ‘azze ve cell 

İtdi ser-0ayl-i enbiyā-yı kirām 

         K. 2/10 

 

II.I.I.2. Kâfiye ve Redif: Şiirde âhengi sağlayan unsurlardan bir diğeri de kâfiye 

ve rediftir. Âgâh ilk kasîdesinde redifi ek halinde kullanır: 

Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‘işvedür bir māh-sīmādan 

                    K. 1/1 

İkinci kasîdede ise redif yoktur. Âheng,  kâfiye ile sağlanmıştır. 

Mestem ammā ne mest bāde vü cām  

Rindem ammā ne rind dürd-āşām 

              K. 2/1 

Âgâh, kâfiyelerinde zaman zaman ses ve anlam tekrarına düşer. Şâir,  “‘arş-ı 

a‘lâdan” (K. 1/ 13-36); “dünyâdan” (K.1/24-34); “sahbâdan” (K. 1/7-9); “ilhâm”   (K. 2/9-

19) kelimelerinde tekrara düşerken; ikinci kasîdede de “zulmetfâm” (K. 2/26) ve 

“mînâfâm” (K. 2/32) ile îtâ-yı celî yapar. 

                                                
3 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara 1992, s. 15. 
4 Cem Dilçin, age., s. 14. 
5 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 1997, s. 140. 



 60  

Âgâh’ın, her iki kasîdesinde de kâfiyeler, Arapça-Farsça kelimelerle yapılmıştır: 

Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‘işvedür bir māh-sīmādan 

        K. 1/1 

Mestem ammā ne mest bāde vü cām  

Rindem ammā ne rind dürd-āşām 

            K. 2/1 

Çīn-i zülfinde mübtelā- āşūb  

Künc-i çeşminde nāz-ı mest-i müdām 

    K. 2/6 

 

II.I.II. Muhtevâ Özellikleri 

Dîvân’da nazım türü na‘t olan 2 kaside vardır. Kasîde nazım şeklinin, şâirler için 

bir geçim kaynağı olduğu düşünüldüğünde, Âgâh’ın böyle bir denemeye başvurmayıp; 

sadece na’t yazmış olması dikkat çekicidir.  

Zirâ şâir, dönemin lutfunu görmeyişini zaman  zaman dile getirip; serzenişte 

bulunur: 

Saña ne fā’ide müstaġnī olmadan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 Vezīr olur beg olur lu,f-ı rūzgārı gören 

      G. 278/7 

Belki de şâir, kasîde yazmayı riyâ olarak görmüştür. Çünkü,  “riyâyı sanat olarak 

kabul etseydim, dünyanın lutfunu ve bağışını görürdüm” fikrine sahiptir: 

Dehrüñ ne �adar lu,f u ‘a,āsını görürdüm  

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh riyā 'an‘atum olsaydı benüm de 

    G. 310/6 

Şâir, her iki kasîdesinde de Hz. Peygamber’in övgüsünü yaparak; O’nun şefaatine 

sığınır. 
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II.I.II.1. Dinî Unsurlar 

Âgâh’ın kasîdelerinde Allah, İslâmî esaslara uygun olarak, Hz. Peygamber’in 

övgüsü sırasında; Hakk, Hudâ, Bâr, Mevlâ gibi isimlerle zikredilir. Ayrıca Allah, kerem ve 

yücelik sahibidir (K. 2/8). Aziz ve celîl olandır (K. 2/10). 

Îmânın esaslarına göre dinî unsurları değerlendirdiğimizde, sırayı melekler 

almaktadır. Melekler arasında Cebrâîl, Âgâh Dîvânı’nda adı ile yer alan tek melektir. 

Na’tta, “Cibrîl” olarak geçmektedir. Âgâh, Cebrâîl’in gözünün, Hz. Peygamber’in eşiğinin 

örtüsü olmasını uygun bulur. Böylece, Cebrâîl’in Hz. Peygamber’in emrinde olduğu 

vurgulanmaktadır: 

Sezādur olsa ferşi āstānuñ dīde-i Cibrīl  

Ki kūh-i [āfa yigrek nergis olmaz çeşm-i ‘an�ādan  

                               K. 1/20 

Dîvân’da semâvî kitaplar isim olarak yer almamaktadır. Fakat, iktibas yoluyla 

Kur’ân-ı Kerîm söz konusu edilir. Âgâh, kasîdelerinde anlatılmak istenilene delil 

göstermek maksadıyla kısmen iktibâs yoluyla âyetlere müracaat eder. Kasîdelerde yer alan 

âyetler şunlardır: 

 Enīs-i bezm-i >a�� tenhā-nişīn-i �urb vì œ« Ë«vì œ« Ë«vì œ« Ë«vì œ« Ë« 6 

Ki oldı pāye-i mi‘rācı ‘ālī ‘arş-ı a‘lādan 

K. 1/13 

‘Alīdür ol ki cevher yerine şemşīr-i �ahrında 

[ażā menşūr-ı fet* itdi ra�am UM1×§ Uì«UM1×§ Uì«UM1×§ Uì«UM1×§ Uì« dan 7 

K. 1/27 

Âgâh Dîvânı’nda, kendisinden en fazla söz edilen peygamber, elbette Hz. 

Muhammed’dir. Şâirin, kasîdeler kısmında yalnız na’ta yer vermesi ve daha sonra 

göreceğimiz gibi gazellerde de sıkça na’t yazması onun Hz. Peygamber’e olan büyük 

muhabbetini gözler önüne sermektedir. 

Her iki kasîdede de şâir, Hz. Peygamber’i över, onun tasvirini yapar ve sonunda 

da şefaat diler. 

                                                
6 Necm S., 53 / 9: “ İki yay kadar veya daha yakın oldu.”.           
7 Fetih S., 48 / 1: “ Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.”. 
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Hz. Muhammed, mahşer gününün şefaatçisidir (K. 1/ 12). O’nun sayesinde 

kiliselerde yanan kandil, bulanık olmuştur (K. 1/19). O, dürr-i yektadır ve  her ne kadar 

ümmetinin suçtan yüzü kararsa da, O’nun lutuf denizi ümmetini temiz eyleyecektir:  

 Ne deñlü ümmetüñ olsa siyeh-rū cürm ü ‘i'yāndan 

 Yem-i lu,fuñ yine 'āfīter eyler dür-i yektādan 

                    K. 1/35 

Hz. Muhammed, kendisine mi‘rac derecesi verilen, Allah meclisinin dostudur      

(K. 1/13).  Allah O’nu, peygamberler ordusunun başı eylemiştir (K. 2/10). Yaradılışı, 

cihanın ortaya çıkışına başlangıç olurken, gönderilişi de hidâyet yılına sebep olmuştur: 

 Zil�ati mebde’-i Suhūr-ı cihān 

Bi‘Veti bā‘iV-i hidāyet-i ‘ām 

      K. 2/18 

Hz. Peygamber’in na’tını okuyan birisinin -ki kendisidir- meleklerle gökyüzünün 

en üstünde olmasını ister (K. 1/36). Böylece şâir, Hz. Muhammed’in şefaatine ermiş 

olacaktır. 

Âgâh, eseri boyunca Hz. Muhammed’den söz edip, O’na na‘t söylese de aslında 

bunun haddi olmadığını, “senin na‘tını söylemek kim ben kim” sözleriyle dile getirmekte 

ve Hz. Peygamber’i “güneşin gülü” olarak vasıflandırmaktadır: 

[anda ben �anda da‘vi-yı na‘tuñ  

Gül-i 0urşīde olmaz istişmām 

         K. 2/29 

Ayrıca bu beyitte, “gül” ile Hz. Peygamber söz konusu edildiği gibi; “güneş” ile 

kasdedilen de Cenâb-ı Hakk’tır. Allah’ın, güneş olarak zikredilmesi ise, Âgâh’ın yeni 

mazmun arama gayretinin bir sonucudur ve dikkat çekici bir unsurdur. 

Âgâh, Hz. Muhammed’e na‘t yazarken; Hz. Mûsâ’ya, Tur dağı münasebetiyle: 

Düşeydi sāye-i kūh-ı va�ārı fūr-ı Sīnāya 

Zum olmazdı �ad-ı her Gerresi bār-ı tecellādan 

   K. 1/15 

Hz. Îsâ’ya ise, nefesine (K. 1/14) ve maddeden arınmışlığına telmîh yoluyla yer 

verir: 

Eger tecrīd olaydı mu‘teber yanında ‘Īsāveş 

Çı�ardı 'ūret-i ecsām terkīb-i heyūlādan 

         K. 1/17 
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Âgâh, kasîdelerinde dört halifenin övgüsünü de yapar. Allah’ın lutfunun dört 

halifeye de eşit olduğunu (K. 1/23) söyler ve onları sıralar. Hz. Ebû Bekir, herkesin 

sevdiğidir ve “Sıddîk” lakabı ile bilinmektedir:  

Ebū Bekr ol şeh-i fermān-revā-yı ‘ālem-i ta'dī� 

Ki 'ub*-ı 'ıd�ı ma*v itdi sevād-ı kiGbī dünyādan 

                     K. 1/24 

Hz. Ömer, doğruluğu ve “Fârûk” lakabı ile söz konusu edilir: 

‘Ömerdür kim miyān-ı *a�� u bā,ıl  far�ı Sāhirdür 

Anuñçün ismi ma0'ū' oldı Fārū� ile esmādan  

                     K. 1/25 

Hz. Osman, Hz. Muhammed’in iki kızıyla evlendiği için “Zî’n-Nûreyn” lakabı 

ile anılmıştır ve Kur’ân okurken şehit edildiğinden, şehitler ordusunun başı olarak 

zikredilir: 

Da0ı ‘OVmān-ı aī’n-nūreyn ser-i 0ayl-i şehīdandur  

 Ki 0ūnı la‘l ü yā�ūt oldı çı�dı seng-i 0ārādan 

                                        K. 1/26 

Birçok muhârebeye katılan Hz. Alî ise, Fetih suresinin ilk âyetine mürâcât 

edilerek, kılıç ile birlikte anılmaktadır:  

‘Alīdür ol ki cevher yerine şemşīr-i �ahrında 

         [ażā menşūr-ı fet* itdi ra�am UM1×§ Uì« dan  

                                K. 1/27 

Dîvân’da dört halifenin yer aldığı beyitlerin, na‘tlar içinde olması ayrıca dikkat 

çekicidir.  

İslâmî esaslara sıkı sıkıya bağlı olduğunu gördüğümüz Âgâh, diğer dinî unsurlara 

da kasîdelerinde değinmiştir.  

Kıyâmet, çoğu kez bir zaman unsurudur (K. 2/15, 23). Ve na‘tlarda şâir, mahşer 

günü için Hz. Muhammed’den şefaat dilemektedir (K. 1/12). 

Îmânın şartlarından kaza ve kader inancına ise, kazâ ve sihâm münasebetiyle 

rastlamaktayız:  

Tā-�ıyāmet olurdı çille-nişīn 

[avs-ı merd-efgen-i �ażāda sihām 

          K. 2/23 
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 Âgâh Dîvânı’nda kasîdelerde namazla ilgili olarak; mescîd (K. 1/3), mihrâb      

(K. 2/15), rükû ve kıyâm (K. 2/13), tesbîh (K. 1/16) gibi kelimelerin yer alması onun 

mütedeyyîn kişiliğini de ortaya koyan birer örnek olmuştur.  

 Netice olarak Âgâh, kasîdelerinde Hz. Peygamber’in övgüsünü yapmıştır. Ayrıca  

îmânın esaslarına da değinen şâir, Dîvânı’nın en başında  Müslüman şâir kimliğini 

göstermeyi amaçlamış olabilir. 

 Ayrıca, şâirin kasîdelerinde tasavvufun izlerine az da olsa rastlanılmaktadır. O da 

diğer dîvân edebiyatı şâirleri gibi rinddir ve bunu kasîdelerinde dile getirir: 

  Mestem ammā ne mest bāde vü cām  

Rindem ammā ne rind dürd-āşām 

K. 2/1 

Benem ol kim bu köhne meykedede 

 Dürd-i peymāne idi ‘ı,r-ı meşāmm 

            K. 2/25 

  

II.I.II.2. Tarihî ve Efsanevî Unsurlar 

Tarihin âlimleri, şâirleri, hâkim insanlar, meşhûr isimler, hikâye kahramanları, 

efsaneleşmiş kahramanlar, şehirler vb., dîvânlarda sık sık karşımıza çıkmaktadırlar. Âgâh 

Dîvânı’nda da bu isimlere, genellikle şöhret olmalarına sebep olan hususlara telmîhler 

yapılarak rastlanılmaktadır. 

Ancak, Âgâh’ın kasîdelerini muhtevâ bakımından incelediğimizde, na‘t olmaları 

dolayısıyla daha çok dinî unsurlar söz konusudur. Tarihî ve efsanevî unsurlara ise diğer 

şiirlerinde daha fazla yer verdiği görülmektedir.  

Âgâh, sadece  bir kasîdesinde, on dördüncü yüzyıl İran edebiyatının ünlü gazel  

şâiri  Hâfız’a yer vermektedir. Bu durum, şâirin, Hâfız’dan   etkilenmiş olabileceğini 

göstermesi bakımından önem taşımaktadır: 

Zihī sā�ī ki lu,fı neş’e-yāb itseydi rindānı 

Gelürdi rū*-ı >āfıS teşne-leb 0āk-i mu'allādan 

 K. 1/11 
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 Ayrıca efsanevî bir unsur olan Kâf dağı, ‘anka kuşuyla ilgili olarak birinci 

kasîdede zikredilir: 

Sezādur olsa ferşi āstānuñ dīde-i Cibrīl  

Ki kūh-i [āfa yigrek nergis olmaz çeşm-i ‘an�ādan 

             K. 1/20 

 

II.I.II.3. Tabiat Unsurları 

Tabiat, dîvân şiirinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Çünkü şâirin, hüner ve 

marifet gösterme vesilesidir.8 Ancak şiirlerdeki tabiat, gerçek manzaradan farklıdır. 

Gölpınarlı bu konuda “Divan edebiyatı şairi, tabiatı; bizi güzellikleriyle hayran eden, 

şiddetiyle ezen, yıkan tabiatı, buğulu gözlerle görür; gördükten sonra gözlerini yumar ve 

gördüklerini kafasındaki mecazlar diline adapte eder de öyle yazar.” 9 demektedir.  Zaten 

bir süre sonra da şâirler tabiatı, kendilerinden önceki üstâdların gördükleri gibi görmeye 

başlamışlardır. 

Âgâh Dîvânı’nda da tabiat, diğer dîvân şâirlerinden farklı değildir. Kozmik âlem, 

canlılar, zaman daha önceki mazmunlar etrafında söz konusu edilirken; şâirin yeni 

mazmûn arama gayreti ise göz ardı edilemez. 

Âgâh’ın kasîdelerinde de tabiata dâir unsurlar yer almaktadır. 

Şâir, tabiatı seyrederken, kozmik âlemi de seyretmiş ve gözlemlediklerini şiirine 

aksettirmiştir. Kozmik âlemde gökler; felek, arş, sipihr, gerdûn gibi isimlerle anılır. 

Âgâh’ın kasîdesinde  felek, dîvân şiirinde dokuz kat olarak bilindiğinden olsa gerek çoğul 

yani “eflâk” şekliyle (K. 1/9) karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca “devr-i gerdûn” (K. 1/19) 

dünyanın dönüşü ve yuvarlaklığını hatırlatırken; sipihr, cam mavisi rengindedir (K. 2/32). 

Kasîdelerde, felekte yer alan seyyâreler içinde en fazla gökyüzünün süsü               

(K. 2/32) olan, ay ve güneş zikredilmektedir. Astronomiye göre birinci kat gökte yer alan 

ay, genellikle benzetme unsurudur. Sevgilinin yüzü (K. 1/1), kaşı (K. 2/4) aydır. Güneşin 

bir beyitte (K. 2/29) Allah olarak düşünülmesi ise Dîvân’da rastlanılan bir özelliktir. Çoğu 

defa ise güneş, sevgili yani Hz. Muhammed’in yüzüdür (K. 2/4) ve parlaklığı (K. 1/21) 

                                                
8 Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul 1984, 
s. 567. 
9 Abdülbâki Gölpınarlı, “Tabiat ve Divan Edebiyatı”, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler ( hzl. Mehmet 
Kalpaklı ), İstanbul 1999, s. 92. 
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temsîl eder. Âgâh, ay ve güneşin parlaklığını na‘tlarında dile getirirken; yine Hz. 

Muhammed’in övgüsünü yapmaktadır. Gece ve gündüz, eğer Hz. Peygamber’in köyünün 

yuvarlaklığında dönüp durmasaydı, ay ve güneş, Hıristiyanların kandilinden daha bulanık 

olacaktı. Böylece ay ve güneşin parlaklığı, hüsn-i talîl yoluyla Hz. Muhammed’e bağlanır: 

Şeb u rūz olmasaydı devr-i gerdūn gird-i kūyında  

Olurdı tīreter 0urşīd u meh �andīl-i tersādan 

                   K. 1/19 

Başka bir beyitte ise şâir, Zühre ve ‘‘‘‘Utârid seyyârelerine değinirken, Ülker 

olarak bilinen Süreyyâ yıldız kümesinden de söz eder. Elbette bunlar yine Hz. 

Peygamber’in övgüsü için kullanılmıştır. Şâir,  “‘ıkd-ı Süreyyâ”yı gerdanlığa benzetirken; 

“cihan, Hz. Peygamber’in hükümleriyle, dinine öyle bağlıydı ki ‘Utârid, Zühreye 

Süreyyâyı tesbih olarak çektirirdi” demektedir. Oysa üçüncü gökteki Zühre, ikinci gökteki 

‘Utârid’in düşmanıdır. Hârut ve Mârut denilen iki meleği aldatarak, onları günaha sokan 

da10 yine Zühre’dir. Böylece Âgâh, Hz. Muhammed’în bir bakıma, bu seyyâreleri bile 

îmâna getirdiğini söz konusu eder: 

O deñlü *ükm-i şer‘inden cihān 'ā*ib-vera‘dur kim  

‘U,ārid  Zühreye tesbī* ider ‘ı�d-ı oüreyyādan 

       K. 1/16 

Diğer dîvânlarda olduğu gibi, Âgâh’ın kasîdelerinde yıldızlar, gökyüzünün 

süsüdür (K. 2/32) ve insanların talihini belirlerler (K. 1/29). 

Nitekim Âgâh’ın kasîdelerinde gökyüzü, yıldızlar, seyyâreler birer benzetme 

unsuru olarak görülürken; bunların parlaklığı, duruşu Hz. Muhammed’in övgüsü için 

dikkat çekici bir vesile olarak kullanılır. 

 

Tabiatın içinde var olan “zaman” kavramlarına da kasîdelerde yer verilmiştir. 

Zamandan, genellikle şikâyet edilir. Âgâh da bütün zamanı dolaşmıştır ama son bir hayır 

duası bulamamıştır: 

 

                                                
10 Şerife Akpınar, “Lâmi‘î’nin Vâmık u Azrâ Mesnevisinde Astrolojik Unsurlar”, Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi, S. 12, Konya 2002, s. 184. 
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Defter-i dehri ser-be-ser gördüm 

Bulmadum bir du‘ā-yı 0ayr-encām 

          K. 2/30 

 Şeb u rûz  (K. 1/19), ferdâ (K. 1/10) gibi zaman unsurlarına rastlanırken;  mâh 

kelimesi de karşımıza  zaman unsuru olarak çıkar ve “Ramazan ayı”nı söz konusu eder: 

Ru0ı 0urşīd-i Gerre-sūz ammā  

Mehdür ebrūsı līk māh-ı 'ıyām 

      K. 2/4 

 

 Tabiat denilince, elbette bitkiler unutulmamalıdır. Kasîdelerde yer alan servi 

ağacı, dîvân şiirinde en çok kullanılan ağaç türüdür ve sevgilinin boyu için benzetmelik 

olarak geçer.  Âgâh’ın kasîdelerinde yine boy için yer almakla birlikte (K. 1/5); meyvasız 

bir ağaç olmasına rağmen, “o meyva yüklü servi, eğer Hz. Muhammed ibadet teklif 

etseydi, namaz kılardı” ifadesiyle, na‘t içinde müslüman kimliğine büründürülmek istenir: 

İtse teklīf-i ,ā‘at eyler idi 

Serv-i bār-āver rükū‘ u �ıyām 

                K. 2/13 

 En fazla söz edilen çiçek ise güldür. Gül, bahçenin süsüdür, sevgilidir. Âgâh, 

dimağının gül gibi perişan  (K. 1/8) olduğunu söylerken; “gül-i hurşîd” terkîbi ile Hz. 

Muhammed’i güneşin yani Allah’ın gülü olarak değerlendirmiş ve onu koklayamayacağını, 

bunun haddi olmadığını belirtmiştir: 

[anda ben �anda da‘vi-yı na‘tuñ  

Gül-i 0urşīde olmaz istişmām 

       K. 2/29 

  Gül, dîvân şiirinde Hz. Muhammed’in sembolüdür. Ancak, Âgâh’ın kasîdesinde 

gül, dört halife için de kullanılmıştır.  Ona göre dört halife, dört güldür ve rengi, kokusu, 

yaprağı ve meyvası Allah’ın katında eşittir: 

kuhūr-ı çār-yārı çār güldür bāġ-ı ‘ālemde  

Ki reng ü bū vü berg ü bārı birdür lu,f-ı Mevlādan 

K. 1/23 

 Şâir, gülden başka kasîdelerinde; kırmızı rengi ve şekli ile yaralı kadehe 

benzetilen lâle (K. 1/7), göz için benzetmelik yapılan nergis (K. 1/20) ve güzel kokusu 

sebebiyle sevgilinin saçının kasdedildiği semen (K. 2/2) çiçeklerini de söz konusu 
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etmektedir. Ayrıca “şükûfe-bâdâm” (K. 2/20) söyleyişi ile badem çiçeği sevgilinin gözü 

olarak nitelendirilir. 

 Âgâh’ın kasîdelerinde yer alan çiçekler, genellikle bir benzetme unsuru olarak 

geçer. Ancak, gül çiçeğinin dört halife için benzetmelik oluşu şâirin yeni mazmûn arama 

çabasını ortaya koymaktadır. 

 Tabiatı dolaşmaya devam eden Âgâh, hayvanları da görür. Servi ağacına âşık 

olan kumru (K. 1/5), Âgâh’ın kasîdesinde de aynı münâsebetle yer alır. Kötü sesiyle 

meşhûr zâg (karga) ve güzel sesli  ‘‘‘‘andelîb (bülbül) tezat olarak (K. 1/6) verilir. Kaf 

dağında yaşayan ‘‘‘‘anka kuşu da (K. 1/20) yine kasîdelerde zikredilmiştir.  

Kasîdelerde  bu kuşların, diğer divân şâirlerinin tasavvur ettiklerinden çok farklı 

olmadığı görülür. 

 Âgâh’ın kasîdelerinde tabiat, gerçek manzarasından çok, üstâdların yolundan 

gidilerek, benzetme unsuru olarak yer alır. Ancak, şâirin na‘t olan bu kasîdelerde, tabiatın 

unsurlarını Hz. Muhammed’in övgüsü için vesile yapma çabası ve yeni bir şeyler söyleme 

gayreti dikkatleri çekmektedir. 
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II.II. Musammatlar 

Âgâh Dîvânı’nda musammatlar başlığı altında 1 tahmîs ve 1 tesdîs yer 

almaktadır. 

II.II.I. Şekil Özellikleri 

Dîvân’da  Âgâh, muâsırı olan ve aynı edebî toplantıyı paylaştığı11 Vâlî-i 

Âmidî’nin bir gazeline tahmîs yazmıştır. Şiir, 5 bendden oluşmaktadır. Bu tahmîsde şâir, 

aşağıdaki bende de görüldüğü gibi, eklenen mısralarla Vâlî’nin gazelinin beyitlerini anlam 

ve güç bakımından kaynaştırabilmiştir. 

Çemende meclis-i rindān sürūr-āmīz imiş bildüm 

 Leb-i gül-reng-i sā�ī bādeden perhīz imiş bildüm 

 Dil-i ma*zūn-ı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh inbisā,-engīz imiş bildüm 

  Bu şeb bezm-i *arīfān neş’eden leb-rīz imiş bildüm 

  Meger kim şi‘r-i VālīVālīVālīVālī 0ā,ır-ı a*bāba düşmişdür 

        Msm. 1/V 

 

Âgâh Dîvânı’ndaki diğer musammat ise tesdîstir. Bu da usûlüne uygun 

yapılmamıştır. Dîvân edebiyatında şâirler, bir gazelin matla‘ını alıp, önüne dört mısra‘ 

ekleyerek mütekerrir müseddes yapmışlar ve buna da tesdîs demişlerdir. Tesdîsin bu şekli 

çok az görülmüştür.12 Âgâh Dîvânı’nda da tesdîs bu yolla yapılmıştır. 5 bendden oluşan 

şiirin, bendlerindeki 5. ve 6. mısralar Vecdî’nin Dîvânı’ndaki 23. gazelin13 matla‘ beytidir. 

Âgâh, bu beyti Vecdî Dîvânı’ndan tefe‘ül yoluyla seçip şiirini yazdığını, tesdîsinde 

belirtmektedir: 

 Ġaraż bir gün şikāyet-nāme-i ‘aş�-ı mecāz itdüm 

 Yem-i fikre düşüp endīşe-i dūr ü dırāz itdüm 

  Tefe’ül eyleyüp Dīvān-ı VecdīVecdīVecdīVecdīden niyāz itdüm 

  Açup bu ma,la‘-ı rengīni ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh imtiyāz itdüm 

  Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

  Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur 

Msm. 2/V 

                                                
11 Hanife Koncu, “Klâsik Türk Edebiyatında Vâlî Mahlaslı Şairler ve Vâlî-i Âmidî”, İlmî Araştırmalar 
Dergisi,  S. 9, İstanbul 2000, s. 127. 
12 Haluk İpekten, age., s. 107. 
13 Ahmet Mermer, XVII. Yüzyıl Dîvân Şâiri Vecdî ve Dîvânçesi, Ankara 2002, s. 93. 
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II.II.I.1. Vezin: Âgâh,  Vâlî Dîvânı’ndaki14 112. gazeli tahmîs yapmıştır ve bu 

gazel de “Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün” kalıbıyla kaleme alınmıştır. 

Tahmîsde, vezinde kusur sayılan zihâfa rastlanılmamış; vasl, imâle ve med ise, 

sık sık kullanılmıştır: 

 Ne lāzım mübtelā-yı ‘aş�a dehrüñ ġayr-ı āmāli 

 Yeter sermāye-i ‘işret temāşā-yı 0a, u 0āli 

  Nice āşüfte olmaz ‘āşı�-ı ma*zūnuñ a*vāli 

  Degüldür bir nefes sevdā-yı zülf-i yārdan 0āli 

  Dil-i pür-0ūn anuñçün böyle pīç ü tāba düşmişdür  

          Msm. 1/IV 

Tesdîs ise, “Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır. Şâir, 

zihâf kullanmamış, vezin gereği yer yer  imâle, vasl ve med yapmıştır: 

 Beni ayırdı çar0-ı sifle ol serv-i revānumdan 

 Zamūş oldı çemende bülbülān āh u fiġānumdan 

  O bī-pervā *aGer �ılmaz ‘aceb sūz-ı nihānumdan 

  Şikāyet �ılmazam ol dilber-i nā-mihrbānumdan 

  Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

  Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur  

Msm. 2/IV 

 

II.II.I.2. Kâfiye ve Redif: Tahmîs, aaa(aa) bbb(ba) ccc(ca) ddd(da) eee(ea) 

kâfiye düzeninde yazılmıştır. Türk şâirleri, redifin önemini çok erken anlamışlar ve bu 

yüzden çoğunlukla redifli şiirler yazmışlardır.15 Âgâh da şiirlerini umumiyetle redifle 

söylemiştir. Âgâh, Vâlî’nin gazelindeki beyitlere eklediği mısralarda da, ek+kelime (-a 

düşmişdür, -lar mıdur yoksa, -imiş bildüm), kelime (hergiz) ve ek ( -i ) halinde redife yer 

verir. 

Tahmîsin bendlerindeki kâfiyeler, Arapça ve Farsça kelimelerle yapılmıştır. 

Tesdîsin kâfiye düzeni, aaaaAA bbbbAA ccccAA ddddAA eeeeAA şeklindedir. 

Âgâh, tesdîste  sadece son bendde kelime halinde redif (itdüm) kullanmış; diğerlerinde ise 

                                                
14 Hanife Koncu, Vâlî Dîvânı, (Marmara Ü Türkiyat Araştırmaları Ens., Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 
1998, s. 365. 
15 Cemâl Kurnaz, “Divan Şiirinde Belge Redifler”, Divan Edebiyatı Yazıları, Ankara 1997, s. 265. 
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ek halinde redife yer vermiştir. Şâir, şiirin II. bendinde Vecdî’nin matla‘ının üzerine 

yazdığı mısralarda, (–a) sesini redif olarak kullandığı halde , 4. mısrada (pervâne) kelimesi 

ile bu uyumu bozmaktadır. Bu da bize Âgâh’ın kâfiye ve redif konusunda zaman zaman 

göz kâfiyesi ile yetindiğini göstermektedir.  

 Vücūduñ āteş-i ġam ya�sa da incinme cānāna 

 Temennā-yı vi'āl-i yār iden ‘āşı� �ıyar cāna 

 >adīV-i ehl-i dildür ‘ārif iseñ atma yabana 

  Budur meclisde dā’im güft u gū-yı şem‘ ü pervāne  

  Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

  Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur 

       Msm. 2/II 

 

II.II.II. Muhtevâ Özellikleri 

Tahmîs ve tesdîs, başka şâirlerin beyitlerinin üzerine yazıldığı için, Âgâh da bu 

şiirlerdeki duyguya sâdık kalmak istemiştir. Zirâ, her iki musammatta da aşk duygusu 

hâkimdir. 

II.II.II.1. Dinî Unsurlar 

Musammatlarda, dinî unsur olarak karşımıza çıkan, cennet (Msm. 1/II-3) bir 

benzetme unsuru iken, hadîs (Msm. 2/II-3) kelimesi  “söz” anlamında kullanılmıştır. 

“meyden tevbe kıl” (Msm. 2/I-3) ifâdesindeki “tevbe kıl” da  şâirin dinî yönünü ortaya 

koymak içi yeterli görülmemektedir. 

Nitekim Âgâh’ın, kasîdelerde gösterdiği dinî duygu yoğunluğuna, 

musammatlarda daha az rastlanılmaktadır. 

 

II.II.II.2. Tarihî ve Efsanevî Unsurlar 

Âgâh, musammatlarında, dönemin şâirlerinden Vâlî ve Vecdî’yi söz konusu eder.  

İlk musammat Vâlî-i Âmidî’nin bir gazeline tahmîs olması münâsebetiyle, şâirin adı kendi 

gazelinin makta‘ beytinde (Msm. 1/V-5) yer alır. Âgâh Dîvânı’nda, arkadaşı olan Vâlî’ye 

yazdığı tahmîsin dışında, onun şiirlerine nazîreleri de bulunmaktadır.  

Âgâh’ın 2. musammatı ise on yedinci yüzyıl şâirlerinde Vecdî’nin bir gazelinin 

matla‘ beytine yazdığı tesdîstir. Şâir, bu tesdîsin son bendinde Vecdî’yi, onun Dîvânı’ndan 
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tefe‘ül yoluyla bir matla‘ seçip tesdîs ettiğini belirtmesi dolayısıyla (Msm. 2/V-3) 

anmaktadır.  

Şâirin, bu iki ismin eserlerine musammat yazmış olması, Vâlî ve Vecdî’nin 

döneminde önemli şâirler olduğunu ve Âgâh’ın onların şiirlerini beğendiğini göstermesi 

bakımından önemlidir. 

Ayrıca Âgâh’ın musammatlarında, muhtelif hikâye kahramanlarından Mecnûn 

ve Ferhâd’ın adı da zikredilmektedir. Bu iki isim, diğer dîvân şâirlerinde olduğu gibi 

Âgâh’ın şiirlerinde de  âşığın sembolü olarak ve hikâyelerine telmîh yapılarak 

geçmektedir. Ferhâd, Şîrîn’e kavuşamadığından mutsuzdur. Dağı delmeye devam ederken, 

Âgâh onu kazmasının sesiyle hatırlar. Mecnûn ise, belki tasavvufî bir düşünce ile, her 

şeyden sıyrılmış, hür biridir ve bütün âşıkların temsilcisi olarak daimâ gönüller açan beyti 

tekrar etmektedir: 

 Bu diñlendi 'adā-yı tīşeden Ferhād-ı nā-şāda  

  Bu añlandı zebān-ı lāleden dāmān-ı 'a*rāda  

  Bu beyt-i dil-güşā besdür �amu ‘uşşā�ı irşāda 

  Bunı tekrār iderdi dem-be-dem Mecnūn-ı āzāda 

  Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

  Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur 

                                               Msm. 2/III 

Netice olarak Âgâh, musammatlarında, iki şâir ve iki aşk kahramanından başka 

tarihî ve efsanevî unsurlara yer vermemiştir. Bunda, başka şâirlerin şiirlerinin üzerine 

mısralar eklemiş olmasının ve onların duygu ve düşüncelerini devam ettirmek durumunda 

kalmasının etkisi olsa gerek. 

 

II.II.II.3. Tabiat Unsurları 

 Âgâh, musammatlarda tabiatı gözlemeye ve üstâdlarının tasvir ettiği gibi onu dile 

getirmeye devam eder. 

 Kozmik âleme bakıldığında çarhla karşılaşılmaktadır. Çarh, dîvân şiiri 

geleneğine uygun olarak, Âgâh’ın musammatlarında da dönek ve alçaktır. Çünkü, âşığı 

sevgiliden ayıran “çarh-ı sifle” (Msm. 2/IV) yani alçak felektir. Ayrıca felek, sipihr, olarak 

zikredilip, bir tarlaya benzetilirken; bu tarlada hûşe (başak) toplayanın kalmamasından 



 73  

şikayet edilir. Şâir, bu vesile ile feleğe (sipihr) ve sekizinci felekte yer alan, hûşe  (sünbüle, 

başak) burcuna işaret eder. 

 Tahmîsde ise seyyârelerin birincisi olan meh, parlaklığı münasebetiyle sadece 

Vâlî’nin beyitlerinde “pertev-i meh” (Msm. 1/I) ve “pertev-i mehtâb” (Msm. 1/II) şeklinde 

geçer. 

 Görüldüğü üzere kozmik âlem, Âgâh’ın musammatlarında, benzetme unsuru 

olmaktan öteye geçemez. 

 Âgâh, “şimden girü” (Msm. 2/I) ve “bir gün” (Msm. 2/V) gibi belirsiz bir 

zamanı musammatlarda zikretmekten başka, zamana ait unsurlara yer vermez.   

 Ancak, o tabiata bakmaya devam eder. Şâirin etrafında, çemen (Msm. 1/V, Msm. 

2/IV), bağ (Msm. 2/I), gülşen (Msm. 1/II) bulunmakta ve elbette bu bahçelerde servi 

ağacının yanı sıra lâleler, güller, şebboylar ve sünbüller de yer almaktadır. Servi, pek çok 

dîvân şiirinde olduğu gibi “serv-ı revân” terkîbi (Msm. 2/IV) ile sevgilinin yürüyüşüne 

benzetilir. Gül, rengi dolayısıyla sevgilinin dudağı  (Msm. 1/V) için benzetmelik olurken; 

lâle, sahranın eteğinde yetişen, şekli dolayısıyla “zebân-ı lâle” terkîbi ile bir arada 

kullanılır. Lâle, dîvân şiirinin en fazla zikredilen ikinci çiçeğidir. Ayrıca Âgâh, cennetin 

gül bahçesinde açan şebboy (Msm. 1/II) çiçeğine yer verir. Tahmîsde yer alan ve Vâlî’nin 

beyitlerinde geçen sünbül de sevgilinin saçına benzetmelik olmuştur. 

 Şâirin dolaştığı çemende sadece çiçekler yer almaz. Orada  bülbül, mutlaka 

olmalıdır. Bülbül, çemende sevgili için ağlayıp, inleyen iken; tesdîsde karşımıza, şâirin âh 

ve figânı karşısında susmuş “bülbülân” (Msm. 2/IV) vardır. Başka bir âşık ise pervâne      

(Msm. 2/II) dir. O da, sevdiği şem‘ ile birlikte, mecliste daima dedikodu etmektedirler. 

 Netice olarak, Âgâh’ın musammatlarında tabiat, seyredilmiştir. Ancak farklı bir 

şeylere rastlanılmamıştır. Tabiat unsurları, genellikle benzetme ögesi olarak 

zikredilmektedir. 
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 II. III. Gazeller 

Dîvânı’nda 373 gazel bulunan Âgâh’ın, bir gazel şâiri olduğunu söyleyebiliriz.   

Zirâ, hemen hemen aynı yıllarda yaşamış diğer şâirlerin dîvânlarına bakıldığında, bunun 

hiç de az bir rakam olmadığı görülmektedir.16    

II.III.I. Şekil Özellikleri 

Şâir, teâmüllere uyarak kâfiye bakımından, her harfte gazel yazmıştır. Gazellerin 

harflerde yer alışı ile ilgili şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır:  

« : 16, » : 7, ® : 4, À : 1, Ã : 1, Õ: 1, Œ:1, œ: 5, ‹: 1, —: 81, “ : 62, ” :5, ‘ :8, ’:2,  ÷ 

:1, ¹:1,  ´:1,  Ÿ:1, �:1, -:1, ‚:11, „ :19, ‰:14, Â:22, Ê:29, Ë:3, ˆ :37, È:37. 

Âgâh, Dîvânı’nda pek çok şâir gibi 5 beyitli gazelleri tercih etmiştir. Dîvânı’nda 

“gazel-i mutavvel” kaleme almayan şâir, 4, 6, 7 ve 8 beyitlik gazellere de yer vermiştir. 

Gazellerin beyit sayılarının dökümü şöylece verilebilir: 

281’i 5 beyit, 54’ü 6 beyit, 34’ü 7 beyit, 3’ü 8 beyit ve 1 tanesi de 4 beyittir. Bu 4 

beyitlik (G. 229) gazelde mahlas beyti vardır. Şâirin, 5 beyitlik gazellerden sonra, pek de 

rastlanılmayan 6 beyitlik gazelleri tercih etmesi dikkat çekicidir. 

Çok az sayıda ve genellikle Sebk-i Hindî şâirlerinde görülen17 gazellerde iki 

matla’ kullanımına, şiirlerinde Sebk-i Hindînin etkilerini gördüğümüz Âgâh’da da 

rastlanılmıştır. Âgâh 367. gazelinde iki matla’ yazarak seçimi okuyucuya bırakmıştır: 

Yārı itdi devr-i şūr-engīz-i aġyāruñ biri  

 Neş’esinden bāde’i ayırdı ġaddāruñ biri 

 

Yār olur dirken o bed-0ū oldı aġyāruñ biri 

Biñ vefāsuz yārdan yegdür vefādāruñ biri 

  G. 367/1, 2 

Âgâh Dîvânı’nda, matla’ mısralarından birinin gazelin sonunda tekrar edildiği 

redd-i matla’ya da (G. 28 ve G. 364) yer verilmiştir. 

Şâir, 104. gazelinde mahlas kullanmamıştır.  

                                                
16 Haluk İpekten, age., s. 23.  Eserdeki bilgiye göre; Cevrî’nin 271, Nâ’ilî’nin 390, Nef’î’nin 119, Şeyh 
Galib’in 331, Nedîm’in 159 gazeli vardır. 
17 Haluk İpekten, age., s. 18. 
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Âgâh, gazeliyâta, 

 İlāhī murġ-ı ,ab‘um eyle bir gülzārdan gūyā 

K’ola her ġonçesi biñ ‘andelīb-i zārdan gūyā 

    G.1/1 

matla’lı münâcât ile başladıktan sonra, gazel nazım şekliyle 6 da na‘t yazmıştır. Na‘tları, 

yeni bir kâfiyeye geçince ilk gazel olarak söylemesi dikkate değer. Bu nat’lar: » :G. 17,      

® : G. 24,   — : G. 38,   Ê : G. 268,  ˆ : G. 300,   È : G. 337’dir. Hatta H1 nüshasında 

müstensih, bu na‘tları, Dîvân’ın en başında “Na’t-ı Şerîf” başlığı altında toplamıştır. 

II.III.I.1. Vezin: Dîvân edebiyatı şâirleri, dîvânlarında umumiyetle 15-20 kalıpla 

şiir söylemişlerdir.18 Âgâh Dîvânı’nda da şâir, rubāīler dışında 14 çeşit vezne yer vermiş ve 

bu kalıpların hepsiyle de gazel yazmıştır. Bu sayı, onun diğer şâirler gibi farklı vezinlerde 

şiir söyleme çabasında olduğunu göstermektedir. 

Âgâh, şiirlerinde recez,  münserih ve kâmil bahirlerinde vezin kullanmamıştır. 

Dîvân şiirinde on yedinci yüzyılın sonlarında büsbütün bırakıldığı söylenen ve verilen 

örneklerde, dîvânlarda sayısı 3 gazeli aşmayan19, “Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün 

Fe‘ilâtün” kalıbı ile Âgâh,  4 gazel yazmıştır.  

Türk şâirlerinin en beğendikleri ve kullandıkları vezinlerin dağılımı20 ile Âgâh 

Dîvânı’nda  kullanılan vezinler karşılaştırıldığında birbiriyle aşağı yukarı uyum içinde 

oldukları görülmektedir. 

Aşağıda yer alan ve sadece gazelleri değil diğer nazım şekillerini de gösteren, 

Dîvân’daki vezinlerin dökümünü verdiğimiz tabloyu incelediğimizde; dîvân şiirinde en 

çok kullanılan aruz  kalıpları sıralamasında 21  1. olan, “Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Mefâ‘îlün” vezninin Âgâh Dîvânı’nda 5. sırada yer aldığı; sıralamada 6. olan “Mefā‘ilün 

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün” vezninin ise Dîvân’da 1. sırada olduğu görülmektedir. Diğer 

kalıplarda da sıralamada farklılıklar bulunmaktadır. 

 

 

                                                
18 Haluk İpekten, age., s. 280. 
19 Haluk İpekten, age., s. 251. 
20 Haluk İpekten, age., s. 344-346. 
21 Muhsin Macit, age., s. 80. 
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Âgâh Dîvânı’da kullanılan vezinlerin dökümü şöyledir: 
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1.Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 1 1 1 50 1  54 

2. Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün  2  1 3 

3.Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün  33  33 H
E

Z
E

C
 

4.Mef‘ūlü Mefā‘ilün Fe‘ūlün  2   2 

5.Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  56 1  57 

6. Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  1   1 

7.Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün  67 2  69 R
E

M
E

L
 

8. Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün  1   1 
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R
İ 

9.Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

55 

  

55 

10.Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilātün  4   4 
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11. Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün  93   93 
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R
İ 12.Müfte‘ilün Müfte‘ilün Fā‘ilün 
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14. Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūl  1 
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2 1 1 373 4 1 
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Dîvânda, 16. gazelin 2. beytinde vezin bozukluğuna rastlanılmıştır. Bu gazel de, 

sadece H2 nüshasında bulunduğundan hatanın  müstensihten kaynaklanmış olabileceği 

düşünülebilir: 

  . - . - / . . - - / . - . - /. . - 

 Bürīde oldı ser-rişte-i vidād-ı ra�īp  

Egerçi her su0anum tīġ u 0ançer oldı saña 

        G. 16/2 

 

 Dîvân’da, diğer nazım şekillerinde olduğu gibi, gazellerde de imâleye sıkça 

rastlanılmaktadır: 

  ‘Āşı� heves-i va'luñ ile bāġa mı varsun  

Bülbül gibi gülzārda 0ˇānende mi olsun 

    G.276/2 

Olursa Yūsuf eger şāhid-i su*an ĀgāĀgāĀgāĀgāhhhh 

Yine *asūd buluruz ‘amele hezārān ‘ayb 

     G. 20/5 

 

Gazellerde dikkatimizi çeken bazı zihâf  örnekleri ise şöyledir: 

  Sebū sebū mey-i nāz u girişme āl ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki sā�ī ol büt-i şū0-ı sitemger oldı saña 

    G.16/5 

O ġonçenüñ geh tebessüm gehī benem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 Güşād ne dem-i bād-ı 'abā ne mümkündür  

      G. 56/5 

Gül-i rüsvāyī-i dāġ-ı ma*abbet perde-pūş olmaz 

Zebān 0āmūş-ı *ayret çehre cevr-i yārdan gūyā 

       G. 1/4 

VaSīfe ārzū-yı 0ˇān-ı nā-kesān degülem 

Hümā ma�āmam u murġ-ı her āşiyān degülem 

             G.261/1 



 78  

 Zülfüñi 'ālma ru0-ı āyīne-tābuñ yüzine 

 kulmdür *arf-i 0a,ā çekme 'avābuñ yüzine 

           G. 308/1 

 

Med ise, pek çok beyitte karşımıza çıkmaktadır: 

 Olur ehl-i 0ıred pā-beste-i zincir-i rüsvāyi 

 O meclisde k’olur ĀĀĀĀgāhgāhgāhgāh zülf-i yārdan gūyā 

               G. 1/5 

Olur mı *ıfS-ı nigeh rū-yı 0ūbdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

‘Ale’l-0u'ū' ki *üsnünde i‘tidāli ola 

    G. 307/5 

 

Âgâh, şiirlerinde vaslın sağladığı kolaylıklardan da yararlanmıştır:  

Pinhān-ı Gev�-ı vu'latı hicrānda bulmuşam 

Dil-0ˇāhum üzre Yūsufı zindānda bulmuşam 

            G. 262/1 

 Cānā yeter aġyār ile hem0ānelük itme  

Güldürme saña ‘ālemi dīvānelük itme 

               G. 329/1 

 

Dîvân’da, vezin gereği bazı yerlerde ses türemesi ve hece düşmesi olduğu tespit 

edilmiştir. Aşağıdaki beyitte, “Birbirine” kelimesinin, “Biribirine” şeklinde okunmak 

zorunda kalınışı buna iyi bir örnektir: 

Çeşm u ebrū vü zülf-i dildāruñ  

Biribirine mübtelādur hep 

G. 22/3 

Zaman zaman, Türkçe ve Farsça kelimelerde vezne uydurmak için hece düşmesi 

yapıldığı da görülmektedir: 

 Hirās itse n’ola ol şū0-ı ezra�-pūşdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh  

 Bilür bir fitnedür kim 'ūret-i >a��dan nümāyāndur 

G. 108/5 
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Dil-i pervāne meşrebden k’ola sūz-ı derūn peydā 

Olur şem‘-i ru0ından dūd-ı āh-ı şu‘legūn peydā 

              G. 8/1 

  Teng-meşreb o �adar ġonca-i neşküftesi kim 

 Yarum aġızla su0an-ı yārdan olmaz me’mūl 

   G. 233/3 

 

Metin kurulurken, “0a,t” kelimesi, açık hece gerektiği zaman “0a,”olarak 

okunmuştur: 

 Gördük kitāb-ı *üsnini tā ā*irine dek 

Mażmūn-ı ser-güGeşt-i 0a, u 0āli bellidür 

                G. 91/2 

 

Belirtilen bu hususlardan sonra, bazı kusurlara rağmen, Âgâh’ın özellikle 

gazellerinde vezne hâkim olduğunu ve aruz veznini başarı ile kullandığını söyleyebiliriz. 

 

II.III.I.2. Kâfiye ve Redif: Âgâh Dîvânı’nda “göz için kâfiye” anlayışına 

ekseriyetle bağlı kalınmıştır. Aşağıdaki gazel, şâirin bu anlayışa sadık kalışına güzel bir 

örnektir. Okunduğu zaman kâfiye gibi görünmese de eski harfli yazılışları bakımından       

(Ë Ê )  harflerinde kâfiye bulunmaktadır: 

 Ne gūne rām ideyüm ‘a�l-ı Gū-fünūna beni 

Ol āhuvāne nigeh sev� ider cünūna beni 

 

Bu 0ān�āhda ā0ır o Mevlevī dilber 

Kebāb-ı āteş-i nāz itdi döne döne beni 

      G. 350/1, 2 

Kâfiyeli kelimeler arasında, ses ve anlam bakımından bulunması gereken üç türlü 

ayrılık vardır. Bunlar; hem anlam hem ses bakımından ayrılık, yalnız ses bakımından 

ayrılık, yalnız anlam bakımından ayrılık. Dîvân’da bu hususlara riayet edilmediğine de 

bazı gazellerde rastlanılmaktadır: 

Bahār-ı Gev�-ba0ş-ı kāmrānīdür dem-i vu'lat 

Gül-i şād-āb-ı bāġ-ı mihrbānīdür dem-i vu'lat 
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MeGā�-ı tel0ine zehr-ābe nūş-ı bezm-i hicrānuñ 

Şarāb-ı 0oş-güvār-ı zindegānīdür dem-i vu'lat 

 

İrişdür dūd-ı āhuñ çar0a ey dil şām-ı hicrānda 

Ki şem‘-i bezm-i 'ub*-ı zindegānīdür dem-i vu'lat  

 G. 26/ 1, 3, 4 

Bu beyitlerde olduğu gibi; melâl (G. 48/1, 2), yâr (G. 171/1, 3, 5), mestâne         

(G. 304/2, 5), gülzâr (G. 1/1, 3) gibi örneklerde de redd-i matla’ yapılmadığı halde anlam 

ve ses tekrarına gidilmiştir. Bunun yanı sıra yalnız anlam bakımından farklılık gösteren 

kâfiyelerde vardır: sevdâ (G. 352/1, 6), tâb (G. 259/1, 6) örneklerinde olduğu gibi. 

Dîvân’da îtâ-yı celî ve îtâ-yı hafî örneklerine de rastlanmaktadır. Aşağıdaki 

beyitlerde “siyehfâm” ve “gülfâm” ile  îtâ-yı celî yapılmıştır: 

Dil-giriftār olıca� zülf-i siyehfām ne �ayd 

Murġ-i bī-bāl u perüm keşmekeş-i dām ne �ayd 

 

Dil ki cām-ı Cem idi oldı şikeste sā�ī 

Baña şimdengirü fikr-i mey-i gülfām ne �ayd 

      G. 36/1, 4 

 

Âgâh, yinelendiğini çok belli etmeyerek de, “âb” ve “gül-âb” kelimeleri ile de îtâ-

yı hafî yapmıştır: 

Ru0-ı la,īfine olmaz ni�āb perde-i şerm  

Nühüfte-gevher-i yektāda āb 'a�lanmaz 

 

Bir āşinā-su0an ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāha söyler elbette 

Dehān-ı ġonçede būy-ı gül-āb 'a�lanmaz 

G. 133/2, 5 

Âgâh Dîvânı’nda gazellerde, aynı dilden olan kelimelerle kâfiye yapılması 

yanında, Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça, Arapça-Farsça kelimelerle de kâfiye 

oluşturulmuştur. 
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Türkçe kelimelerle yapılan kâfiyeler: 

 Dīdeden şa0'-ı 0ayāli o mehüñ hīç gitmez 

 Nā’ilüz bir meh-i Ken‘āna ki olmaz yetmez  

  

  Dil-i ‘uşşā� gibi sevdügi yer olmayıca�  

  Bāġ-ı cennetde bile to0m-ı ma*abbet bitmez  

 

  Üzülen yerde döker rişte-i ümīdi göñül 

 Hele bu 0ūyı güzel kim ucın alıp gitmez  

 

 [alması bed-güherüñ vāsı,a-i za0met olur  

 Yo�sa dendān-ı ,ama‘ çekmek ile incitmez  

  

  Zas ü 0ār olsa girer gözine yārüñ aġyār  

  Bir nigāh ile de ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhını memnūn itmez 

   G. 146 

 Arapça kelimelerle yapılan kâfiyeler: 

Gülden ,aleb-i mihr-i vefānuñ yeri var mı 

 Ey bülbül-i bī-derd cefānuñ yeri var mı 

             G. 369/1 

  Oldı bir gūne cihān lu,f ü keremden 0ālī 

 Ki çı�ar cāmı *abābuñ dil-i yemden 0ālī 

               G. 363/1 

Gazel 88’deki kâfiyelerin tamamı da Arapça kelimelerle yapılmıştır. 

Farsça kelimelerle yapılan kâfiyeler:  

Gehī va'lına geh hicrine şāyān itdi lu,f itdi 

Ne kim ben Gerreye ol mihr-i ra0şān itdi lu,f itdi 

            G. 362/1 

 Göñül bu derd ü ġam-ı cāvidān dükenmez mi  

 Dükendi 'abr u cefā-yı bütān dükenmez mi 

 G. 370/1 

Gazel 80 de Farsça kelimelerle kâfiyelenmiştir. 
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Türkçe-Arapça kelimelerle yapılan kâfiyeler: 

  Germ-rū menzil-i ma�'ūda irer ço� sürmez 

 Sūz-ı dilden 0aber aldu� bu sefer ço� sürmez 

   G. 124/1 

 Var mı ol şū0a bu gün şehrde beñzer diyecek 

 >üsnüni va'f idecek tāze ġazeller diyecek 

      G. 221/1 

 

Türkçe-Farsça kelimelerle yapılan kâfiyeler: 

  Devāt-ı sīmdür ol dilsitānuñ 'anma yanında  

 [ażā şekl-i yed-i beyżāyı göstermiş miyānında 

         G. 333/1 

  Sebūveş sākin-i mey0āne olsam geh tehī geh pür 

 Elümde sāġar-ı mey şād u 0urrem geh tehī geh pür 

           G. 101/1 

 

Arapça-Farsça kelimelerle yapılan kâfiyeler: 

  Zal�a āzārı şi‘ār eyleme sā,ūr gibi 

 Herkese yār-ı ġam ol bāde-i engūr gibi 

      G. 351/1 

  Rūzenüñ ża‘fı hilāl-i ramażān itdi bizi 

 Zarc-ı her  rūze-i if,ār 0azān itdi bizi 

     G. 364/1 

 

Âgâh, Dîvânı’nda, redife önemli bir yer vermiştir. Redif, âhengi arttırdığı gibi 

şiirin çağrışım dünyasını da zenginleştirdiği için22 dîvânlarda redifsiz şiirlerden daha çok 

yer alırlar.  Âgâh Dîvânı’nda da 373 gazelin sadece 4’ü (G. 17, G. 24, G. 38, G. 313) 

redifsiz yazılmıştır. Şâirin, kalan 369 gazelin üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda, ek 

hâlinde 53, ek+kelime veya kelime grubu hâlinde 149, kelime veya kelime grubu hâlinde 

167 gazelde redif kullandığı tespit edilmiştir. Bu rediflerden birkaç örnek şöyledir: 

 

                                                
22 Muhsin Macit, age., s. 88. 
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Aġyār 'anma ço� da bizi yārlardanuz 

Gülzārda gül ile biten 0ārlardanuz 

        G. 121/1 

Vādi-i ‘aş� 0oş feżādur hep 

Gül ü 0ārı girişme-zādur hep 

          G. 22/1 

Memnūnuñ idüm raġbetüm olsaydı benüm de 

Aġyār �adar ‘izzetüm olsaydı benüm de 

G. 310/1 

Virür dimāġ-ı dile Gev�-ı ‘ayş-ı ġam şimdi 

O meh ne çāre bulur bā’iV-i elem şimdi 

     G. 360/1 

Dün buluşdum yār ile *aSS eyledüm ammā ne *aSS 

 Dil-firīb e,vār ile *aSS eyledüm ammā ne *aSS 

                G.198/1 

 

 Dîvân şiirinde pek çok şâirin yaptığı gibi Âgâh’ın da gazellerinde kendi 

bulduğu yeni redifleri vardır. “dise”, “oldumsa”, “olamazsın çok da”, “me‘yûs”, “elde”, 

“olmayınca olmadı” ve “öksemişüz” gibi birçok redife, daha önceki dîvân şâirlerimizin 

eserlerinde rastlanmamıştır.23  Bu durum, Âgâh’ın yenilik arayan bir kişiliğe sahip 

olduğuna işaret edebilir. 

 

II.III.II. Muhtevâ Özellikleri 

“Gazel şâiri” olarak nitelendirebileceğimiz Âgâh’ın, duygu ve düşünce dünyası 

hakkında en geniş bilgiyi gazellerinde bulmak mümkündür. 

Hacı, hâfız olan Âgâh’ın, na‘t olarak yazdığı iki kasîdesinin dışında, gazellerinde 

de bu türe yer vermesi,  özellikle son harfi “ » ® — Ê µ È”   ile biten  gazellerin birincisinin   

(G.17, 24, 38, 268, 300, 337) na‘t oluşu, onun mütedeyyin kimliğini ortaya koyması 

bakımından önemlidir. Ayrıca Âgâh, gazeliyâta bir münacaatla başlar. Bunların dışında  

dinî unsurlar da yoğunluktadır. 

                                                
23 Muhsin Macit, age. Bu kitabın 98-123 sayfaları arasında, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necatî, Bâkî, Fuzûlî, Nef’î, 
Nedim, Şeyh Galib dîvânlarındaki rediflerin alfabetik dizimi verilmiştir. Yukarıda verdiğimiz hüküm 
buradaki karşılaştırmaya dayanmaktadır. 
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Âgâh’ın gazellerinde, tasavvufun izlerini bulmak da mümkündür. Özellikle 

rindâne (G. 21, 23, 89… ) gazelleri dikkat çeker. 

O, bütün dîvân şâirleri gibi, gazellerinde aşkı dile getirmiştir. Âşıkâne  (G. 94, 

266…) gazellerinde acı çeker ama bu acıdan zevk alan bir kimlik sergiler. Hatta şâir, 

âşıkâne şiir yazma sebebini, güzeller meclisinde daha sonraları isminin kalma isteğine 

bağlar (G. 94/5). 

Âgâh’ın gazellerinde rastlanılan en önemli özelliklerden biri de; onun hikmetli 

söyleyişleridir. Hikemî tarzın etkilerini, gazellerinde en güzel şekilde işleyen Âgâh’ın, 

hakîmâne gazelleri (G. 86) dışında bir çok beyti de, atasözü niteliğindedir ve insanlara 

nasihat etmektedir. 

Ayrıca Âgâh Dîvânı’nda, özellikle A3 ve A4 nüshalarında; bir okuyucu 

tarafından yazıldığını düşündüğümüz, muhtevâya dair bazı notlar bulunmaktadır. 

Okuyucu, “gazel-i rindâne” (G. 21, 89), “gazel-i mestâne” (G. 23) olarak nitelendirdiği 

gazellerin dışında; bazılarını çok beğenmiş olmalıdır ki, onları eşsiz, güzel bulmuş ve 

“gazel-i bî-nazîr” (G. 41, 328), “gazel-i hoş-lehçe” (G. 310), “gazel-i nâdîde” (G. 266), 

“gazel-i rengîn” (G. 100), “gazel-i zîbâ” (G. 252), “gazel-i musanna‘” (G. 120), “gazel-i 

matbu” (G. 79) olarak vasıflandırmıştır.  Bazılarını ise; “ gazel-i kâmilâne” (G.. 42), 

“gazel-i fehîmân” (G.58), “ gazel-i mânidâr” (G. 351) şeklinde adlandırmıştır. Ayrıca, 

okuyucunun,  Nâbî’nin bir gazeline yazılan nazîrenin yanına, hediye olduğunu belirten; 

“gazel-i tuhfe” (G. 102) notu dikkat çekicidir. 

Şâir, bütün bu duygu ve düşünce dünyasını şiirlerine aktarırken; dinî, tarihî, 

efsanevî ve tabiat unsurlarına değinmiş, çoğu kez bu unsurları, dîvân şiiri geleneğindeki 

üstâdlarını izleyerek dile getirmiştir. Ancak Âgâh’ın,  yeni mazmun arayışı içinde olduğu 

da göz ardı edilmemelidir.    

 

II.III.II.1. Dinî Unsurlar 

Âgâh, Dîvânı’nın gazeliyât bölümüne  bir münacatla başlar. Bu münacat, onun 

şâirlik kimliğindeki hedefi, ortaya koyması bakımından önemlidir. Cenâb-ı Hak’tan, 

şâirlik kabiliyetini; gülbahçesinden bahseden, her goncası binlerce inleyen bülbülden söz 

eden, kabiliyet kuşu olarak yaratmasını ister. Âgâh, şuuruna, sevginin ortaya koyduğu 

şirinliğin hâkim olmasını, papağan gibi olan gönlün, lisanın sırlarının aynasından söz 
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etmesini dilerken; kainat bağında cefâ dikeninden, gül bahçesinin bülbülünün konuşanı 

eyle diye yakarışta bulunur ve akıl ehlinin onu ayıplamasından da çekinir (G. 1). 

Bunun dışında Allah, gazellerde; Allah, Hudâ, Veliyy, Hak, Kird-gârî, Dâver, 

Dâver-i ‘âlî-cenâb, Rab, Hudâvend, İlâhî, Mevlâ, Bâr gibi isim ve sıfatlarla yer alır. 

Âgâh, gazelleri boyunca Allah’a sığınır, O’ndan yardım diler. Hatta  şâir, 251. 

gazelde “Allah’a sığındım” redifini kullanarak; açgözlü sevgiliden, yabancıların kötü 

gözünden, eğrilmiş duvardan, yaralı gönülden “Allah’a sığındım” diyerek dua etmektedir. 

Şâir, insanların daha çok, zor anlarda ve günah işlediklerinde Allah’ı ve O’nun 

affediciliğini hatırladıkları gerçeğini, aşağıdaki beyitle dile getirmektedir. “Ayın parlaklığı, 

karanlık gecede belli olduğu gibi, Allah’ın affediciliğini gören, bunu günah işleyince 

görür”: 

Sevād-ı şebde olur revna�ī meh-i bedrüñ  

Yine günehde görür ‘afv-ı Kird-gārı  gören 

   G. 278/6 

ifadesinden sonra; “Allah’ın lutfu yanında bizim günahımız bir önemi de yoktur”                

(G. 325/4) yorumunda bulunmaktan geri kalmaz. 

 Âgâh, gazellerinde meleklere, umûmiyetle de Hz. Muhammed için yazılan 

na‘tlarda, O’nun övgüsünü yaparken (G. 337/1)  değinmiştir. Ayrıca şâir, sevgiliyi zaman 

zaman meleğe (G. 212/3) benzetir.  

 Gazellerde meleklerin ismine rastlanılmazken; Allah’a en yakın olan dört meleğin    

-Cebrâîl, Mikâîl, İsrâfîl, Azrâîl-  ortak ismi olan Kerrûbiyân,  sevgilinin günahkâr 

zülfünün büklümünü anlatırken mübâlağa oluşturmak için dile getirilir: 

Ben degül Kerrūbiyānı beste-i zencir ider  

Nīm-cünbüşle 0am-ı zülf-i siyehkāruñ senüñ 

                 G. 223/4  

Şâir, îmânın esaslarını gazellerinde söz konusu ederken; kutsal kitaplar 

zikredilmemiştir. Kitap, gönlün bir kitap oluşu (G. 192/3) ve  Hz. Muhammed’in yanağının 

da mushaf (G. 38/1) oluşuyla dile gelir. Ancak,  Kur’ân-ı Kerîm içindeki âyetleriyle 

birlikte gazellerde yer almaktadır. Âyet kelimesi, gazellerde terim mânâsıyla üç yerde     

(G. 24/2, 38/1, 128/3) geçmektedir. Bunun yanı sıra,  şu dört âyet ise, iktibâs yoluyla dile 

getirilmiştir: 
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 vì«dÔ s¼vì«dÔ s¼vì«dÔ s¼vì«dÔ s¼ na‘re-i mestānedür gūş-ı dile 24 

fūr-ı ‘aş�am kūhsārumdan gelür būy-ı şarāb 

G. 23/5 

r� s¥ìr� s¥ìr� s¥ìr� s¥ì sırrını Āgāh biz25  

Vā�ıf-ı esrārdan aldu� seba� 

   G. 209/5 

Ey cemālüñ āftābı sšL¼ UF*¼ WsšL¼ UF*¼ WsšL¼ UF*¼ WsšL¼ UF*¼ WL0L0L0L0———— 26 

Pertev-i �andīl-i mi*rābuñ sšI×L*¼ È b£sšI×L*¼ È b£sšI×L*¼ È b£sšI×L*¼ È b£    27 

    G. 268/1 

Ey ser-firāz-ı tāc-ı  „ dLF¼ „ dLF¼ „ dLF¼ „ dLF¼    *abīb-i >a�� 28 

Sen mu�tedā vü 0ayl-i resül saña mu�tedī 

          G. 337/3 

 Âgâh, gazellerinden birinde hadîse de yer vererek; sözlerini desteklemek ve delil 

göstermek istemiştir. 

 268. gazelde,  “„U*§U¼ « XI*• UL¼ „U¼u¼ „ U¼ u¼” hadîs-i kudsîsi zikredilmektedir. Bu 

cümle, na‘tlarda en çok iktibâs edilen hadîs durumundadır.29  Âgâh da bir na‘t olan 

gazelinde, “bütün evliyalar, peygamberler ancak senin sofrana yemeğe gelmiş 

misafirlerindir; buna, şanına bir delil istersen  “„ U¼ u¼” en iyi hitaptır.” diyerek bu hadîs-i 

kudsîyi kısmen iktibâs etmiştir: 

Çün ,ufeylüñdür Suhūr-ı enbiyā vü evliyā  

Şānuña ‚ U¼u¼‚ U¼u¼‚ U¼u¼‚ U¼u¼ bürhānı 0i,āb-ı bihterīn30 

  G. 268/4 

                                                
24 A’rāf S., 7 / 143: “Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca  “Rabbim!Bana 
(kendini) göster; seni göreyim!” dedi. (Rabbi): “Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde 
durabilirse  sen de beni göreceksin!” buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa da 
baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların 
ilkiyim. ”. 
25 Zuhruf S., 43/ 32: “Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini 
aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin 
rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.”. 
26 Enbiyâ S., 21/ 107: “ ( Resûlüm! )Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”. 
27 Bakara S., 2/ 2: “ O kitap ( Kur’an ); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak 
isteyenler ) için bir yol göstericidir.”. 
28 Hicr S., 15/ 72: “ ( Resûlüm !) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.”. 
29 Emine Yeniterzi, Divan Şiirinde Na‘‘‘‘t, Ankara 1993, s. 155. 
30 Hadîs-i kudsî: “ Sen olmasan sen olmasan; felekleri yaratmazdım.”.  
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 Hz. Muhammed’in, kâinatın yaradılışındaki yegâne maksat olduğunu açıkça 

ifade eden31  bu hadîs-i kudsînin dışında Âgâh, iyi bir Müslüman olarak Hz. Peygamber’e 

büyük muhabbet duymakta ve bunu sık sık dile getirmektedir. Na‘t olarak yazdığı 

kasîdelerinin dışında, altı gazeli de na‘ttır.  Şâir,  na’tlarında (G.17, 24, 38, 268, 300, 337) 

ve  muhtelif şiirlerde Hz. Peygamber’i;  Muhammed, Ahmed, yâ Rasûla’llâh, mürsel, 

hatemü’l-mürselin, sultan-ı dîn, bâ‘is, şefī‘ü’l-müSnibīn, rahmeten li’l-âlemin, 0atemü’l- 

mürselīn, sul,ān-ı dīn, muktedâ, bürhân, habîb-i Hakk, dürr-i yektâ, şefī‘, resūl, mu0bir-i 

'ādı�, şefī‘-i rūz-ı ma*şer,  enīs-i bezm-i >a��, ser-0ayl-i enbiyā-yı kirām, gül-i 

0urşīd…gibi isim ve sıfatlarla zikreder. 

 Âgâh, Hz. Peygamber’i daha çok şefaati münasebetiyle söz konusu etmektedir. 

Ümmeti isyanın karanlığında kalırsa Ahmed’in nuru o karanlığı mahv edecektir                  

(G. 337/4). Hatta sevap sahipleri, isyan eden ümmeti, görecekleri şefaatten dolayı 

kıskanırlar: 

İdicek ta*rīk-i emvāc-ı şefā‘at ba*r-ı lu,f 

 Reşk iderler ümmetüñ ‘i'yānına ehl-i Vavāb 

               G. 17/4 

 Âgâh, “yâ Rasûl’allâh” redifli gazelinde,  “eğer günaha bulanmış karalıklarda 

olsam da, senin nurunla ayı ve güneşi kıskandırırım” (G. 300/1) diyerek, bir yerde  Hz. 

Peygamber’den kendisi de şefaat dilemektedir. 

 Şâir,  “ her kim Hz. Muhammed’in söylediği kaidelere uyarsa, ona Allah yolunda 

Hızır bile arkadaşlık edemez” ifadesiyle, bir Müslüman’ın İslâmî esaslara bağlı kaldığı 

takdirde Allah yolunda en önde olacağını belirtir: 

Rāh-ı Zudā da Zıżr olamaz hem-‘inān aña 

Her kim ki oldı pey-rev-i şer‘-i Mu*ammedī 

G. 337/2  

 Gazellerinde diğer peygamberleri de unutmayan Âgâh, ancak onların Hz. 

Muhammed’in ardından geldiklerini (G. 337/3) ifâde eder.  

Hz. Nûh, uzun ömrü (G. 28/1) ve Tufan hadisesine (G. 119/1) yapılan telmihlerle 

gazellerde  üç defa karşımıza çıkmaktadır: 

 

                                                
31 Emine Yeniterzi, age., s. 155. 



 88  

Olunmadı da0ı fūfān-ı ġu''a-i ‘ālem-gīr 

MiVāl-i mevc-i kenāra atıl atıl ne bu ġam 

     G. 248/4 

 

Umûmîyetle oğlu Hz. Yûsuf ile bir arada anılan Hz. Ya‘kûb’un adı; oğlu için 

ağlamaktan kör olan gözleri (G. 25/5), hüzünlü evi (G. 252/2, 117/5), pîr-i Ken’an oluşu      

( G. 120/3 ) ve Hz. Yûsuf’un gömleği sebebiyle Dîvân’da sık sık yer alır: 

Ne sūd çeşm-i Züley0āya *üsn-i Yūsufdan 

Ki şimdi dīde-i Ya‘�ūbveş güşāde degül  

        G. 238/4 

[umāş-ı *üsn-i Yūsuf nu�re-i çeşm-i sefīd ister 

Mu*a''al rāygān Ya‘�ūba būy-ı pīrehen düşmez 

                    G. 167/3 

 

 Dîvân’da ve gazellerde Hz. Muhammed’den sonra adı en fazla zikredilen 

peygamber, Hz. Yûsuf olmuştur. Hz. Yûsuf, Peygamber oğlu oluşu, terazi ile tartılıp 

satılması, Mâh-ı Ken’an oluşu (G. 82/1,129/3,174/5,146/1), kuyuya atılması (G. 285/4),  

zindana düşmesi (G. 262/1), güzelliği (G.20/5), ferâseti (G. 344/2), sevgilinin güzelliği 

sebebiyle Yûsuf-ı sânî olarak nitelendirilmesi (G. 188/3), satılması (G. 93/2, 198/3), 

Züleyhâ ile olan maceraları (G. 68/4, 286/4) vs., kıssaları sebebiyle birçok beyitte söz 

konusu edilmiştir: 

Ne Yūsufsın Züley0ā-pīşe-i bī-,ā�atüñ kimdür 

Peyamber-zāde-i 0ūbīsin ammā ümmetüñ kimdür 

        G. 106/1 

Düşdügi yerde girān olduġı seng-i �adrüñ 

Bilürüz Yūsuf-ı sencīde terāzūyuz biz 

                     G. 125/2 

Gör ne Yūsufsın ki na�d-ı cān ile ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş 

Ġā’ibāne görmeyüp oldum 0arīdāruñ senüñ 

          G. 223/5 

Aldanma dehr alur seni ammā alur 'atar 

Oad-Yūsufı bu köhne Züley0ā alur 'atar 

      G. 76/1 
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 Aşağıdaki beyitte ise, “sâf ü nezâket-pezîr” oluşu ile güzelliği, “dîdelerde 

görünmez”liği ile babasının gözlerinin kör olması ve “bûy-ı pîrehen” ile de babasının Hz. 

Yûsuf’un gömleğini koklaması hadiseleri düşünüldüğünde, Hz. Yûsuf mazmununun 

varlığından söz edilebilir: 

O deñlü 'āf ü nezāket-peGīrdür bedenüñ  

Ki dīdelerde görünmez çü būy-ı pīrehenüñ 

                       G. 213/1 

 

 Şâir, üç beyitte de Hz. Süleymân’ı anmaktadır. Peygamber, hükümdarlığı             

(G. 252/3), yüzüğü ve yüzüğünü alan dev ile olan münasebeti dolayısıyla dile getirilmiştir: 

Şāh-ı ı�līm-i siyeh ba0tım ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh baña 

Hāle vü māh gibi mühr-i Süleymānı mı var 

             G. 66/5 

 Ra�īb-i dīv olursa n’ola ma*kūm i0tiyār ile  

Ki ben la‘lüñ gibi ey meh Süleymānī nigīn buldum 

          G. 256/4 

 

 Hz. Mûsâ da gazellerde sık sık yer alır. Ejderha olabilen asası (G. 71/4), yed-i 

beyzâ (G. 333/1) ve daha çok da Tûr ile birlikte (G. 280/2, 102/1, 200/5)  anılırken; Tûr 

dağında Allah’ın hitabına kavuşması, Kur’an-ı Kerîm’de bu hadisenin geçtiği A’râf suresi 

143. âyetle birlikte verilir: 

vì«dÔ s¼ na‘re-i mestānedür gūş-ı dile  

fūr-ı ‘aş�am kūhsārumdan gelür būy-ı şarāb 

G. 23/5 

 

 Âgâh, eserinde Hz. Îsâ’ya da pek çok kez değinmiştir. O,  nefesi ile hastaları 

iyileştirmesi (G. 289/1) mucizesine telmîhle  “Mesîh-nefes” olarak tavsif edilir: 

Devā-yı derdüme sa‘y itme ey Mesī*-nefes 

Meşāmm-ı cānı ider gelse būy-ı 'ı**at tel0 

         G. 31/3 

 Maddeden arınması “tecrîd” ile birlikte (G. 170/3, 286/2, 240/5) verilirken, 4. kat 

göğe çıkması (G. 270/4) hadisesinden de söz edilmiştir. 
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 Ayrıca,  “mihr” ve “rif‘at” kelimelerine istinâden, aşağıdaki beyitte Hz. Îsâ 

mazmunu görüldüğü söylenebilir: 

Pāy-ı yāre 'anma ‘āşı� bī-sebeb üftādedür  

           Mihrden mānend-i şebnem rif‘at ümmīdindedür 

                                G. 63/2 

 

 Peygamber olduğu hususunda rivâyetler olmasına rağmen; Dîvân’da  en çok ismi 

geçen peygamberlerden biri de Hz. Hızır’dır. Şiirlerde âb-ı hayatı bulduğu için, “ömr-i 

câvidân, çeşme-i hayvân, âb-ı bekâ, âb-ı hayvân” (G. 323/4, 297/1, 117/3, 235/4) 

ifadeleriyle  yer almaktadır: 

Teşne-leblük leGGeti tā çāk çāk itmiş lebüm  

>ıżr ider dā’im kenār-ı āb-ı *ayvānumda ra�' 

                                G. 194/3 

 Hızır, dîvânlarda yüzü âb olan sevgilinin, yüzündeki ayva tüyleridir. Bu yüzden 

“Hızr-hat” (G. 9/3, 152/2, 96/3 ) bir arada kullanılır: 

>ayāt buldı 0a,-ı sebzi Zıżrveş ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Sezā ki ide leb-i cān-fezāsı rū* ile ba*V 

         G. 28/5 

 Yer yer de âb-ı hayatı bulmak için girdiği karanlık yola telmihler (G. 99/6, 337/2) 

vardır: 

Geçilmezdi bu Sulmetgehden āsān 

Tevekkül olmasaydı >ıżr-ı rāhum 

       G. 265/3 

 Görüldüğü üzere Âgâh gazellerinde, sadece Hz. Muhammed’i zikretmekle 

kalmamış, diğer peygamberleri de, hayatlarına ve mucizelerine telmihlerde bulunarak 

anmıştır. Bütün bunlar, onun dinî bilgisini ve inancını gözler önüne sermektedir. 

 Dört halîfe, kasîdelerinde olduğu gibi gazellerde, isimleriyle karşımıza çıkmasa 

da  “çâr-yâr” ve “çihâr-yâr”  (G. 38/4, 337/5) olarak birkaç beyitte yer alır. 

Âgâh, gazellerinde, bir yerde îmânın şartlarını sıralar gibidir. O, âhiret gününe ve 

ondan sonraki hayata değinirken, kıyâmet, cennet ve cehennemi söz konusu eder. 

 Kıyâmet, gazellerde karşımıza; rûz-ı mahşer, rûz-ı cezâ, rûz-ı kıyâmet, rûz-ı haşr, 

mahşer, tâ-be-haşr gibi ifadelerle çıkmaktadır. Kıyâmet günü (G.38/5, 85/6, 321/5), ceza 
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günü (G. 268/5)  gibi zaman unsuru olarak yer alırken; aynı zamanda bir mekândır          

(G. 221/4).  

Sevgilinin hareketli yürüyüşünü seyrederken gönüllerde pek kalmasa da, insanlar 

kıyâmet gününün kargaşasına dair bir endîşe duyarlar: 

Seyr idüp cünbüş-i reftārını ol sīm-tenüñ 

 Dilde endīşe-i āşūb-ı �ıyāmet mi �alur 

             G. 98/4 

Çünkü o gün  hesap sorulacaktır: 

Leb-i la‘lüñ cevāb-ı şāfī-i ehl-i taSallümdür 

Eger rūz-ı �ıyāmet Dāver-i ma*şer *esāb ister 

  G. 59/2 

 Bu hesap gününden sonra gidilecek olan cennet, gazellerde güzellikleri temsil 

ederken; cehennem âteştir. Genellikle cennet; bihişt, bâğ-ı cennet, gülşen-i cennet, 

gülberg-i cennet kelime ve terkipleriyle söz konusu edilir. 

Dünyadaki mekânlar zaman zaman güzelliği ile (G. 99/4 ), zaman zaman rahatlığı 

ile (G. 138/2) cennete benzetilirken; sevgilinin yüzü de cennettir ve o sevgili cennet bağı 

gibi gözlerden gizlidir: 

Yüzi bihişt ü lebi kevVer ü �addi ,ūbā 

O gün ki yār ile *aşr olasın �ıyāmet bil 

       G. 236/2 

Perīsin yā melek yā *ūr ey meh hīç görünmezsin  

Niçe bir bāġ-ı cennet gibi gözlerden nihān olma� 

        G. 212/3 

 Ayrıca cennetle ilgili olarak Dîvân’da; Kevser, Tûbâ gibi kelimelere de yer 

verilmiştir. 

 Kevser, cennette bir suyun adıdır ve Hz. Peygamber’e özel olarak verilmiş bir 

havuz olarak da tefsîr edenler olmuştur.32 Bunu, Âgâh bir na‘tında, “cennetin kevseri, Hz. 

Muhammed’in ayağını öpmek ister”  şeklinde ifade eder: 

Bihīn-i āferīniş pādişāh-ı 'ūret u ma‘nī 

Zudādan devlet-i pā-būsın ister kevVer-i cennet 

                           G. 24/4 

                                                
32 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, İstanbul 1999, s. 238. 
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 Kevser, edebiyatımızda olduğu gibi Dîvân’da da sevgilinin dudağı için 

benzeyendir (G. 236/2). Ayrıca şairin gözyaşı kevser suyudur: 

Bihişt-i teşne-i leb āb-ı kevVer-i eşküm  

Ca*īm-i su0te-i āh āteşīnümdür 

    G. 89/2 

 Tûbâ, Dîvân’da gölgesi ile anıldığı gibi; 

Çı�maz 0ayāl-i �addi dil-i dāġdārdan 

Ol lālezārı sāye-i ,ūbāda beslerüz 

               G. 179/2 

sevgilinin boyu için de benzetilen unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (G. 236/2). 

  Cehennem, duzah ve cahîm kelimeleri ile ifade edilirken; ateş ve yanmak ile 

birlikte ele alınır: 

Bihişt-i teşne-i leb āb-ı kevVer-i eşküm  

Ca*īm-i su0te-i āh āteşīnümdür 

   G. 89/2 

Dūza0-ı cān-sūz-ı hicrānı unutdurdı baña 

Gice gündüz āh-ı āteşbārdandur şekvemüz 

                         G. 163/5 

 Bir beyitte de; “O sevgili boy göstermeyince, şâirin gözüne gül bahçesi cennet 

görünüşlü bir cehennem gibi görünmektedir” şeklinde yorumlanır: 

Olmayınca ol nihāl-i nāzenīn �āmet-nümā 

Gülşen olur çeşmüme bir dūza0-ı cennet-nümā 

   G. 14/1 

Îmânın son şartı olan kaza ve kader inancı da, İslâm dinine uygunluk arz edecek 

şekilde gazellerde yer alır: 

Devāt-ı sīmdür ol dilsitānuñ 'anma yanında  

[ażā şekl-i yed-i beyżāyı göstermiş miyānında 

                        G. 333/1 

Yazdı menşūr-ı risālet çün �ażā kātibleri  

Çekdi ,uġrā yerine imżā-yı 0atemü’l- mürselīn 

G. 268/3 

Gör �ażā *ükmüni kim ‘u�de-güşālu� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

Oldı çün reng-i *ınā nā*un-ı tedbīrde *abs 

                           G. 181/5 
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 Kaza, daha çok tîr (G. 373/1) ve  kemandârdır (G. 330/4). 

 Görüldüğü üzere Âgâh; îmânlı bir dîvân şâiridir. O da diğer meslektaşları gibi, 

inançlarını şiirlerine yansıtmaktadır. 

Âgâh, İslâm’ın şartlarını da şiirlerinde söz konusu eder. Bunlardan oruç; hilâl-i 

‘îd, hilâl-i ramazan, rûze, iftâr, imsâk, rûzedâr kelime ve terkipleri ile yer alır. 364. gazel 

umûmiyetle oruç ve ilgili mefhumlar üzerine kurulmuştur. Oruç aslında ayrılıktır ve kişiyi 

zayıf düşürür. (G. 364/1). Sevgiliden ayrılık zamanları yani oruç insanı, saçı sakalı ağarmış 

bir yaşlıya döndürürken, neyse ki bayram hilali görünerek kavuşmayı müjdeler ve âşık 

gençleşir:  

Rūzenüñ rūz u şebi pīr-i dü-mū itmiş iken  

Müjde-i va'l-ı meh-i ‘īd civān itdi bizi 

       G. 364/4 

 Oruçlu anlamına gelen rûzedâr, susamıştır (G. 364/5) ve sevgiliden uzaktır ama 

bayram sabahı kavuşmayı müjdeleyecektir: 

Ey rūzedār-ı gūşe-i hicr olma teng-dil 

Bezm-i vi'āle müjde-resāndur 'abā*-ı ‘īd 

          G. 32/6 

 Hilâl görününce, Ramazan ayı başlar. Sevgilinin ayrılığından dolayı -ki oruçlu 

olmak- düşülen zayıflık, şâiri ramazan hilâline çevirir: 

Rūzenüñ ża‘fı hilāl-i ramażān itdi bizi 

Zarc-ı her  rūze-i if,ār 0azān itdi bizi 

  G. 364/1 

 Bayram hilâli ise Ramazan ayının bitip bayramın geldiğini göstermektedir. 

Eserde, hilâl-i ‘îd (G. 247/5), meh-i ‘îd (G. 364/4) şeklinde karşımıza çıkar. Şâir bir 

beytinde kısmetsizliğine değinmek için “bayramın gelip gelmediğini öğrenmek için hilâle 

baksam Recep ayı görürüm” diyerek bu olaya telmîhte bulunmuştur : 

Felekde kevkeb-i 0ˇāhiş görünmedi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Hilāl-i ‘īde nigāh eylesem Receb görinür 

                      G. 53/5 

 Oruca başlama vakti olan imsâk ve oruç açma zamanı olan iftâr bir arada 

kullanılmıştır: 
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Gerçi imsākda ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh �u'ūr eylemedük 

Zarc-ı her rūze-i if,ār *azān itdi bizi 

                 G. 364/5 

 Bin aydan daha hayırlı olan ve Ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinen kadir 

gecesi de bir gazelde “şeb-i kadr” olarak yer almaktadır: 

NeSāresine  o şū0uñ çı�ar girībān-çāk 

Sevād-ı şām-ı şeb-i �adr olursa 0il‘at-ı māh 

              G. 313/3 

 Oruçtan sonra sıra namazdadır. Namazın çoğu unsuru gazellerde yerine almıştır. 

Kıblenin yerini gösteren kıble-nümâ (G. 318/3), secdegâh (G. 257/5), seccâde ( G. 291/3 ) 

farklı şekillerde şiirlerde görülürken; ibâdetin mescidde yapılması gerektiği de 

vurgulanmıştır: 

Mey 0arābātda mescidde ‘ibādet yegdür 

Raġbeti her kişinüñ kendi mekānında �alur 

                  G. 67/4 

Secde, kulluk ifadesi olarak görülmüş (G. 17/5), tesbîh sözle yapıldığı gibi (G.126/5), kalp 

ile yapılan tesbîh de söz konusu edilmiştir: 

Tesbī*üm ehl-i 'avma‘adan yüz çevirmedür 

Ālūde-i riyā degülem ,ā‘atum budur 

G.100/2 

İmâme, bir yerde geçmektedir (G. 41/3) ki burada da “sarık” anlamı kast 

edilmiştir. 

 Hac farîzasını yerine getiren şâir, gazellerinde ka‘‘‘‘beye de yer verir. Bunu bazen 

güzellikle (G. 219/2), bazen de gönül için bir benzetilen (G. 290/1) olarak şiirinde ortaya 

koyar. Çoğu zaman ise tezâd unsurlarından biridir: 

           N’ola ger yār ile aġyār yanında bir ise 

  ‘Aş� hem ka‘be vü hem bütkede ābād eyler 

              G. 62/5 

favf iderken gird-i kūyuñ didi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ol 'anem 

Ka‘be �adrin bilmeyen bilmez kilīsā �ıymetin 

               G. 286/5 
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Âgâh’ın şiirlerinde söz konusu edilen din, her zaman İslâm dinidir. Din, İslâm, 

Müslüman kelimeleri, küfür ve kâfir ile birbirine tezâd oluşturacak şekilde gazellerde (G. 

256/2, 4/4, 330/5) yer alır: 

Küfr ü İslāmı �atar birbirine meykede de 

Olıca� mevc-nümā çün 0a,-ı tersā 'ahbā 

                              G. 6/3 

Ayrıca İslâm’ın eşsizliği, aşağıdaki beyitte bir benzetme ile verilmiştir: 

Gerçi ru0sāre-i İslāmda yektā 0ālüz 

Līk āteşgede-i ‘aş�da hindūyuz biz 

         G. 125/3 

 Âgâh, helâl ve haramı da bilmekte ve bunları çoğu kez tezâdlı olarak ele 

almaktadır: 

  Dime *alāl ü *arām iç şarāb her ne ise 

Derūnı rūşen ider āftāb her ne ise 

                             G. 312/1 

 Birkaç yerde şâir, kendisine uykunun haram olmasını (G. 247/3, 317/3) dilerken; 

bazen da şarabın haram oluşunu îmâ eder (G. 331/4). Aslında, sevgilinin yüzüne bakmak 

da haramdır. Ve haram olan şeyler insana daima cazip gelir.  Âgâh, bunları bir beytinde şu 

şekilde dile getiriyor; “şarabın neşesini gördük, sevgilinin dudağını da gör; ey gönül 

çocuklaşma her haram lezzetli değildir”: 

Neşve-i 'ahbāyı gördük la‘l-i dildārı da gör  

fıfl-meşreb olma ey dil her *arām olmaz leGīG  

     G. 37/2 

 Bu haramlar onu günâha götürecektir. Rakibin yüzü günahtır (G. 198/4), hatta 

sevgilinin dudağına kondurulacak busenin, düşüncesi bile  günâhtır (G. 313/4). Günâhının 

çokluğunu (G. 265/1) dile getirirken; bir yandan da kişinin ne kadar günâhı bulunursa 

bulunsun Allah’ın rahmetinden ve Hz. Peygamber’in şefaatinden ümidi kesmemesi 

gerektiğini vurgular:   

Egerçi Sulmet-ālūd-ı günāham yā Rasūla’llāh 

Senüñ nūruñla reşk-i mihr ü māham yā Rasūla’llāh 

           G. 300/1 

 İşlenen bu günâhlardan sonra ise tövbe etmek gerekmektedir. Şâir, tövbe 

kelimesini, umûmiyetle inkisar ve şikeste kelimeleri ile birlikte kullanarak (G. 199/4, 

278/3, 299/3) tövbenin çabuk kırılması veya riayet edilememesi gibi menfî yönüyle işler. 
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Ayrıca,  tövbeyi şarap ile birlikte dile getirir  (G. 23/3).  Bir elde şarap kadehi ile birlikte 

yapılan tövbenin riyâ olacağına da değinirken; 

Yār elde cām-ı bāde vü sen ‘öGr-i tevbe-0ˇāh 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh �oy riyāyı peşīmān degül misin 

         G. 285/5 

tövbenin en makbulünün tevbe-i nasûh olduğunu ve bir daha işlememek üzere kesin söz 

verilmesi gerektiğini; aşağıdaki beyitte, dudağın üzerindeki şaraptan kaynaklanan su 

kabarcığı ile tevbe-i nasûhun iddialaşmasında verir: 

O bādenüñ ki benem rind-i ‘āfiyet-sūzı 

Leb-i *abābı ider tevbe-i na'ū* ile ba*V 

    G. 28/3 

    Şâir, yapılan tüm hatalardan dua ederek kurtulacağını düşünür. Gönül mülkünü, 

çok dua ederek ele geçirmiştir: 

Göñül mülkin ki tes0īr eylemişdüm ço� du‘ālarla  

Ne bī-ra*mum ki va�f-ı 0ıdmed put0āne itdüm hep 

            G. 21/3 

 Zirâ, cömertlik elini bekleyen yoksulların verebilecekleri tek şey duadır: 

Sen eksik itme kerem resmini gedālardan 

 Bizümde devletüñe bir du‘ādur itdügümüz 

        G. 147/4  

 Ayrıca, bir büyüğün duasını almak gerekmektedir: 

Tā itmemiş zamāne seni pāy-māl-i ġam  

Pīr-i muġānuñ iki elüñle du‘āsın al 

  G. 235/3 

  

 Yine gazellerde,  “kadeh duası” (G. 134/1) gibi tabirlere de rastlanılır.  

 

 Âgâh sadece dinî unsurları şiirlerinde sunmakla kalmamış; hikemî üslûbun 

etkisiyle, bunların sosyal hayatımızdaki yerini de göstermeyi amaçlamıştır.  Nitekim, 

müslüman bir kişinin yalandan sakınıp, daima doğruyu söylemesi gerektiği:  

Hep va‘de-i düruġ ile geçdi zamān-ı *üsn 

Bir kerre  ,oġrı söyle müselmān degül misin 

                G. 285/3 
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ya da Cuma gecesi içkiden uzak olunmasını (G. 84/2) tenbihlediği beyitlerde, dinin ve 

sosyal hayatın bir arada verildiği görülmektedir. 

 

 Âgâh’ın gazellerinde tasavvufî unsurlar da dikkatleri çekmektedir. Fakat bu, 

onun tasavvufu hayat tarzı olarak benimsediğini göstermez. Âgâh, birçok dîvân şâiri gibi 

tasavvufu bilir ve şiirlerinde tasavvufî düşünce ve terimleri kullanır. 

 Dîvân’da, rindâne (G. 21, 23, 89) diyebileceğimiz gazellere rastlanılmaktadır. 

Âgâh diğer meslektaşları gibi kendini rind sayar. Her fırsatta zâhidi yerer, onu riyâkâr 

bulur. Aşağıdaki beyitte de şâir, rindin ağzından zâhidin mekânını yıkıp, mescitlerini 

meyhâneye çevirdiğini belirtir: 

Benem kim zühd u ta�vā0ānesin virāne itdüm hep  

Zarāb idüp riyā mescidlerin mey0āne itdüm hep 

            G. 21/1 

 “-umdan gelür bûy-ı şarâb” (G. 23) ve “sahbâ” (G. 6) redifli gazellerinde de yine 

şâir,  rindliğini ortaya koymaktadır. Şâir, “tekke yolu nere ben nere, ben zâhid değilim, 

beni arayacaksan meyhane köşelerine bakacaksın” demektedir:  

[anda ben �anda reh-i 'avma‘a zāhid degülem 

  ‘Ārifem gūşe-i mey0ānede gel ara beni 

G. 346/3 

 Zâhidin, ne şaraptan, ne içki dağıtandan, ne de şarap testisinden haberinin 

olmayışına değinirken; gül renkli şarabın günahını bilmediğini söyleyerek, zaman zaman 

zâhidin bir çeşit tanımını yapar: 

Ne bāde ne sā�ī ne sebūdan 0aberüñ var  

  Zāhid mey-i gülreng-i 0a,āsın ne bilürsin 

           G. 271/3     

 Âgâh’ın gazellerinde tasavvufla ilgili olarak, bazı tarîkat isimlerine de 

rastlanılmaktadır.  Hayatında da belirttiğimiz gibi onun Nakşîbendî olduğu söylenmektedir. 

Fakat buna dair, şiirlerinde birkaç beyitte geçen Bâyezıd (-i Bistâmî) isminden başka 

ipucuna rastlanılmamıştır. Anadolu’da şâirlerin en çok ilgi duyduğu ikinci tarîkat, 
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Nakşîbendîlik33 tarîkatının temsilcilerinden olan Bâyezıd-ı Bistâmî’nin adı, şiirlerde 

velîlerin büyüklüğünü ortaya koymak için bir benzetme unsuru olarak sıkça kullanılmıştır. 

Bu durumda Âgâh’ın bu zâtı zikretmesi onun Nakşîbendî olduğuna dair kesin bir kanıt 

olmayabilir: 

Kimi ki Sāhir ile Bāyezīddur dirsen 

  Ba�ılsa çeşm-i *a�ī�atle Bū Leheb görinür 

       G. 53/3 

 Ayrıca şâirin Mevlevîliği de söz konusu edilmiştir. 350. gazelde de Mevlevîlik ve 

onların dönüşleri dile getirilir: 

Bu 0ān�āhda ā0ır o Mevlevī dilber 

Kebāb-ı āteş-i nāz itdi döne döne beni 

              G. 350/ 2 

 Gazellerde karşımıza çıkan bir diğer tarîkat ise Gülşenîliktir. 

Ġonçe *asb olmanuñ bilür feyżin 

Gülşenīlerle yārdur  ġonçe 

                        G. 303/3 

 Bu üç tarîkattan; Gülşenî ve Nakşîbendî tarîkatları Diyarbakır’da en yaygın34 iki 

isimdir. Âgâh’ın, içinde bulunduğu şehrin inançlarını, sosyal hayatını şiirine konu etmiş 

olması muhtemeldir. Diğer yandan Mevlevîlik ile Nakşibendîlik, yine Mevlevîlik ile 

Gülşenîlik birbirine yakın tarîkatlardır. Mevlevîler, Nakşibendîliği kendilerinden bir şube35 

gibi gösterirken; Gülşenîler de Mevlevîlerle kaynaşmışlar, pek çok usûl ve kıyâfeti 

onlardan almışlardır.36 

 Netice olarak Âgâh, içinde bulunduğu toplumun da etkisiyle şiirlerinde, bazı 

tarîkat ve tasavvufî unsurlara değinmiştir. Ancak bunlar, onu herhangi bir tarîkatın 

mensûbu olarak göstermemiz için yeterli değildir. Öyle ise Âgâh’ı, mutasavvıf olmamakla 

birlikte tasavvufa temâyülü olan bir şâir olarak nitelendirmek mümkündür. 

 

 

 
                                                
33 Mustafa İsen, “Tezkireler Işığında Dîvân Edebiyatına Bakışlar Divan Şairlerinin Tasavvuf ve Tarikat 
İlişkileri”, Ötelerden Bir Ses, Ankara 1997, s. 217. 
34 Nejat Göyünç, “Diyarbakır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 9, İstanbul 1994, s. 468. 
35 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1983, s. 319. 
36 Abdülbâki Gölpınarlı, age., s. 327. 
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II.III.II.2. Tarihî ve Efsanevî Unsurlar 

Âgâh’ın duygu ve düşünce dünyasını ortaya koymaya çalışırken; onun dile 

getirdiği bazı tarihî ve efsanevî unsurlar, bizlere kaynaklık edebilir. 

Âgâh’ın şiirlerinde etkilendiği ve beğendiği şâirleri tespit etmemizde, onun 

eserinde rastladığımız şâir isimlerinin de payı vardır. Şâir, gazellerinde Sebk-i Hindî’nin 

üstâdı Nâ’ilî’ye, şiirine yazdığı  bir nazîre ile yer verirken; ondan himmet beklediğine         

(G. 63/5)  değinmektedir.  

 Hikemî tarzın büyük temsilcisi Nâbî’yi gazellerinde “kerâmet sahibi” (G. 315/5) 

olarak zikreden Âgâh, pek çok defa da şiirlerine nazîreler yazmıştır. 

 Gazellerde söz konusu edilen bir diğer şâir ise “mucizeler söyleyen kalemin 

sahibi”  (G. 59/5) Vâlî’dir.  

 Öyle anlaşılıyor ki Âgâh, bu üç ismi gazellerinde tesâdüfen zikretmemiştir. 

Nâ’ilî, onun  Sebk-i Hindî yolundaki ustasını ortaya koyarken; Nâbî de hikemî tarzda kimi 

örnek aldığını göstermektedir. Vâlî ise Âgâh’ın muasırıdır, yakın dostudur ve ikisi de 

birbirlerine nazîreler yazarak, karşılıklı beğenilerini ortaya koymuşlardır. 

 Âgâh, gazellerinde pek çok  tarihî ve efsanevî isimlerden de söz eder. Ancak 

bunların içinde, Nev‘i-zâde Mehmed Salih Efendi dikkat çekmektedir. Çünkü şâir, hiçbir 

devlet büyüğü için kasîde yazmadığı halde  H. 1131/ M. 1719’da Âmid’e  kadı olarak 

tayin edilen bu şahıs için medh dolu mısralar dizmektedir: 

 Oalā*-ı dīn ü dāniş >ażret-i Oāli* Mu*ammeddür  

 Ki imżāsıyla oldı efser-i şer‘-i mübīn peydā 

 

Mükennā ismi Nev‘ī-zāde ile ol ‘a,ā kāruñ 

 Ki itdi ‘īd-ı va'lı Āmide 0uld-ı berīn peydā 

      G. 12/6-7 

 Âgâh, Nakşîbendî tarîkatının temsilcilerinden Bâyezıd ile birlikte, İslâm dinine 

düşmanlığı ile bilinen, Hz. Peygamber’in amcası Ebû Leheb’i şiirinde  bir arada, tezâd 

oluşturacak şekilde anmaktadır. Ebû Leheb’i menfî bir imajla vererek, inançlarına 

gösterdiği sadâkati de ortaya koymaktadır: 
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 Kimi ki Sāhir ile Bāyezīddur dirsen 

 Ba�ılsa çeşm-i *a�ī�atle Bū Leheb görinür 

                G. 53/3 

 Akıl ve zekânın timsâli37 büyük filozof Eflâtûn’a, diğer şâirlerden  farkı 

olmaksızın bazen Felâtûn (G. 120/2) bazen de Eflâtûn (G. 352/4) şekliyle değinmiştir. 

Aşağıdaki beyitte ise  Mecnûn ile Eflâtûn’un bir arada kullanılması dikkat çekmektedir. 

Onları bir araya getiren, ulaşmak istedikleri ortak nokta – Allah’ın birliği- olabilir. Bu 

yolda ilerlerken, Mecnûn,  âşıklık ve deliliği; Eflâtûn da aklı temsîl etmektedir. Âgâh ise  

burada Mecnûn’dur: 

  O sevdā-pīşe Mecnūnam ki tekmīl-i cünūnumdan 

 Olur her-dem Felātūnlarda ‘a�l-ı Gū-fünūn peydā 

                G. 8/2 

 

 Edebiyatta darağacı ve Ene’l-Hakk münasebetiyle sıkça anılan Hallâc-ı Mansûr, 

inancı uğruna her şeye göğüs germe ve ölmenin sembolü olarak bilinir.38 Âgâh Dîvânı’nda 

da  yedi yerde karşımıza çıkar (G. 4/4, 23/1, 40/4, 87/3, 132/3, 148/5, 346/4). Mansûr, çoğu 

zaman darağacı münâsebetiyle (G. 4/4, 23/1), bazen de pamuk atıcısı olmasından dolayı 

(G. 40/4) Dîvân’da yer alır. Aşağıdaki beyitte ise sevgilinin saçı darağacıdır ve Mansûr 

vahdet şarabının gereği olarak -ki Ene’l- Hakk demiştir- bu ağaca çekilecektir: 

İ�tiżā-yı mey-i va*det bu mıdur ey Man'ūr  

Ki çeke dāresini zülf-i siyehkāra beni 

                       G. 346/4 

 Dîvânlarda zenginlik ve cimriliğin sembolü Kârûn’dur. Hz. Mûsâ’nın muasırıdır 

ve ondan ilm-i kimyâyı öğrenerek zengin olmuştur. Fakat bu servetin zekâtını vermeyince 

yine Hz. Mûsâ’nın duasıyla malı ile birlikte yere batmıştır. Aşağıdaki beyitte Kârûn’un 

hazinesi yedi kat zemine geçti diyerek bu hadîseye işâret edilir: 

Pāy-ı dildāra niVār-ı gevher-i eşküm görüp  

Geçdi tā heftum zemīne genc-i [ārūn çı�madı 

      G. 354/3 

 Bunun dışında Âgâh, eserinin iki yerinde daha (G. 120/7, 316/3) Kârûn’a, hazinesi 

münasebetiyle yer verir. 

                                                
37 Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Ankara 2000, s. 184. 
38 İskender Pala, age., s. 168. 
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 Berehmen, Hintliler arasında yayılan Brahma dininin rahiplerine ve mecusî din 

adamlarına verilen addır. Âgâh Dîvânı’nda iki beyitte (G. 36/3, 136/2) özellikle put 

mânâsına gelen kelimelerle birlikte ve  “Berhemen” şeklinde yer almaktadır. Şâir, 

aşağıdaki beyitte, harabat ehlinin mürşidi için putların secdesinin ve Berehmenin 

hizmetinin bağlayıcılığının olmadığını, onlara pîr-i mugânın yeteceğini dile getirir: 

  Mürşid-i ehl-i 0arābāt yeter pīr-i muġān 

Zıdmet-i Berhemen ü secde-i e'nām ne �ayd 

        G. 36/3 

 Zeyd ü ‘‘‘‘Amr, Arapça gramerde örnek verilirken kullanılan belirsiz bir erkek 

adıdır 39 ve Âgâh da eserinin bir beytinde bu belirsiz isme yer verir: 

Her kārda müşāveremüz göñlümüzledür 

 kāhirde Zeyd ü ‘Amr ile germ-i tekellümüz 

                          G. 119/6 

 

 Âgâh’ın gazellerinde bazı sultan ve hükümdarlara da rastlanılmaktadır.  

Bunlardan; Pişdâdiyan sülalesinin hükümdarı olan Cem, diğer şâirlerde olduğu gibi 

Âgâh’da da daha çok içki meclisi ve onunla ilgili unsurlarla birlikte (G. 7/4, 217/7, 99/3) 

anılmaktadır. Özellikle de câm-ı Cem (G. 106/2 ) terkîbine sıkça rastlanılmaktadır. 

Dil ki cām-ı Cem idi oldı şikeste sā�ī 

Baña şimdengirü fikr-i mey-i gülfām ne �ayd 

        G. 36/4 

 Belh sultanı iken, tacı tahtı terk edip derviş olan İbrâhîm Edhem’i şâir, bir 

beytinde zikreder: 

Bed ü nīk müsemmā Sāhir olmaz ismden ey dil 

[ıyās itme her İbrāhīm İbrāhīm Edhemdür 

                              G. 60/3 

 Makedonya kralı Filip’in oğlu İskender ise aynası ile anılır: 

Fikr-i Suhūrı itdi ġubār-ı ‘adem-nişīn  

Āyīne-i Sikenderi cām-ı murādımuz 

     G. 142/4 

                                                
39 İskender Pala, age.,  s. 29. 
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 Bütün bu sultanlar, şâirin eserlerinde diğer dîvân edebiyatı eserlerinde 

karşılaştıklarımızdan pek de farklı değildir. Bu durum Âgâh’ın dîvân  edebiyatı geleneğine 

bağlılığını ortaya koyması bakımından örnek teşkil etmektedir. 

 

 Âgâh, gazellerinde sanatkârlara da yer vermiştir. Mânî, meşhûr Çinli nakkaş ve 

ressamdır.  Resim unsurlarıyla birlikte Dîvân’da iki kez yer alır. (G. 169/3, Kt. 1/14) 

Aşağıdaki beyitte kalemi ve nakkaşlıktaki üstatlığı dile getirilmiştir: 

Zāme-i Mānī siyāh olsa ‘aceb mi reşkden  

Na�şda 'ūretger-i ta�dīrdür üstādımuz 

          G. 169/3 

 Diğer bir sanatkâr Bihzâd ise, İran’ın meşhûr ressamıdır.40 Âgâh Dîvânı’nda adı, 

süs (G. 62/3) ve kalemi (G. 39/5) münasebetiyle iki yerde geçer. 

Nezāket-i �adin ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh idemez ta*rīr 

Benānı 0āme-i Bihzād olursa her ne �adar 

        G. 39/5 

 Arap kabilelerinden ve şâir olarak bilinen Hâtem-i Tâyyî de Dîvân’da yer alan 

başka bir sanatçıdır. Ancak o, gazellerde Hâtem olarak geçmekte ve diğer dîvân şâirlerinde 

olduğu gibi cömertliği münâsebetiyle (G. 154/6, 7/5) zikredilmektedir 

Cūddan nām u nişān olmaduġundandur kim  

  Bu0lin adını kerem mümsiki >ātem bilürüz 

       G. 170/4 

 

 Şâir, kendisinden sonra da adının anılması için, âşıkâne şiirler yazdığını                

(G. 94/5)  söylemektedir. Bu arada, aşkın en büyük temsilcilerini de zikretmeden geçemez. 

 İslâm edebiyatındaki en önemli aşk hikâyesi, Arabistan’da umutsuz aşkın sembolü 

sayılan, Mecnûn olarak nitelendirilen şâir Kays’ın efsaneleşmiş kıssası41 Leylâ ve Mecnûn 

(Kays)dur. Âşık ve ma‘şûk sembolü olan bu iki kahramana, diğer dîvânlarda olduğu gibi 

Âgâh Dîvânı’nda da sıkça yer verilir. Dîvân’da üç yerde adı geçen Leylâ, saçı ve gözü 

münasebetiyle anılmaktadır. Alçak av, Leylâ’nın saçından bir kemend isterken                    

(G. 266/3); şâir, “Mecnûn’u Leylâ’nın saçının büklümüyle besleriz” demektedir: 

                                                
40 Agâh Sırrı Levend, age., s. 168. 
41 Gönül Ayan, “Nizâmî ve Celîlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîleri”, Selçuk Ü Eğitim Fakültesi Dergisi, 
S. 8, Konya 1997, s. 169. 
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fıfl-ı dili o zülf-i semensāda beslerüz 

 [aysı şikenc-i ,urre-i Leylāda beslerüz  

       G. 179/1 

 Ayrıca ceylanın iri ve siyah gözleri daima sevgilininkini yani Leylâ’nın gözlerini 

hatırlatmaktadır. Ve av yerinde ceylan ürkektir, tıpkı Mecnûn gibi. Sevginin av yerinde, 

Leylâ’nın gözüne, Mecnûn’un ürkek gönlü ceylandan daha mu‘teber görünmektedir: 

Şikārgāh-ı ma*abbetde çeşm-i Leylāya 

 Dil-i remīde-i Mecnūn ġazāldan yegdür 

                  G. 86/2 

 Mecnûn (Kays), âşığın timsâli olarak, eserin birçok yerinde Ferhâd ile birlikte 

zikredilirken   (G. 62/2, 331/3);  aşk yüzünden çıldırması (G. 21/4), aklını kaybetmesi         

(G. 174/4), rezil olması (G. 120/4), dert vadisinde dolaşması (G. 196/2), vahşi hayvanlarla 

ve bilhassa ceylanlarla dostluk kurması (G. 127/1) gibi hadiselerle de Dîvân’da söz konusu 

edilir.  

 Aşağıdaki beyitte ise, Mecnûn’un çölde dîvâne bir halde dolaşırken kuşların 

başına yuva yapması olayına telmihte bulunur: 

[arār itmez ser-i Mecnūnda da murġ-ı dil-i ‘āşı� 

 O murġ-i rişte ber-pādur ki eyler āşiyān elde 

            G. 323/3 

 Diğer bir aşk hikâyesi, Ferhâd ile Şîrîn’in hikâyesi, edebiyatımızda Leylâ ile 

Mecnûn kadar sık kullanılmaktadır. Âgâh, hikâyenin diğer bir ismi olan Hüsrev ü Şîrîn’e 

gazelinde yer verir: 

Bir cefā-cūya o meh ‘āşı�-ı nā-şād olmuş 

Reşk-i 'ad-Züsrev ü Şīrīn idi Ferhād olmuş 

           G. 191/1 

 Ferhâd; mandıradan süt akıtmaya çalışması (G. 169/1), adının Kûhken olarak 

anılması (G. 244/5), taşı taş üstünde koymadan deldiği Bî-sütûn dağı (G. 350/3) 

münasebetleriyle Dîvân’da zikredilmektedir. 

 Şîrîn ise  “tatlı, sevimli” mânâlarıyla umûmiyetle dehen, leb ile birlikte anılmakta 

ve  Dîvân’da kimi yerlerde Ferhâd’ın sevgilisi olarak da karşımıza çıkmaktadır (G. 47/3, 

212/1 ). 



 104  

 Aşağıdaki beyitte ise şâir, bu hikâyenin neredeyse bütün kahramanlarını ve 

unsurlarını  bir arada vermeye çalışır. Ferhâd, onun delmeğe çalıştığı Bî-sütûn dağı, oraya 

çizilen Şîrîn’in sureti, Şîrîn, Pervîz yani Şîrîn’e âşık olan Hüsrev ve Ferhâd’ın ölümü: 

Düşen hep Bī-sütūnda 'ūret-i Şīrīne düşmüşdür 

Oanur Pervīz kim Şīrīne 0ūn-ı Kūh-ken düşmez 

                    G. 167/4 

 Gazellerde asıl dikkati çeken ise, Âgâh’ın özellikle çılgınlıkta kendisini Mecnûn 

olarak (G. 8/2, 21/4) zikrederken; âşıklıkta Ferhâdla aynı aşk terazisinde bile yer 

almayışıdır. Şâirin aşkı bu büyük aşk kahramanının aşkından daha üstündür: 

Kūhken olmaz benümle hem-terāzū ‘aş�da 

Bī-sütūn Āgāh  Āgāh  Āgāh  Āgāh seng-i kem-‘ayārumdur benüm 

     G. 260/5 

 Âgâh Dîvânı’nda, bazı şehirlerin isimlerine de rastlanılır. Bunlar, onun bazen 

yaşadığı, bazen gezdiği, bazen de diğer dîvân şâirlerinden adını duyduğu yerlerdir. 

 Şâir, doğduğu Semerkand şehrini (G. 299/5) bir beytinde zikrederken, hayatının 

büyük bir kısmını geçirdiği Âmid şehrini de  (G. 12/7, 91/7) gazellerinde söz konusu eder. 

Bu beyitler, hayatı hakkında elde ettiğimiz bilgilere de delil olma niteliği taşımaktadır. 

 Ayrıca, Âmid’e gelmeden önce bir süre kaldığı ve Sâ’ib ile tanıştığı Isfahân’a da 

bir gazelinde yer vermektedir. Ancak burada şehir, diğer dîvânlarda olduğu gibi sürme 

münâsebetiyle ele alınmıştır. 

Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh sürme-rīz-i dem-i Oā’ib olmasa  

Āvāzemüz giderdi bizüm I'fahāna dek 

                         G. 228/5 

 Âgâh, Lâle Devri’ni Diyarbakır’dan da olsa görmüş bir şâirdir. Bu devirde 

Halic’in sonundaki Kâğıthane deresinin yatağı değiştirilerek mermer kaplı bir kanal içine 

alınır. Buraya Sa’dâbâd Kasrı yapılır.42 Sultan Ahmed, ilkbaharda Kâğıthane’ye gelirdi. 

Süslü, çiçekli, havuzlu bahçelerde eğlenceler düzenlenirdi. Şâir, içinde bulunduğu sosyal 

hayatın izlerini, belki de Kâğıthane’ye bir gazelinde yer vererek ortaya koymaya 

çalışmaktadır: 

 

                                                
42 Halûk İpekten- Mustafa İsen, “Lâle Devri”, Türk Dünyası El Kitabı, C. 3, Ankara 1992, s. 188. 
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Bir şikāyet-nāmedür bāl ü per-i pervāneden  

Oa*n-ı [āġıd0āne vü fānūsı dīvān0āne bil 

                       G. 237/3 

 Âgâh, hikemî tarzın üstâdı Nâbî’yi överken, onun yaşadığı Halebü’ş-Şehbâ 

şehrini de bir beytinde dile getirir. Bu şehir, içinde Nâbî olduğıu için kıymetlidir: 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh nice fa0r-ı bilād olmaya Şehbā 

  Nābī gibi bir ehl-i kerāmet var içinde 

       G. 315/5 

 Dinî unsurları şiirlerinde titizlikle işleyen Âgâh, İran’da bulunan ve şehidlerin 

yeri olarak bilinen Meşhed şehrini ve Ka‘be’nin bulunduğu Hicâz’ı da gazellerinde söz 

konusu etmektedir: 

  Zamān ile gülistān idi bilmem Meşhed-i nāzuñ  

 Ki būy-ı 0ūnuñ a'la far�ı yo�dur nükhet-i gülden 

             G. 277/2 

  Bu vedd ile eyle firīb olmada  

 Serāb-ı Hicāzı begendürmişüz 

   G. 130/4 

 Ayrıca, şâir Hz. Ya‘kub’un memleketi Ken‘an  şehrini de gazellerinde sıkça dile 

getirir. Bu şehir, ya “meh-i Ken‘an” terkîbi ile Hz. Yûsuf kasd edilerek (G. 25/4, 129/3, 

146/1, 174/5, 309/4) ya da “pîr-i Ken‘an” ile Hz. Ya‘kub düşünülerek, söz konusu 

edilmektedir. 

 Âgâh gazellerinde, yalnızca gittiği ya da sosyal hayatın içinde duyduğu şehirlere 

değil, dîvân şiiri geleneği içinde yer alan ve genellikle benzetme unsuru olarak geçen 

şehirlere de yer vermektedir. 

 Dîvân şiirinde yakutun çıkarıldığı şehir olarak, genellikle la’l ile birlikte anılan 

Bedahşân, Âgâh’ın gazelinde söz konusu edilir. Ancak bu şehir, diğer dîvân şâirlerinin 

zikrettiklerinden farklı değildir: 

Gören dir rū-yı āteş tābını mā’ī libās içre  

 Nümāyān ma‘den-i fīrūzeden la‘l-i Beda0şāndur 

                          G. 108/3 
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 Yine diğer dîvân şiirlerinde olduğu gibi Çin ve Huten’den de söz edilir. Huten 

misk ile olan münâsebeti dolayısıyla anılırken; Çin de hem “ülke” hem “kıvrım, büklüm” 

mânâlarıyla îhâm-ı tenâsüb oluşturacak şekilde söz konusu edilirler. Her ikisi de özellikle 

sevgilinin misk kokulu saçı ile gazellerde yer alır: 

Dil-i mecrū*uma sevdā-yı zülf-i pür-şiken düşmez 

  Ser-ā-pā tāze tāze za0mdur müşg-i Zuten düşmez 

                                                        G. 167/1 

Oanur ki memleket-i Çīni seyre gelmişdür 

  Şebīh-i zülf-i bütān cebhe-i kibārı gören 

            G. 278/4  

Yine dîvân şiirlerinde rastladığımız ve kuyudan sihirle ay çıkarma hadisesinin 

geçtiği Nahşeb şehri, Âgâh gazellerinde de aynı sebeple yer alır: 

Tā ,ulū‘ itdi hilāl-i ebruvānı reşkden 

 Eyledi pinhān ‘adem çāhında māh-ı Na0şebi 

      G. 372/2 

Netice olarak, Âgâh’ın gazellerinde söz konusu edilen tarihî, efsanevî unsurlar 

diğer dîvân şâirlerinin şiirlerinde rastladıklarımızından pek farklı değildir. Ancak burada 

geçen şâirler, şehirler, aşk kahramanları ve diğer unsurlar Âgâh’ın yaşadığı çevreyi, sosyal 

hayatı gözler önüne sererken; onun kimliğini de ortaya koyması bakımından dikkat 

çekicidir. 

 

II.III.II.3. Tabiat Unsurları 

Dîvân şiirinde tabiat, şâirlerin gözlerini yumup hayâl ettikleri ile ve üstâdlarının 

söyledikleri ile zikredilir, demiştik (bk. II.I.II.3. Tabiat Unsurları). Ancak bu görüş, tabiatın 

gerçeklerden çok farklı verildiği anlamına da gelmemelidir. Âgâh Dîvânı’nda tabiat bütün 

güzelliğiyle ve  şiddetiyle, en geniş gazellerde söz konusu edilmektedir.  

 Gazellerde tabiata, gökyüzünden bakmaya başladığımızda, eski astronomi 

bilgilerine uygun olarak ele alındığını söyleyebiliriz. Buna göre, felek, soğanın tabakaları 

gibi üst üste geçmiş, bir top gibidir.43 Bu yuvarlak top da sürekli döner. Bundan dolayı 

                                                
43 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetname ( hzl. Turgut Ulusoy ), İstanbul 1978, s. 30. 
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Âgâh’ın gazellerinde sık sık felek, gerdûn olarak geçmektedir. Ayrıca felek, yuvarlak 

olduğu gibi yücedir (G. 288/3) ve daima dönmektedir (G. 226/3). 

 Felek, gazellerde; çarh, sipihr, devrân, eflâk, âsumân, semâ gibi kelimelerle de 

dile getirilmiştir. 

 Gerdûn, dîvân şiirinde olduğu gibi bir takım olumsuzluklarla anılır. O, cefâ 

edendir (G. 36/5), alçaktır (G. 79/2), karadır (G. 276/3), sitemkârdır (G. 129/6), kendisi 

düşman olduğu gibi herkesi de şâire düşman eder (G. 111/3). Bunların sebebi Âgâh’ı 

imtihana çekmektir (G. 205/4). Âgâh, feleğin hep hüznünü görmüştür (G. 222/1) ama bir 

yerden sonra onu, âciz (G. 275/1) ve korkak (G. 322/5) bulur. Şâir, feleğin hilelerine 

kanmaz. Çünkü “ne kumaş” olduğunu bilmektedir (G. 238/5). Ona inanıp, tuzağına 

düşenlere ise, felekten yana bir tavır sergileyerek; “sende kötülük olmasa, felek sana 

kötülük etmez” (G. 7/3) demekte ve insanları yaptıklarını düşünmeye davet etmektedir. 

 Âgâh’ın, gazellerinden birinde “felek” redifini kullanması da dikkat çekicidir. 

Aslında şâir, bu gazeli ile feleğe bakışını ortaya koyar: 

Ger olmayaydı mā’ide ba0ş-ı *azān felek 

Göstermez idi dāmenine kehkeşān felek 

 

Mānend-i meh nevāle-i ġamdan helāk ider  

Bir gice itse 0ānesine mīhmān felek 

 

Olmaz nihāl-i ‘ömr berāverde-i ümīd 

Oad-sāl olursa dehre eger bāġbān felek  

 

Sa0t ise cevre her ne �adar şīşe-i dilüñ 

Ol seng-dil nigār ile ol imti*ān felek 

 

Za'muñ inānma mer*amet-i gāh gāhına  

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh olur mı kimse ile mihrbān felek 

                G. 225 

 Şâir, felek için pek çok şey söyler ve sonunda onunla hesaplaşmaya kalkar. 

Sonunda ona borçlu çıkmadığına şükreder:  
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Çar0 ile ,urdu� *esāblaşdu� alup virdüklerin 

Ço� şükür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh müflis çı�dı medyūn çı�madı 

  G. 354/5 

 Şâir, bir beyitte ise feleğin yüzünde bir nur olduğunu söyler (G. 93/4). Ama 

bunun sebebi, ne ay, ne güneş, ne sâbit, ne seyyâredir. Onda bilemediği başka bir şey 

vardır. 

 Felek, 9 kattır. 7 katında seyyâreler bulunur. 8. katta sâbit yıldızlar ve burçlar; 9. 

katta ise çarh-ı atlas vardır.  

 Feleğin ilk katında yer alan Ay; en çok ele alınan tabiat unsurlarından da biridir.  

Gazellerde ay (mâh, meh, kamer, bedr), öncelikle ışık kaynağıdır. O etrafa ışık saçarken      

(G. 30/3), gönül, onun ışığından sıcaklık umar (G. 63/1). Ama güneşin yanında onun 

değeri azdır (G. 48/4). 

 Ay, güzelliğin sembolüdür. Sevgilin yüzü, alnı, yanağı için benzetilen olmasından 

dolayı, şiirlerde; “meh-ruhsâr” (G. 196/5), “mehveş” (G. 32/4), “meh-likâ” (G. 296/1) gibi 

ifadelerde yer alır. Pek çok beyitte ise, istiare yoluyla sevgiliye, ay (G. 63/3, 77/5) diye 

hitap edilir: 

Dīdeden şa0'-ı 0ayāli o mehüñ hīç gitmez 

  Nā’ilüz bir meh-i Ken‘āna ki olmaz yetmez 

       G. 146/1 

 Ay, sevgilidir ama, şâir zaman zaman ona sitem eder. “Ben karanlığa yıldız 

olduğuma kâni‘ olmuşum, ey mah sen de feleğin fitnesi değil misin?” diyerek, ayı fitne 

çıkarmakla suçlar: 

Ben tīre kevkeb olduġuma �āni‘ olmışam 

  Ey māh sende fitne-i devrān degül misin 

          G. 285/2 

 Ay, dolunay hali olan bedr (G. 278/6) ve hilâl (G. 53/5) şekliyle de dile 

getirilirken; “meh-i ‘îd” (G. 65/5) ve “hilâl-i ‘îd”  (G. 53/5, 247/5) ile de Ramazan 

bayramının habercisidir. 

 Âgâh, üçüncü felekte yer alan Zühre’ye de gazellerinde yer verir. “Sa‘dı asgar” 

yani küçük mutluluk diye bilinen Zühre, Güneş ve Ay’dan sonra en parlak yıldızdır.44 

Şâirin gazellerinde, sadece bu üç seyyârenin isminin zikredilmesi tesadüf olmamalıdır. Zirâ 

                                                
44 Şerife Akpınar, age., s. 185. 
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Âgâh, parlaklığı ve uğuru şiirlerine yansıtmak istemiş olabilir. Aşağıdaki beyitte Zühre, 

uğurlu oluşu ve kız olarak tasvir edilmesiyle dile gelir:   

Bulunmaz ehl-i hüner kevkebinde ,āli‘-i sa‘d  

‘Arūs-ı Zühreye dāmād olursa her ne �adar 

          G. 39/3 

 Gazellerde en fazla dile getirilen ve dördüncü felekte yer alan Güneş; hurşîd, 

âftâb ve mihr isimleriyle görülmektedir. Şiirlerde, özellikle ışığı münâsebetiyle; dirâhşan, 

cihân-tâb, ‘alem-tâb, tâbân gibi kelimelerle söz konusu edilir. 

 Saçtığı ışıkla, parlaklığıyla (G. 4/5, 27/4, 270/3, 290/2…) zikredilirken; güneş 

aynı zamanda ay gibi sevgilidir de: 

Tīre rūz iden beni nāz ile bir meh-pāredür 

Tābişi dā’im o mihrüñ 0āne-i aġyāradur 

     G. 78/1 

Ayrıca, sevgilinin yanağı (G. 17/2), ağzı (G.327/5 ) ve yüzü de yine güneştir (G. 223/1). 

 Küçüklük ifade eden zerre ile de söz konusu edilen güneşin (G. 278/5); sabah 

doğuşunu, karşı çıkmak olarak nitelendirilirken (G. 15/1); bir başka beyitte, sabahın 

geceliğini çıkarması (G. 270/3) şeklinde tavsif edilir. 

 Güneşin, yuvarlaklığı ve rengi dolayısıyla, altın akça “ zer-i hurşîd” olarak dile 

getirilmiştir (G. 50/5). Bu akçanın alış verişte kullanılması da tabiatın, sosyal hayat 

içindeki rolünü ortaya koyması bakımından önemlidir. 

 Âgâh’ın, na‘t olan bir gazelde de Hz. Peygamber’in yüzünü âftâb (G. 268/1) 

olarak nitelendirmesi ayrıca dikkat çekmektedir.  

 Şâir kendisine, güneşle bir olacak kadar güvenir. Yaradılışta birdirler, ancak onun 

payı, güneşe nazaran sâde bir levha olmuştur: 

Meger siriştimüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh mihr ile birdür 

 Ki �ısmet-i ezeli lev*-i sāde oldı bize 

        G. 332/5 

 Şâirin gökyüzündeki yolculuğu devam etmektedir ve sıra  sâbit yıldızların ve 

burçların olduğu sekizinci kattadır. Bu arada felek dönmeye devam eder. Seyyâreler  ve 

yıldızlar da dönmektedir. Hepsi, batıdan doğuya doğru dönerken; atlas feleği, doğudan 

batıya doğru döner. Astrolojiye göre, bu ters dönüşün insan hayatı üzerinde etkisi olduğu 

düşünülür.  
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 Âgâh’ın gazellerinde de, yıldızların insanın talihine etkisi sık sık söz konusu 

edilir. Hatta şâir, gönlünce eğlenip, coşamadığını, bunun feleğin sâbit ve seyyârelerinin 

elinde (G. 78/2) olduğunu dile getirir. Gazeller boyunca da “kevkeb-i tâli‘‘‘‘”, “felek-i tâli‘” 

terkîblerini tekrarlar. Ayrıca kevkeb, ahter, encüm kelimeleri sa‘d ve nahs ile birlikte sıkça 

dile getirilir (G. 322/2, 370/3, 39/3...). 

  Şâir, talihsizdir ve bunun sebebi yıldızlardır. Bu yüzden talihin yıldızlarına sitem 

eder. O kadar talihsizdir ki, talih yıldızından, bir çıra ışığı görse, ne ay ne güneş 

isteyecektir (G. 255/2). Âgâh, kısmetsizdir. O hiç padişahı görememiştir. Eger felek izin 

verse, padişah gelseydi, o da böylece talih yıldızından intikamını almış olacaktı                   

(G. 336/2). Unutulmuşluğunun nedeni, yıldızıdır (G. 94/4). Kevkeb-i ikbâl, uğursuzluk 

içindedir (G. 370/3). Âgâh, bahtının yıldızının parlamadığından şikayet ederken, “acaba bu 

ışığa layık değilmiyim” diye düşünür (G. 200/2). 

 Âgâh, yıldızların ismini zikrederek, talihsizliğini ispatlamaya çalışır. Talih 

yıldızım hep Sühâ’dır (G. 22/4) der. Oysa Sühâ, Büyükayı yıldız kümesinin en küçük ve 

en zor görünen yıldızıdır. Böylece şâir, talihinin ne kadar küçük, kıymetsiz olduğunu 

anlatmaya çalışır. Başka bir beyitte ise, talih feleğinin Pervînsiz olduğuna hayıflanır          

(G. 47/4). Zirâ Pervîn (Süreyyâ, Ülker), yedi yıldızdan oluşan bir yıldız kümesidir. Şâir, 

ona sahip olsa, talihi açılacaktır. Pervîn başka bir beyitte, “sübhâ-i Pervîn” (G. 364/3) 

terkîbi ile ele alınır. Burada şâir, yıldızı şeklinden dolayı tesbihe benzetmektedir.  Ayrıca 

Âgâh, kendisini kısmet konusunda fakir görür ve fakirin “ahter-i dünbâledâr”  (G. 57/4) 

yani kuyruklu yıldızdan alacağı hiçbir şeyin olmadığına sitem eder. Şâir, feleğin karşısında 

çoğu kez acizdir ve yıldızlar ona uğursuz yüzlerini göstermişlerdir. Ancak, bazen de Âgâh, 

“felek, o ay parçasından bizi ayıramaz; mahabbet ve güneş burcunda biz Ferkadânız” 

diyecek kadar, feleğe diklenir: 

 

Bizi felek de o mehpāreden cüdā idemez 

  Ki burc-ı mihr ü ma*abbetde Fer�adānı bizüz 

          G. 158/3 

Şâir, bu beyitle, kuzey kutbuna yakın olup; Dübb ve Merak denilen iki yıldızın ortak adı 

olan, doğdukları yerden batmaları ile ün yapmış Ferkadân yıldızından güç almakta ve bu 

yıldızı kendisine benzetmektedir. 
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 Âgâh’ın sözünü ettiği bu yıldızların bulunduğu 8. felekte ayrıca burçlarda vardır. 

Şâir, başak (hûşe) burcunu, “ yeryüzü, kanaat meclisinde tane dağıtıcı olalı, talih ve devlet 

baharı benim başak toplayıcımdır” mealindeki beytiyle dile getirmektedir: 

Zemīn bezm-i �anā‘atde dāne-pāş olalı 

 Bahār-ı devlet ü i�bāl 0ūşe-çīnümdür 

             G. 89/3 

 Ayrıca, yay ( kavs ) burcu ise, “kavs-ı kuzah” terkîbi ile ele alınarak yayın eğri 

olmasından dolayı eğri boya benzetmelik olmuştur (G. 217/6). 

 Astrolojinin en önemli unsurlarından biri de kırân hadîsesidir.   Seyyârelerden 

ikisinin bir burçta birleşmesi demek olan kırân; eğer güneş ve ay gibi iki uğurlu seyyârenin 

buluşmasıyla yaşanırsa kutlu zamanı, talihi gösterir.  Âgâh da, “gerdanın halkası, âşığın ay 

yüzüne hâle gibi vurursa, bu ay ve güneşin kırânını gösterir” diyerek, âşığın, sevgiliye 

belki de, yaklaşması için uğurlu vakti gösterdiğini belirtir:  

‘Āşı�a 0urşīd ile māhuñ �ırānın gösterür  

  Hāle oldu�ça meh-i rūyına ,av�-ı ġabġabı 

              G. 372/4 

 Dokuzuncu felek atlas, genellikle kelime anlamıyla “ipek kumaş” olarak               

( G. 76/2, 254/2 ) dile getirilir. 

 Âgâh, tabiatı dolaşırken, zamanın içinde de bir yolculuğa çıkmış gibidir. Bu 

yolculuk, bazen  “bir lahza” (G. 173/6) sürerken; bazen yüz yıl  yani  “sad-sâl”               

(G. 280/5) ve “ bir ‘asr” (G. 47/5) alır.  

 Şâir, mehi, bir beytinde de zaman unsuru olarak söz konusu eder: 

Çar0uñ 'ayılmadu� nesi �aldı *esābda 

Bir rūz-nāmedür ki meh ü sāli bellidür 

           G. 91/6 

 Âgâh, talihsizliğinden yakındığı beytinde de; “bayram hilâline baksam, Recep 

görünür” (G. 53/5) şeklinde Recep ayını dile getirir.  Ve yolculuk, ayların içinde  haftalara  

uzanır. Âgâh, “bu gül bahçesinde bir iki hafta bahçıvanlık yapsam, güller bülbülün 

inlemesini anlardı”  (G. 267/2) derken; hayallerini hayatın gerçekleri içinde anlatmayı 

tercih etmiştir. Zaman her an dilindedir. “eyyâm-ı ‘‘‘‘ömr” gaflet içinde geçerken               

(G. 113/2); şâir, bu günün gül renkli şarabını, yarın aramam (G. 255/4) der; dün 
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sevgiliyle buluştuğundan (G. 198/1) söz eder. Gazellerde, elbette bu günlerin, sabahı           

(subh), akşamı ( şâm ), gecesi (şeb ) ve gündüzü (rûz) de yer almaktadır (G. 29/2 ). Şâir, 

her şeb, sevgilinin köyünde ah çekerken (G. 101/2); sabahları da bu köyden sabâ 

esmektedir (G. 198/5). 

 Âgâh, zaman kavramı içinde mevsimlere de değinir. Bahar ve hazan mevsiminin 

ele alındığı gazellerde; bahar mevsimini, havasıyla suyuyla ( G 73/2 ) dile getirirken; bahar 

günlerinin tatille geçmemesine hayıflanır (G. 49/2). Hazan ise daima bahara tezâd 

oluşturur. Şâir, “hazandan şikâyet ederim, bahardan da ümitsizim” (G. 185/2) diyerek,  

zamana karşı olumsuz düşüncelerini ortaya koymaktadır. 

 Âgâh’ın gazellerinde, tabiat üzerinde geçen zaman, sadece dîvân şiirinin sunduğu  

hayâllerde değil, hayatın içinde tüm gerçekliğiyle de yer almaktadır. 

 Şâir, tabiattaki gezintisine gazellerinde yeryüzünde; bustânı (G. 4/4), 

sünbülistânı  (G. 12/2 ), gülistânı (G. 295/2), gülzârı (G. 296/3) ve gülşeni (G. 300/2) 

dolaşarak devam eder. 

 Âgâh, bahçeleri dolaşırken, sevgili ve onun boyunu; “nihâl-i kâmet” (G. 83/4), 

“nihâl-i emel” (G. 50/3), “nahl-ı tâze” (G. 97/2), “ nahl-ı nâz-perver” (G. 108/4),                

“ nahl-ı ümid” (G. 103/3) olarak hayâl eder. Ağaçlar içinde en fazla sevgiliye benzetilen 

elbette ki servidir. Servi, salınışıyla (G. 201/1), boyuyla (G. 219/4), yüksekliğiyle           

(G. 15/3), gölgesiyle (G. 167/4), duruşuyla (G.159/4 ) Âgâh’ın sevgilisidir (G. 338/2). 

Ayrıca şâir, şimşâd ağacını sevdiğinin boyu (G. 87/2) olarak tasavvur eder; söğüt ağacını 

(bîd ) da sevdiğinden (G. 161/5 ) söz ederken, onu “bîd-i mecnûn” olarak  (G. 231/4) dile 

getirir. 

 Âgâh, bu ağaçları zikretmekte ve onları sevgili olarak hayâl etmektedir. Ancak o, 

bütün bunların; seyir için olduğunu yoksa bu dünyada, onun bolluk içinde olmasının 

imkânı olmadığını söyleyerek, haline ve kısmetsizliğine bir yerde sitem etmektedir:  

Nihāl-i serv-i bīd-i dehrden ma�'ad temāşādur  

 Bu *issetgāhda yo�sa tena‘um �anda ben �anda 

        G. 322/3 

 Şâirin dolaştığı bahçelerde, meyvalar da yer alır. Meyvalar daha çok sevgiliye 

kavuşma yolunda şâirin ümididir (G. 305/3). Ancak, Âgâh’ın kısmetinde hep ham meyva 

(semer)  (G. 50/3, 357/2 ) vardır. Şâir, gördüğü her şeyde sevgiliyi hayâl etmeye devam 



 113  

etmektedir. Elma (sîb ), sevdiğinin çenesidir (G. 37/4). Genellikle sevgilinin dudağı için 

zikredilen üzüm (engur) ise, suyundan şarâb yapılması  (G. 166/3) dolayısıyla dile 

getirilir. Şâirin bütün isteği, sevgilinin bu güzel bahçeye bir sıcak bakış atmasıdır. Bunu 

yaparsa, gül, sevincinden gülsuyu yerine badem yağı verecektir (G. 50/4). 

 Âgâh, ümidini yitirmeden bahçede çiçekler arasında dolaşmaya çıkar.  Şâir, 

gonçe redifli (G. 303) gazeliyle, sevgili yerine koyduğu çiçeği tasvir etmektedir. Gonçe, 

yeşilliklerin sevgilisidir, bazen masûm bir çocuktur, bazen korulukların oğlu, bazen 

kıskançlıktan yaralanmış bir gönül, bazen de sabırlı bülbülün gaybdan gelen hediyesidir.  

 Şâir, yeryüzünü ve gökyüzünü bir gül demeti (G. 19/5) olarak görür. Bu demette 

yer alan gül-gonçeler, aşkın âhına rağmen açılmazlar (G.39/4).  Bunun sebebi, sevgilinin 

nazıdır. Nazlı olan sadece gül-gonçe değil; gül de diken de aşk vadisinin nazıdırlar            

(G. 22/1). Gül, şâirin gözünde sevgilinin yanağıdır (G. 39/2 ), yüzüdür (G. 54/1). Hâr da, 

ona cefâ edendir (G. 1/3). Gülün güzelliği, ellerin dilindedir, bülbülün dilindedir. Bırakın 

onları hâr bile gülün güzelliğini anlatır (G. 40/1). O gülün kokusu, rengi, şâire bülbül gibi 

uçuş vasfı verir (G. 9/5). Âgâh, tüm bunlarla güle bakarak, sevgiliyi hayâl eder. Ancak, 

öyle bir an gelir ki, bu hayâl ona yetmez olur. Zirâ, gülün gölgesinin rengi ve kokusu 

yoktur: 

[āni‘ olmaz 0ayāl ile ‘āşı� 

  Sāye-i gülde reng ü bū olmaz 

     G. 166/4 

 Lâle Devri’ni uzaktan da olsa izleyen Âgâh, sevgiliyi aramak için sadece 

gülbahçesinde değil, lâlezârda da (G. 144/4) seyre çıkar. Bu defa da şâir, sevgilinin 

hasretinden dolayı gönlünde açılan yarayı, lâleye (G. 207/4, 134/3) benzetir. Lâle, rengi 

i‘tibarıyla,  gönlü yakan bir ateştir (G. 257/4), kandır (G. 354/1). Şeklinden dolayı ise, 

kadehtir (G. 363/4 ).  

 Sevgilinin gözü ise nergistir (G. 16/4). Nergis, gönlü ve gözü, kötü bakışıyla 

birbirine düşürmüştür (G. 19/3 ). Bu nergis, bazen şehlâdır (G. 134/4), bazen fettândır        

(G.201/2), bazen câdûdur (G. 230/4), bazen de sarhoştur (G. 304/5). Sıra sevgilinin 

saçındadır. Şâir, tıpkı diğer dîvân şâirleri gibi, bahçede bulunan sünbül ve reyhânı 

sevgilinin saçına benzetir. İki çiçek genellikle  “sünbül ü reyhân”  (G. 10/4, 239/3) 

şeklinde ve zülf için benzetmelik olarak gazellerde yer alır. Bu zülf, yasemin gibi kokar     



 114  

(G. 188/2). Ve yasemin çiçeği, sevgilinin sinesidir (G. 280/1) ve yaprağının rengi beyaz 

olduğundan, kara baht ile tezâd oluşturur (G. 263/3 ). 

 Âgâh, böylece bütün çimenliği dolaşır; her baktığı çiçekte, ağaçta sevgilinin 

boyunu,  yüzünü, saçını, gözünü, kokusunu alır. Ancak, güle de bülbüle de sahip değildir    

( G. 261/2 ). Bütün bunlar, dîvân şâirlerinin şiirlerinde olduğu gibi, onun gazellerinde de 

sadece bir hayâldir. 

 Şâir, gülbahçesini andelîb (bülbül, hezâr ) gibi dolaşmıştır (G. 264/3). Hatta 

bülbüller, gülbahçesini şâire teslim etmişlerdir (G. 4/1). Şâir, ağzına kadar âh ve figanla 

dolu olmakta, kendisini bülbüle benzetmektedir (G. 150/3). Onun bahçesinde, bülbül gülle 

raks ederken (G. 194/2 ); şâir de bülbül gibi  şarkı söylemektedir (G. 276/2). Bülbül, aşkla 

yanmıştır ve onun âhı da şâiri yakmaktadır (G. 294 /4). Bülbül, dîvân şiirinde âşığın 

sembolüdür ve şâir, çoğu kez kendisiyle bülbülü yarıştırır. Bazen, kendisini ondan daha 

üstün tutar. Zirâ Âgâh, nâdir kalemiyle tıpkı gül gibi bülbülü susturmaktadır    (G. 40/6). 

Şâirin aşkı, bülbülünkinden daha üstündür. Bülbül, şâirin ağlamasını ve âhını gül 

bahçesinde duysa, utancından, gülün kucağında gizlenecektir: 

Gūş itse āh u zārumı gülşende ‘andelīb 

Āġūş-ı gülde şerm ü *ayādan nihān olur 

             G. 80/3 

 Gazellerde sıkça adı geçen diğer bir âşık ise, pervânedir. O, muma âşıktır. 

Ancak, pervânenin mum için döndüğünü herkes bilmez.  Âgâh, bunun farkındadır ve 

pervâne gibi olmayı diler. Bu sebeple sevgiliden, başında dönmeyi ona mahsus kılmasını 

ister (G. 135/2). Zirâ, aşk âteşinin lezzeti ancak pervânede bulunur (G. 192/4) ve o, aşk 

için, mumu evden eve dolaşarak arar; ama bilmez ki mum da onu yana yana aramaktadır:  

Egerçi şem‘ini pervāne 0āne 0āne arar 

Bileydi şem‘de anı ne yana yana arar 

G. 81/1 

 Şâir, bir çok defa, âşığın sembolü olan bülbül ile pervâneyi bir beyitte ele alır       

(G. 6/4, 294/4). O,  bu iki âşığın iniltilerini duymuştur; ancak şâire kendi inlemesinden 

daha yakıcı gelmemiştir (G. 264/5 ). 

 Dîvân şiirinin bir diğer âşığı kumru ise, Âgâh’ın gazellerinde, sevdiği serviye 

rast makamından şarkılar söylemektedir (G. 244/4). Bunca âşığın elbetteki rakîbi de 
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olacaktır. En fazla da bülbülün rakîbi karga ( zâg ), beyitlerde söz konusu edilir (G. 14173, 

269/7 ). 

 Âgâh, zaman zaman kendisini hoş dilli papağan  (tûtî) olarak görürken               

(G. 65/4); onu, ayna karşısında konuşmasıyla da anmaktadır (G. 1/ 2, 241/4). Şâir, zayıflığı 

temsil eden serçeyi (usfur) ise hümâ ile birlikte zikrederek (G. 159/1) tezâd oluşturur. 

Böylece, âhengi ve mânâyı güçlendirir. Hümâ, çoğu defa dîvân şiirinde sevgilidir. O, 

saadet kuşudur (G. 165/5), baht açıklığı verir (G. 290/3) ve makamı en yukarılardır            

(G. 161/1).  Hümânın gölgesi kimin başına düşse o saadet bulur. Ancak şâir, hümânın 

gölgesini istemez (G. 100/3). Ben böyle rahatım diyerek; bir bakıma, sıkıntıda olmaktan 

memnûniyetini dile getirir.  

 Şâirin hümâdan başka zikrettiği diğer bir hayâl kuş ise, ankâdır. Çoğu defa 

avlanamayışıyla söz konusu edilen ankâyı, şâir kendisi ile özdeşleştirerek, kanaatkârlık 

yönünden örtüştürür (G. 57/7). 

  Âgâh’ı gazellerinde şâhbâz, diğer dîvân şâirlerinde olduğu gibi “himmet” 

dolayısıyla anılmakla birlikte (G. 130/2, 317/4); hümâyı avlayacak kadar da avcılıkta güçlü 

oluşuyla ele alınır (G. 71/7).  Güvercin ( kebûter ) ise sevgilidir (G. 262/2).  

 Şâir, sadece kuşları değil, diğer hayvanlara da gazellerinde yer vermektedir.  Âhû  

(gazâl), sevgilinin gözü için benzetme unsuru (G. 14/3) olurken; kakûm ve sincâb 

kürklerinden dolayı (G. 226/4) anılmaktadır. Âgâh’ın kalemi, gazellerde kıvraklığı ve 

süratinden dolayı   doru ata (kümeyt) benzetilir (G. 81/6, 260/2).  Karınca (mûr), siyah 

rengi ile sevgilin hattıdır ve zayıftır. Şâir,  onu tıraş etmeyip, merhamet edilirse, zehirli bir 

yılana dönüşebileceğini (G. 274/4) söyleyerek; mûr ve mârı bir beyitte zikredip; tezâd 

oluşturur. Sürekli renk değiştiren bukalemûn ise, gazellerde de menfî –dönek- kavram 

olarak söz konusu edilir (G. 122/7). 

 Şâir, bitkilerde olduğu gibi, hayvanları da bazı özellikleriyle, şiirlerinde benzetme 

unsuru olarak ele almaktadır. 

Cihan  büyük bir bahçedir. Ve bu bahçedeki bülbül de gül de diken de bencildir. 

Ancak Âgâh, her şeye rağmen, bu dünya bahçesini seyretmeye değeceğini düşünmektedir: 

Bülbülleri de gülleri de 0ārı da 0od-bīn 

Seyr it ki cihān bāġı temāşāya degermiş 

G. 188/5 
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II. IV. Kıt‘‘‘‘alar 

 II.IV.I. Şekil Özellikleri 

Âgâh Dîvânı’nda dört kıt‘a vardır. 1.(25 beyit), 2.(14 beyit ), ve 3.(5 beyit) 

kıt‘alar, kıt‘a-i kebîredir. İlk üç kıt‘ada mahlas kullanılmıştır.  

Bu kıt‘alar, çalışmamızda, düşürülen tarihlere göre sıralanmıştır. 

II.IV.I.1. Vezin: 1. ve 3. kıt‘alar “Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün”, 2. kıt’a 

“Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün” ve 4. kıt’a da “Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

Mefā‘īlün” kalıplarıyla yazılmışlardır. Âgâh kıt‘alarda pek sık olmasa da zaman zaman  

zihâf kullanmak durumunda kalmıştır: 

 Rūy-ı ma�'ūd-ı ta�ayyüdle ba�ılsa görinür  

Oldı dīvār u deri tā o �adar āyīnefām 

       Kt. 1/11 

[anda ben �anda Venā-güsterī-i ā'af-ı ‘ahd 

[ā’ilem şehd-i du‘āsıyla olam şīrīn-kām 

       Kt. 1/22 

 

Zihâf dışında, imâle, vasl ve mede sıkça rastlanılmaktadır: 

[āmeti ço� da uzatma yeter ĀĀĀĀgāhgāhgāhgāh yeter 

Şāyed ol 0ā,ır-ı nāzükde ġubār ola bedīd 

      Kt. 3/4 

Ben didüm her mı'ra‘-ı evvelden evvel *arfini 

‘Add idünce bī-naSīr ĀĀĀĀgāhgāhgāhgāh bir tārī0 olur 

 Kt. 2/14 

 

II.IV.I.2. Kâfiye ve Redif: Kıt‘alar,  xa xa xa… şeklinde kâfiyelenmiştir. Dört 

kıt‘ada da redif kullanılmamış, âhenk kâfiye ile sağlanmıştır. 

Âgâh,  kıt‘a-i kebîrelerde kâfiye oluştururken, zaman zaman gazellerde de 

rastladığımız, kelime tekrarına düşmüştür:   

Cūdı rehber oldı bu yanmış ya�ılmış ma‘bede 

Himmeti mi‘mār olup itdi ‘imāret sa‘y-ı gūr 
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Devletiyle dā’imā her cānibi ma‘mūr ola 

Zāne-i nāzı ‘adū-yı ‘izz ü cāhı ola gūr 

   Kt. 2/5,12 

Kt. 1/16 ve 25. beyitlerde de “ makam” kelimesi ile şâir, tekrara düşmüş;  

“mînâfâm” ve “ âyînefâm” kelimeleri ile de îtâ-yı celî yapmıştır: 

İtdi  peydā yine bir �a'r-ı fera*-efzā kim 

Görmemiş miVlini çeşm-i felek-i mīnāfām 

 

Rūy-ı ma�'ūd-ı ta�ayyüdle ba�ılsa görinür  

Oldı dīvār u deri tā o �adar āyīnefām 

               Kt. 1/ 7,11 

 

Âgâh Dîvânı’nda dört  kıt‘a da, Arapça ve Farsça kelimelerle kâfiyelenmiştir. 

Yalnız 2. kıt‘ada şâir, kâfiyeleri Arapça ve Farsça kelimelerle yaparken, son beyitte Türkçe 

kelime kullanmıştır: 

Devletiyle dā’imā her cānibi ma‘mūr ola 

Zāne-i nāzı ‘adū-yı ‘izz ü cāhı ola gūr 

 

Yazdılar tārī0-i ta‘mīrin bu ‘ālī ma‘bedüñ 

Heykel ü mi*rābı minberle yapıldı bī-�u'ūr 

 

Ben didüm her mı'ra‘-ı evvelden evvel *arfini 

‘Add idünce bī-naSīr ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bir tārī0 olur 

     Kt. 2/12,13,14 

  

 

II.IV.II. Muhtevâ Özellikleri 

 Âgâh, kıt‘aların tamamını tarih düşürmek için yazmıştır. 1. tarih, Âmid’de Recep 

Paşa Kasrı’nın inşasına; 2. tarih, yine Âmid’de ‘Alî Paşa’nın Ulu Camii’in tamirine; 3. 

tarih, mahfil inşasına; 4. tarih ise Tebrîz’in fethine düşürülmüştür. 
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II.IV.II.1. Dinî Unsurlar 

Din, kıt‘alarda sadece birkaç dinî unsurun sıralanmasından müteşekkildir. Şâir, 

bu nazım şeklinde de kasîde ve bazı gazellerinde olduğu gibi mütedeyyin kişiliğini 

yansıtmaktadır. 

Âgâh, kıt‘alarının birinde camii, bir diğerinde de mahfil inşasının tarihini 

düşürdüğü için, bu tarihlerde camii ile ilgili bazı dinî unsurlar dile getirilmiştir.  

Allah, ilk kıt‘ada karşımıza “Hakk”  (Kt. 1/24) olarak çıkarken, şâir O’ndan 

Recep Paşa için iki dünya saadeti dilemektedir. 

Kıyametin kopmasını şâir, bir zaman unsuru olarak “tâ-nefh-i sûr”  (Kt. 2/6) 

şeklinde dile getirir. Âgâh, camii inşasını anlatırken, bununla ilgili olarak; mihrâb               

(Kt. 2/9, 13), ibâdetgeh (Kt. 2/6), âyât-ı mübîn (Kt. 2/10), ma‘bed (Kt. 2/13), minber         

(Kt. 2/13), kâmet (Kt. 3/4), mahfil (Kt. 3/5) gibi unsurlara da yer verip; bunlarla bir yerde 

camiyi tasvir eder. 

 

II.IV.II.2. Tarihî ve Efsanevî Unsurlar 

Âgâh, şiirlerinde -özellikle kıt‘alarda- yaşadığı şehrin önemli eserlerini ve 

bunların yapılış tarihlerini söz konusu eder. Bu durum, onun yaşadığı devir hakkında bilgi 

verdiği gibi, etrafına karşı gösterdiği ilgiyi de ortaya koymaktadır. 

İlk kıt‘ada şâir, Diyarbakır beğlerbeğisi Recep Paşa’nın bu şehre yaptırdığı 

kasrın inşa tarihini verirken; Paşa’nın da övgüsünü yapar: 

Ā'af-ı pāk-şiyem ya‘ni Receb Pāşā kim 

‘Āleme şa*ne-i tedbīri ile virdi niSām 

                                                        Kt. 1/1 

Diyarbakır şehrindeki Camii-i Kebîr, en eski camilerimizdendir. Tarih boyunca 

da tamir ettirilerek, günümüze kadar ulaşmıştır. İkinci kıt‘a, Âmid valilerinden ‘Alî 

Paşa’nın  bir yangın sonucu tahrip olan camii, tamir ettirme tarihini vermektedir. Hatta 

Âgâh, caminin eskisinden daha sağlam ( Kt. 2/7) olduğunu da şiirinde belirtir. Kıt‘ada  ‘Alî 

Paşa, Hz. Süleyman’ın meşhur veziri Âsaf olarak, nitelendirilip; bir bakıma Âsaf’ın 

kimliği, vezire örnek gösterilmiştir: 
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Ā'af-ı Ġāzī ‘Alī Pāşā vezīr ibn-i vezīr 

Kim Venā-0ˇānīdür ehl-i fażl u dāniş bi-ż-żarūr 

           Kt. 2/1 

 Âsaf, yine ikinci kıt‘ada ‘Alî Paşa’nın övgüsü için (Kt. 2/9) kullanıldığı gibi, 

Abdullah Paşa’nın vezirliği de Âsaf’a benzetilmiştir (Kt. 4/1). Görülüyor ki, “Âsaf” 

kelimesinin Âgâh Dîvânı’ndaki yeri, diğer dîvân şâirlerinin şiirlerindekinden pek de farklı 

değildir. 

 Ayrıca Diyarbakır’daki Ulu Camii’ye, M. 1712’de bir de mahfil eklenmiştir. Bu 

mahfili de vezir ‘Alî Paşa’nın, bir süre kedhüdalık yapan babası Hüseyin Ağa yaptırmıştır. 

Şâir, üçüncü kıt‘asında da bu ismi zikreder ve ona duada bulunur: 

Fa0r-ı erbāb-ı himem ya‘ni >üseyn Āġā kim 

Ola i�bāl u sa‘ādet ile her rūzı sa‘īd 

  Kt. 3/1 

 

 Âgâh, İstanbul’dan uzakta yaşayan bir şâir olmasına rağmen, tarihî gelişmeleri, 

seferleri takip etmiş ve fetihlerden duyduğu sevinci, düşürdüğü tarihlere yansıtmıştır. Son 

kıt‘asında, dönemin Van valisi olan ve Tebriz’i fetheden Köprülü-zâde Abdullah Paşa’yı 

över ve duaların hedefi yapar: 

Bu oldı fet*inüñ tārī0i ‘Abdu’l-lāh Pāşānuñ 

  Li-vechillāh gelüp Tebrīzi aldı Köprilī-zāde 

       Kt. 4/2 

 

 Şâir, kıt‘alarda sadece çevresindeki şahsiyetlere değinmekle kalmamış, dîvân 

şiirinde gelenek haline gelen ünlü isimlerden; Çinli nakkaş Mânî’yi de söz konusu 

etmiştir. Aşağıdaki beyitte şâir, Recep Paşa’nın yaptırdığı kasrın nakışlarıyla Mânî’nin 

nakışlarını karşılaştırır. Kasrın nakışları daha üstündür:  

[anda bu ,ar*-ı ‘aceb �anda nu�ūş-ı Mānī 

Zat-ı yā�ūta berāber mi olur her 0a,-ı 0ām 

         Kt. 1/14 

 Tarihî ve efsanevî şahsiyetlerin dışında Âgâh, feth edilişi münasebetiyle Tebriz         

(Kt. 4/2) şehrine değinirken; yaşadığı şehir Âmid ise Recep Paşa Kasrı dolayısıyla söz 

konusu edilir: 
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Şeh-nişīn-i sīne girüp itse tefā0ur yeridür 

Āmidüñ gögsidür envā‘-ı şerefle bu ma�ām 

Kt. 1/16 

 Âgâh, üçüncü kıt‘ada  hükümdarın ya da camii müezzininin oturup namaz 

kılacağı yer olan mahfilin inşasına tarih düşürürken; Habeş’den söz eder. Habeş, 

dîvânlarda, orada yaşayan insanların siyâhî olmaları sebebiyle; kara zülf, ben, esir, gecenin 

rengi gibi unsurlara genellikle benzetmelik olarak geçmektedir. Ancak Âgâh, bu kıt‘ada 

Habeş’i bunlardan farklı bir şekilde ele almıştır. Habeş, bülbülü ile dile getirilmektedir. 

Şâir, Habeş’in bülbülü derken Bilâl-i Habeşî’yi kasd ediyor olabilir. Bu münasebetle de 

caminin müezzinini – ki mazmûndur-,  Bilâl-i Habeşî’ye benzeterek, onu yüceltmekte ve 

yuvasının yenilendiğini belirtmektedir: 

Didi bu ma*fili yapdu� da 0ıred tārī0in 

‘Andelīb-i >abeşüñ lānesi oldı tecdīd 

        Kt. 3/5 

 

 Âgâh’ın tarihî ve efsanevî unsurları kıt‘alarına dile getirirken, geleneğe bağlı 

kaldığını söyleyebiliriz. Ancak, onun Habeş için farklı bir benzetme kullanması, yeni 

mazmun arayışı içinde olduğu gerçeğine dikkatleri çekmektedir. 

 

II.IV.II.3. Tabiat Unsurları 

Tabiat, kıt‘alarda diğer nazım şekillerinden çok farklı değildir. 

Felek, şafak renkli bir şaldır ve Recep Paşa isterse ona ihrâm olacaktır (Kt. 1/2). 

Böylece felek ilk kıt‘ada, hem yüceliği hem de düz, çarşaf gibi oluşuyla bir benzetme 

unsurudur. Ayrıca felek, gök renklidir ve onun gözleri Recep Paşa’nın kasrı gibisini hiç 

görmemiştir (Kt. 1/7). Feleğin ilk katında yer alan meh ile dördüncü kattaki hurşîd, 

parlaklıkları münâsebetiyle zikredilirler. Recep Paşa Kasrı, o kadar parlaktır ki, sabahın 

ışığı onu kıskanır ve bu parlak kasrın pencerelerine ancak, ay ve güneş  cam olabilir: 

Reşk ider 'afvetine 'ub*-ı sa‘ādet-pertev  

Yeridür revzenesine meh u 0urşīd ola cām 

           Kt. 1/8 
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 Âgâh, kıt‘alarından birinde, yedinci felekteki Zuhale de değinir. Zuhal, 

yeryüzüne en uzak, seyyâredir ve  astroloji ilminde uğursuz sayılır.45 En üstte olduğu için 

bâm (çatı ) ile birlikte anılan Zuhal, “eğer bir akşam feleğin çatısından kasrın havuzuna 

baksa, uğursuzluktan temizlenip, kutlu olur” ifadesiyle dile getirilmektedir. Âgâh, böylece 

seyyârenin kaderini değiştirir: 

Sa‘d olup çirk-i nu*ūsetden olur ,āli‘-i pāk  

>avżına ba�sa Zu*al bām-ı felekden bir şām 

         Kt. 1/18 

 Kıt‘alarda zaman ise, hayatın içinde yaşanan sıradanlıkta geçmektedir. Şâir, 

Hüseyin Ağa için “her rûz” (Kt. 3/1) kutluluk dilerken; Zuhalin “ bir şâm” (Kt. 1/18) 

feleğin çatısından bakmasını ister. İnsanın bıraktığı hayırlı eserlerle nâm yapmasını isteyen 

şâir, kişinin ömrünü “defter-i eyyâm” (Kt. 1/6) olarak nitelendirmektedir. Ayrıca “subh-ı 

sa‘adet-pertev” (Kt. 1/8), Recep Paşa Kasrı’nın saflığını kıskanır. 

 Sabah, gece, gündüz ve günler kıt‘alarda kesin bir zaman dilimini göstermemekle 

birlikte, dîvân şiirinin sosyal hayatı aksettirmesi bakımından önem taşımaktadır. 

 Âgâh, zaman içinde ilerlerken, gülbahçelerine de uğrar. Elbetteki bu dolaşma 

kıt‘alarda, düşürdüğü tarihler içindir. Tabiat onun gözünde; binalar, camiler için bir 

benzetme unsurudur. Şâir, Recep Paşa Kasrı’nın çatısını, gülbahçesine (sâha-i gülzâra )       

(Kt. 1/13) benzetirken; sevgilinin yeni çıkmakta olan dudağının üstündeki tüyler çimenliğe 

( sebze )  (Kt. 1/10) benzetilmektedir. Ayrıca şâir, göz değmemesi için,  nakkâşlardan 

kasrın duvarına badem ( badam ) fidanı  (Kt. 1/17) çekmelerini ister. Badem, burada aynı 

zamanda sevgilinin gözü olarak da düşünülmüştür. Söğüt ağacı ( bîd ) (Kt. 3/2)  meyvasız 

bir ağaç olması münâsebetiyle zikredilmektedir. Ancak Camii mahfilini yaptıran Hüseyin 

Ağa, bu ağacı besleyerek meyvalı bir ağaç yapabilecek kadar büyük bir şahsiyettir.  

 Âgâh, yine Recep Paşa’nın övgüsünü yaparken şahin ve güvercin (hamâm) 

kuşlarına değinir. Paşa, o kadar âdildir ki, onun zamanında avcılığı ile meşhur şahinin 

yuvasında güvercin beslenmektedir (Kt. 1/3). 

 Tabiat, Âgâh’ın kıt‘alarında kozmik âlemiyle, zamanıyla, bitkileriyle, 

hayvanlarıyla birlikte benzetmelik olarak yer alırken; çoğu kez -ki daha çok Recep Paşa- 

övgüsü yapılacak unsur için, şâirin dilinde bir araç olmuştur.  

                                                
45 Şerife Akpınar, age., s. 190. 



 122  

 

II.V. Müfred 

 II.V.I. Şekil Özellikleri 

Dîvân’ın en sonunda yer alan tek müfred de tarihtir. Minâre yapımına düşürülen 

bu tarih diğerlerinden ayrılmamış ve kaynaklarda genellikle “Dîvân’da 5 tarih var”46 

şeklinde geçmiştir. Müfrede, Dîvân’ı tertip ederken, kıt‘aların ardında 5. tarih olarak yer 

verildi. 

II.V.I.1. Vezin:   Müfred, “Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün” kalıbı ile yazılmıştır. 

İkinci mısra‘ Arapça bir ifâdedir ve şâir, diğer şiirlerinde olduğu gibi, müfredde de imâle 

yapmıştır: 

Mu‘aşşer *arfleriyle oldı tārī0 

            d¾½ « ë*¼ « ëì U– v¼ UFÔ  

 

II.V.I.2. Kâfiye ve Redif: Müfred, musarra bir beyt değildir. Dolayısıyla  ax 

şeklinde kâfiyelenmiştir. 

 

II.V.II. Muhtevâ Özellikleri 

 Müfred, minâre yapımı için düşürülen bir tarihtir. Tarih düşürülen mısra, “en 

büyük olan Allah’ın şânı yücedir” mealindedir. Ve  Âgâh’ın dinî  inancını ortaya koyması 

bakımından önem taşımaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu, C. III, İstanbul 1965,  s. 652. 
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 II. VI. Rubâîler 

II.VI.I. Şekil Özellikleri 

Âgâh Dîvânı’nda biri Farsça olmak üzere 26 rubâî bulunmaktadır. Farsça olan 

rubâîye, çalışmamızda eski harflerle yer verilmiştir. Rubâîlerin nüshalardaki sıralaması 

birbirleriyle aynı olmasına rağmen; kâfiye sırasına uymadığı için tarafımızdan mürettep 

hale getirilmiştir. Şâirin mahlası ise sadece  6., 7., 21., 26. ve Farsça olan 2. rubâîde 

geçmektedir. 

 

II.VI.I.1. Vezin: Âgâh Dîvânı’nda yer alan 26 rubâî de ahreb vezinleri ile kaleme 

alınmıştır. Rubâîlerde, genellikle 4 mısrada da değişik kalıpların kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Şâirin, med, vasl, imâle gibi aruz unsurlarına rubâîlerinde sık sık yer 

verdiği görülmektedir: 

Feryād neler bu dil-i dīvāne ider 

 Ben sū0te-i ‘aş� ile hem0āne ider  

 Her rūz bir āftāb-ı ‘aş� ile ya�ar  

 Her şeb yine bir çerāġa pervāne ider 

 Rb.3 

 

II.VI.I.2. Kâfiye ve Redif: Bütün rubâîler aaxa şeklinde kâfiyelenmiştir. Âgâh, 

kâfiye oluştururken, “ seyl-âb” ve “sîm-âb” kelimelerinde îtâ-yı celî  yapmıştır:  

İv yıġmaġı  pīşe itme seyl-āb gibi 

Her 0āneyi rūşen eyleme mehtāb gibi  

Oāġ �almadan ölmesi da0ı nef‘ilīdür 

Bī-0ayr olanuñ cihānda sīm-āb gibi 

           Rb. 22 

Şâir, rubâîlerinde aynı dilden olan kelimelerle kâfiye yaptığı gibi, Farsça-Arapça 

kelimelerle de kâfiye oluşturmuştur. 
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Arapça kelimelerle yapılan kâfiyeler: 

Ebnā-yı zamān ki ‘ahde te’kīd eyler  

Aldanma ki cevr ü kīne ta�yīd eyler 

Bir nā-0alefi ki �orsın ādem yerine 

Çün sāye düşer �afāda ta�līd eyler 

           Rb. 5 

 

Farsça kelimelerle yapılan kâfiyeler: 

Feryād neler bu dil-i dīvāne ider 

 Ben sū0te-i ‘aş� ile hem0āne ider  

  Her rūz bir āftāb-ı ‘aş� ile ya�ar  

  Her şeb yine bir çerāġa pervāne ider  

  Rb. 3 

 

Farsça-Arapça kelimelerle yapılan kâfiyeler:  

Tā gördi şerār-ı āhumı jāle gibi 

Māh oldı leb-i hālede teb0āle gibi 

Ey çar0 *aGer ki āb ile sönmez hīç 

Bir şu‘le ki dūdı pest ide lāle gibi 

         Rb. 23 

Redife şiirlerinde önemli bir yer veren Âgâh, rubâîlerinde de daha çok redifli 

söyleyişlerden yararlanmıştır. Rubâîlerin 5’i  (Rb. 1, 11, 14, 16, 20 ) redifsiz yazılırken; 

3’ü (Rb. 7, 25, 26) ek, 14’ü (Rb. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24 )  kelime, 1’i 

(Rb. 12) ek+kelime ve 3’ü (Rb. 2, 15, 18) de kelime grubu halinde redif kullanılarak 

yapılmıştır.  

 

II.VI.II. Muhtevâ Özellikleri 

Âgâh rubâîlerinde; dinî konulara, maddî ve manevî aşka (Rb. 3, 12) değinirken; 

gazellerinde olduğu gibi hikmetli (Rb. 1, 10) söyleyişlere de yer vermiştir. 
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II.VI.II.1. Dinî Unsurlar 

Âgâh, rubâîlerinde dinî unsurları genellikle benzetme ögesi olarak kullanmıştır. 

Rubâîlerde daha çok, namazla ilgili mefhumlar dikkat çekmektedir.  Aşk, şâir için kıble-

nümâ iken, gölgesi de ayaklarına seccâdedir (Rb. 6). Seccâde bir başka şiirde ise süsü         

(Rb. 14) dolayısıyla söz konusu edilir. Namaz kelimesinin yer aldığı aşağıdaki rubâîde, 

mihrâb, diğer dîvân şiirlerinde olduğu gibi ebrû münâsebetiyle ele alınır. Genellikle dîvân 

şiirinde sevgilinin kaşı, kulluk ifâdesi için secde eder. Âgâh da bu düşünceyi rubâîde dile 

getirir: 

Her nāzişi ço� şū0a niyāz eylemedük 

Mi*rāb-ı her ebrūya namāz eylemedük  

Zīb-i baġal itmedük zer-i �albümüzi 

Tā āteş-i ‘aş�da güdāz eylemedük 

     Rb. 13 

 Şairlerin, rubâîleri, ânlık fikrî ve hissî heyecanlarını tespit için tercih 

ettiklerinden47 olsa gerek, Âgâh’da bu nazım şeklinde dinî yönünü yoğun olarak 

vermemiştir. Ancak, onun tasavvufa temâyülü dikkatleri çekmektedir. Tasavvufun temel 

düşüncesine göre sûfî, Allah’tan başka her şeyi terk etmelidir. Gönlünde başka sevgi olan 

kişi mâsivâdan kurtulmuş sayılmaz.48 Eğer kişi mâsivâyı terk etmezse Allah’ın nuru onda 

tecelli etmeyecektir. Zirâ, bir fânûs içinde iki mum, bir gönülde de iki aşk olmaz: 

Mādām ki ‘ārif itmeye terk-i sivā 

  Olmaz mütecelli anda envār-ı Hudā 

  Bir dilde iki sūz-ı ma*abbet olmaz 

  Bir fānūs içre iki şem‘ itmez cā 

                 Rb. 1 

 Âgâh’ın rubâîlerinde din, özellikle namazla ilgili unsurlarda dile gelirken; 

fenâfillaha ulaşma isteği de gözler önüne serilmiştir. 

 

 

 

                                                
47 Ahmet Sevgi, “Arif Nihat Asya’nın Rubaîleri Arasında”, Türk Edebiyatı, S. 370-371, İstanbul 2004,       
s. 48. 
48 İskender Pala, age., s. 263. 
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 II.VI.II.2. Tarihî ve Efsanevî Unsurlar 

Âgâh, rubâîlerinde dinî unsurlara yer verdiği gibi öğüt verici ve uyarıcı nitelik 

taşıyan hikmetli söyleyişleri de ( bk. Hikmetli Sözler )  dile getirmiştir. Bunların yanı sıra 

rubâîlerde daha çok aşk konu edilir.  

Şâirin, diğer dîvân şâirlerinde de olduğu gibi sevgiliye kavuşma ümidi yoktur. O, 

daima sevgiliye sitem eder. Çünkü sevgili hep ellerle ve mutluluk içindedir (Rb. 16) ama 

şâire gelince, o sevgilinin gözünde kıymetsiz ve i‘tibarsızdır (Rb. 18). Bu durumda o, Kays 

ve Ferhâd’dan sonra zamanın eziyet çekenidir. Âgâh, bu mısraları ile kendisini, âşığın 

timsali olan iki büyük kahramanla bir tuttuğunu göstermektedir: 

 Bir ‘āşı�-ı dil-figār var ise benüm 

Bī-�ıymet ü i‘tibār var ise benüm 

kannum bu ki [ays [u] Kūhkenden 'oñra 

Mi*net-keş-i rūzgār var ise benüm 

            Rb. 18 

 Yine bir başka rubâîde, Ferhâd ile Şîrîn hikâyesinin kahramanları dile 

getirilmiştir. Şîrîn, tatlı anlamı da kasd edilerek tevriyeli olarak zikredilirken; Ferhâd 

deldiği Bî-sütûn dağı sebebiyle söz konusu edilir: 

Şīrīn-lebi kim füsūna bünyād eyler 

  Biñ cān ile Bī-sütūnı Ferhād eyler 

  Āvāze-i ra‘ddur �ıyās eyleme kim  

  Devrüñde senüñ çar0 da feryād eyler  

           Rb. 4 

 Âgâh Dîvânı’nda, rubâîlerde daha çok  aşkın konu edilmesi;  şâirin,  tarihî ve 

efsanevî unsurlar içinde,  aşk kahramanlarına yer vermesine sebep olmuştur. Mecnûn ve 

Ferhâd’ın söz konusu edildiği rubâîlerde, dîvân şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır. Âgâh, 

kendi aşkını onlarınkiyle bir tutup, “zamanın aşk kahramanı  benim” diyecek kadar da 

kendine güvenmektedir. 

 

II.VI.II.3. Tabiat Unsurları 

Âgâh, rubâîlerinde de tabiatı seyreder. Tabiat vasıtasıyla,  duygu ve düşüncelerini 

ortaya koyarken; ona, genellikle benzetmelik olarak başvurduğu görülür. 
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Felek, rubâîlerde çarh (Rb. 4, 23) ve gerdûn (Rb. 24) adıyla, karşımıza çıkarken; 

yine şikâyet edilendir. O, garip bir dönüş yaparak, şâirin tüm neşesini perişan etmiştir    

(Rb. 24 ). Çarh, bir zaman gelir feryat eder. Bu feryat ise ra‘‘‘‘d yani gök gürültüsüdür     

(Rb. 4 ). 

Rubâîlerde, sadece iki seyyârenin adı zikredilir. Onlar da, diğer eserlerde olduğu 

gibi ay ve güneştir. Güneş, yakıcılığı (Rb. 3) ve parlaklığı ile (Rb. 7) âftâb, mihr olarak 

görülür. Ay ise, sevgilidir (Rb. 21) ve ışığı her evi aydınlatır (Rb. 22). Ayrıca mâh, hâlenin 

dudağındaki uçuktur (Rb. 23).  24. rubâîde ise şâir, güneş ve ayı yuvarlaklığı sebebiyle 

kursa benzetmektedir. 

Tabiatda zaman, içinde yaşayan insanlarla birlikte ele alınmış (Rb. 5); bu zaman 

dilimi içindeki rûz, güneşi ile; şeb, çırası ile (Rb. 3) söz konusu edilmiştir. Aynı şekilde 

rubâîlerde subh, ışığın, şâm ise karanlığın (Rb. 21) sembolüdür. Ferdâ, karşımıza fakir 

dervişin onu dert etmemesi ile çıkar. Bütün bu zaman dilimleri, hayatın normal akışı içinde 

yer almakta ve şâirin rubâîlerinde de aynı sıradanlıkla zikredilmektedir. 

 Âgâh, rubâîlerinde de gülbahçelerinde dolaşır. Fakat, gül bahçesindeki nazlı, 

fidan boylu sevgili gitmiş, yerine salkım söğüt servi yetişmiştir ( Rb. 25 ). Bu bahçede 

ayrıca çiçekler de vardır. Elbetteki en kıymetli çiçek güldür. Gül, sevgilidir ve onun 

açması, bülbülü sevindirir, güldürür (Rb. 12). Gülün açılmamış, “gül-gonca” hali ise 

sevgilinin ağzıdır (Rb. 25). Gülün kokusu hiçbir çiçekte yoktur. Şâir de “her yaprakta onun 

kokusunu  arama” (Rb. 10 ) demektedir. Gül, bakmaya doyulmayacak güzellikte bir çiçek 

olmasına karşın, Âgâh, ona sevgilisi olmadan bakamaz (Rb. 17). Burada şâir, gülün 

güzelliği karşısında;  sevgilisine kavuşmak için girdiği mücadeleyi ortaya koymaya 

çalışmış olabilir.  

 Ayrıca gül, şekli ve rengi bakımından da yanık yarasına benzetilmektedir. Yine 

bu yaraya sebep olan ateşi ise kendisi yani gül suyu söndürebilir ( Rb. 26 ). 

 Rubâîlerde gülden başka, yine kokusu sebebiyle reyhân  (Rb. 10); kırmızı rengi 

ve ortasındaki siyahlığı ile de alevin dumanına benzetilen lâle (Rb. 23 ) söz konusu edilir. 

 Şâir, güllerle dolu bahçede bülbüle de rastlamaktadır. Bu kuş, güzel seslidir ve 

Âgâh, kendisini bu bağın güzel sesli bülbülüne benzeterek (Rb. 11), şâirliğini över. Bülbül, 

sevdiği gülün açılmasıyla mutlu olur (Rb. 12). Bir başka rubâîde bülbül, rakîbi çirkin  sesli 

zâg, yani karga ile söz konusu edilir (Rb. 26). Bülbülün gönlünün tokluğu, kargayı, gülle 

arkadaş eder. Her iki kuş, tezâd teşkil edecek şekilde zikredilir.  
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 Diğer bir âşık pervâne de, bir çıranın etrafında dönüp durmaktadır (Rb. 3). 

Ayrıca rubâîlerde papağan ( tûtî ), ayna karşısında konuşması özelliği ile benzetme 

unsuru olarak yer alır. 

Tabiat, rubâîlerde de gökyüzüyle, ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle ve tüm 

güzellikleri ile  şiire renk katmıştır. Şâir, tabiat karşısında bazen aciz kalırken, bazen de 

ondan daha üstün olmayı başarmıştır. O, kimi zaman bir güneş, kimi zaman bülbüldür; 

sevdiği ise bazen ay bazen de güldür. Ancak çok defa Âgâh, güneşten daha yakıcı, 

bülbülden de daha âşıktır. 
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III. DÎVÂN’IN DİL ve ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ 

 

 III. I. Dil ve Üslûp 

 Âgâh’a, Dîvânı’ndaki 373 gazeliyle bir gazel şâiri demek mümkündür. 

Şiirlerinde, hemen hemen aruzun bütün bahirlerini kullanması ve  fazla vezin kusurlarına 

düşmemesi onun şiir diline hâkimiyetini göstermektedir. 

 Âgâh’ın şiirlerinde, Sebk-i Hindî ve hikemî tarzın etkisiyle olsa gerek, az sözle 

çok şey söyleme gayreti görülmektedir ( bk. Atasözleri, Deyimler ve Hikmetli Sözler ). Bu 

durum onun sâde ve akıcı bir söyleyişe ulaşmasını sağlamıştır. Nitekim şâir, zaman zaman 

sâde şiir yazdığını belirtir: 

Olursa her ne �adar sāde şi‘ri ĀgāhuĀgāhuĀgāhuĀgāhuññññ 

  Bir iki beyt iderüz inti0āb her ne ise 

                  G. 312/ 5 

  Āyīne-'ıfat sāde-nümā naSmumı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

  Rengīnī-i mecmū‘a-i yārāna degişmem 

     G. 252/5 

 Sâde söyleyiş isteğine rağmen, Arapça ve Farsça kelime kullanımlarındaki çokluk 

da göz ardı edilemez. Âgâh, Dîvân’da yer alan rubâîlerinden birini tamamen Farsça (Rb. 2) 

yazarken; Arapçayı daha çok âyet ve hadîslerden yapılan iktibâslarda kullanmıştır. Bu 

iktibâslar onun dinî kültürünün bir neticesidir.  

Ayrıca Âgâh’ın, Arapça ve Farsça kelimelerle de kâfiye yaptığı görülür: 

Dilde yāruñ ġamı da Gev� u 'afādan �almaz 

 ‘Aş� vīrānesinüñ cuġdı hümādan �almaz 

            G. 161/1 

Dilden ey şū0 cefā resmini bīrūn eyle 

 Tīġ-ı cevr ile ya öldür beni memnūn eyle 

             G. 316/1 

 Genellikle rediflerde, Türkçe kelimeleri kullanmış olması ise onun şiirlerindeki 

düşüncenin, Türkçeye ait olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 
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 Şâir,  şiirlerinde sık sık,  “ser-tâ-be –kadem” (Rb. 7), “ ser-be-ser” (K. 2/30), “ser-

â-pâ” (G. 19/6), “ham-ender-ham” (G. 54/3), “pey-der-pey” (G. 220/5) gibi Farsça kalıp 

sözlerden de yararlanır. 

 Âgâh, şiirlerinde üçlü, dörtlü terkîplere de başvurmuştur. Terkîp ile sâdelik 

birbirine zıt gibi görünse de bunların bir arada oluşu Sebk-i Hindî’nin etkisinden 

kaynaklanmaktadır: 

Dil-i dīvāneye yer mi bulunur 'a*rāda 

 CeGbe-i silsile-i zülf-i perīşān bu ise 

                  G. 330/3 

 

 Şâir, vezin gereği zaman zaman farklı dil özellikleri de göstermiştir. “nâ-şüküfte”  

“neşküfte” olarak yazılırken: 

Teng-meşreb o �adar ġonca-i neşküftesi kim 

 Yarum aġızla su0an-ı yārdan olmaz me’mūl 

                   G.233/3 

 “ayrılsa” kelimesi ise yine vezin için “ayırılsa” şeklinde kullanılmıştır: 

Ne mümkün eylemek ey māh-rū �a,‘-ı naSar senden 

K’olur girdāb ayırılsa bir dem çeşm-i ter senden 

                              G. 272/1 

 Âgâh Dîvânı’nda dikkatimizi çeken bir husus da, şiirlerde arkaik Türkçe 

kelimelere yer verilmesidir. Bunlardan bazıları: 

Depret- : Kımıldamak, harekete geçirmek 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bād-ı ahuñı ta*rikden 'a�ın  

Depretme ol dü-zülf-i semensā yerindedür 

                   G. 74/5 

 Tıpış : Titreme, kımıldama 

  Yeter 0arābī-i aġyāra bir ,ıbış ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh     

  O şū0 ,utmasa her dem ‘inān-ı āhumdan 

        G. 275/5 
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 Tıpran-: Sıçrama  

Fehm itmedük a*vāl-i gehī ,ıpranışından  

Yā cāGibe-i kāhrübāsın ne bilürsin 

         G. 271/2 

 Bile: Birlikte; dahi, de 

Güşāde olmaz o gül-ġonçe āh-ı ‘āşı� ile 

Nesīmden bile imdād olursa her ne �adar 

                        G. 39/4 

 Eyle: Öyle 

Vefā idersen eger eyle her zamān 0oşdur 

Egerçi 0ūbdur ey meh cefā da va�tinde 

       G. 302/3 

 Kanda: Nerede 

[anda ben �anda reh-i 'avma‘a zāhid degülem 

 ‘Ārifem gūşe-i mey0ānede gel ara beni 

      G. 346/3 

 Kankı: Hangi 

[an�ı sā�īden şarāb-ı nāb nūş itdük yine 

Kim dili āmāde-i cūş ü 0urūş itdük yine 

        G. 320/1 

 Kop-: Meydana getirmek, peyda etmek 

Göñülde itmeyüp ey na0l-ı ġam neşv ü nemā �opduñ 

[opardılar seni himmetle 'anma sen saña �opduñ 

                     G. 231/1 

 Uzan-: Uzun sürmek 

Ço� oldı  nāziş-i aġyār-ı yārı öksemişüz 

Uzandı fa'l-ı zemistān bahārı öksemişüz 

        G. 171/1 

 Yigrek: Daha iyi, üstün 

Sezādur olsa ferşi āstānuñ dīde-i Cibrīl  

Ki kūh-i [āfa yigrek nergis olmaz çeşm-i ‘an�ādan 

        K. 1/20 
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 Bunlardan başka “arzu duymak, özlemek” anlamına gelen “öksemek” kelimesinin 

redif şeklinde kullanılması ve bu kelimeye redif olarak başka dîvân şiirlerinde 

rastlanılmaması dikkat çekicidir: 

Ço� oldı  nāziş-i aġyār-ı yārı öksemişüz 

Uzandı fa'l-ı zemistān bahārı öksemişüz  

 

MiVāl-i şebnem-i nergis-nişīn gözümde uçar 

 O deñlü cām-ı mey-i 0oş-güvārı öksemişüz 

 

Şikāyet itmedeyüz şū0-ı nev-güGeşte gibi  

 Ki 0a,,ı yo� bu belüñ ‘ayş-ı yārı öksemişüz 

 

Çü �a,re gevher-i yekdāne olmadan geçdük  

 Yeter keş-ā-keş-i deryā kenārı öksemişüz 

 

Vi'āle itmez iken şimdi ser-fürū Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh   

 Zamān  ola diyelüm cevr-i yārı öksemişüz 

                             G. 171 

 

 Âgâh Dîvânı’nda, sadece şiirlerde âhengi sağlamakla kalmayıp; anlatımı 

pekiştirerek, etkili bir biçimde sunulmasına yardım eden1 ikilemelere de rastlanılmaktadır.  

Dil-i mecrū*uma sevdā-yı zülf-i pür-şiken düşmez 

Ser-ā-pā tāze tāze za0mdur müşg-i Zuten düşmez 

              G. 167/1 

Gelmede her dem 0ayāl-i māh-rūyān fevc fevc  

 Oldı dil āyīnesi bir şehr-i *üsn ābādımuz 

                                G. 169/2 

 Hatta Dîvân’da, bir gazel boyunca devam eden ikilemeler sıralanır: 

Ġamuñ ne neşvesi vardur ayıl ayıl ne bu ġam  

O gül-ru0uñ yüzine ba� mayil mayil ne bu ġam 

 

 

                                                
1 Muhsin Macit, Divân Şiirinde Âhenk Unsurları, Ankara 1996, s. 42. 
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İcāzet olmaz ise dest-būsına yāruñ 

>ınā gibi ayaġına ya�ıl ya�ıl ne bu ġam 

 

>użūr ‘ā�ıbet-endīşlükde az bulunur 

O āfet istemez ister ta�ıl ta�ıl ne bu ġam  

 

Olunmadı da0ı fūfān-ı ġu''a-i ‘ālem-gīr 

MiVāl-i mevc-i kenāra atıl atıl ne bu ġam 

 

Elem 0azīnesidür bezmi ‘ālemüñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Gürūh-ı bāde-keşāna �atıl �atıl ne bu ġam 

                   G. 248 

 Âgâh’ın üslûp özelliklerini gösteren bir diğer husus ise paralelizmdir. Şiir dilinde 

beyti oluşturan mısralar arasındaki benzer dil birliklerinin ve mütevâzin kelimelerin 

anlamla bütünleşen sesin eşliğinde paralel sıralanışını ifade eden2 bu özelliğe, Dîvân’da yer 

yer rastlanılmaktadır: 

Mestem ammā ne mest bāde vü cām  

Rindem ammā ne rind dürd-āşām 

       K. 2/1 

Ġam-ı firā� ümmīd-i vi'ālden yegdür 

Zumār-ı na�d mey-i i*timālden yegdür 

        G. 86/1 

 

 Âgâh, Dîvânı’nda gazel, kasîde, tahmîs, tesdîs, kıt’a, rubâî gibi farklı nazım 

şekillerini kullanarak tek düzelikten sıyrılmıştır.  

 Ayrıca işlediği konuya göre üslûbu uygunluk göstermiştir. Şiirlerinde, yerine göre 

lirik, yerine göre -hikmetli sözleriyle- didaktik bir hava estirmiştir. Âgâh’ın şiirlerinde, 

akıcı, canlı, söz sanatlarıyla zenginleştirilmiş bir anlatım hâkimdir. 

 

 

 

                                                
2 Muhsin Macit, age., s. 59. 
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III.II. Atasözleri, Deyimler ve Hikmetli Sözler 

 III. II. I.  Atasözleri 

 Yüzyıllar boyunca nesilden nesile dolaşarak günümüze kadar ulaşan atasözleri ve 

deyimler, dîvân şiirinde de düşüncelerin, duyguların destekçisi olmuştur. Dîvân şâirleri 

şiirlerinde, atasözleri ve deyimlerden aldıkları bu destekle düşünce ve duygularını ispat 

etmeye çalışmışlardır.  

 Kısa, özlü ve kalıplaşmış sözler olan atasözlerinin, azla özü vermesi, özellikle 

şiirin yapısına uygun düşmektedir. Hele eski şiirimizde beyit bütünlüğünün olması yani 

anlamın beyitte bitmesi, şâiri ister istemez az ve özle çok şey anlatma ustalığına 

götürmüştür.3 

 Atasözleri sayesinde toplumun sosyal, kültürel, ruhî yapısı, hayat şartları, örf-

âdetleri ve dünya görüşü tespit edilebilir.4 Âgâh’ın şiirlerinde bunların yanı sıra, 

atasözlerinin okuyucuyu uyarma, yol gösterme özelliği ile de bazı konulara dikkati çekme 

gayreti söz konusu olabilir. 

 Ayrıca, dîvânlarda atasözlerine yer verilmesinde,  şiir dilini Türkçeleştirme, 

halkın diliyle halka seslenme istek ve çabası5da vardır. Âgâh Dîvânı’nda da bu durum 

görülmektedir. 

 Âgâh’ın şiirlerinde rastladığımız atasözlerinin bir kısmının, günümüzde 

kullanılan sözdiziminden farklı olması dikkat çekicidir. Halbuki, atasözleri kalıplaşmış 

sözlerdir. Bu durum, vezinden kaynaklandığı gibi tarihî gelişim sırasında yaşanan 

değişikliğe de bağlanabilir. 

 “Göze yasak olmaz”6 atasözü,  Âgâh Dîvânı’nda -göz için yasak olmaz- şeklinde 

geçmektedir: 

Çü şebnem ol güli nezzāre altına alma  

Edebde 0oş ,utalum göz içün yasāġ olmaz 

      G. 131/2 
                                                
3 Mine Mengi, “Necâtî’nin Şiirlerinde Atasözlerinin Kullanımı”, Erdem, C.2, S.4, Ankara Ocak 1986, s. 49. 
4 H. Ahmet Sevgi, “Mesnevî’de Türkçe Anlamlı Atasözleri”,  Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S. 15, 
1992, s. 1. 
5 Dilek Batislam, “Nedim’in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler” Türkoloji Araştırmaları Fuat Özdemir 
Anısı, Adana 1997, s. 122. 
6 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, C. I, Ankara 1981. Atasözlerinin günümüzdeki 
kullanımı, beyitlerden önce “  ” işareti içinde gösterilmiştir.  
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 “Eski düşman dost olmaz”  atasözü ise: 

Düşmen inanma dost olur i0tilā, ile 

Ālūde itme sīnede mihr ile kīneyi 

       G. 328/4 

şekline dönüşmüştür. 

Aşağıdaki ifade, “Adamın adı çıkacağına canı çıksın” atasözünü hatırlatmaktadır: 

Adı rüsvālu�la yā Rab çı�masun bir kimsenüñ 

Cürm her kimden Suhūr itse hemān benden bilür 

            G. 95/3 

Dîvân’daki atasözleri zaman zaman da mealen verilmiştir. “Taş yerinde ağırdır” 

atasözü; şarabın yeri tekke, ibâdetin yeri de mescid olarak düşünülüp, “her kişi kendi 

yerinde değerlidir” ifadesiyle ortaya konulmuştur: 

Mey 0arābātda mescidde ‘ibādet yegdür 

 Raġbeti her kişinüñ kendi mekānında �alur 

                              G. 67/4 

 

 

 III. II. II. Deyimler 

    Deyimler de atasözleri gibi kalıplaşmış ifadelerdir. Ancak, atasözleri ders vermek 

ve yol göstermek amacı güderken; deyimlerde böyle bir kaygı yoktur. Deyimlerin amacı, 

bir kavramı özel kalıp içinde ya da çekici, hoş bir anlatımla belirtmektir.7 Ayrıca deyimler 

gerçek anlamlarının dışında kullanılırlar.  

 Âgâh Dîvânı’nda deyimler, bazen orijinal ifadeleriyle bazen de kelimelerin yerine 

farklı kelimeler getirilerek verilmektedir. Dîvândaki deyimlerden tespit edilebilenler 

şunlardır: 

 Aklın al- ( G. 335/2 ) 

 Alur göz ile bak- “Alıcı gözüyle bakmak”  ( G. 188/3 ) 

 Ayağıyla gel- ( G. 165/3, 228/3 ) 

 

                                                
7Ömer Asım Aksoy, age., s. 40.  
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 Başa belâ ( G. 231/2 ) 

 Beste eyler çeşmi “ Gözünü bağlamak” ( G. 365/5 ) 

 Binde bir ( G. 109/3 ) 

 

 Cân at- ( G. 371/4 ) 

 Cân(ın)a kıy- ( Msm. 2/ II-2 ) 

 Cân(ın)dan usan- ( G. 172/4 ) 

 Cân(ını) bağışla- ( G. 71/4, 219/1, 220/1 ) 

 Cân vir- ( G. 271/5 ) 

  

 Çekdi el “El çekmek” ( G. 240/1 ) 

 Çerâg ile ara- “Mumla aramak” ( G. 255/3 ) 

 

 Dil vir- “Gönül vermek” ( G. 75/1, 91/2 ) 

 Döndürme yüz “ Yüz çevirmek” ( G. 329/6 ) 

 Dönen sözinden “Sözünden dönmek” ( G. 269/6 ) 

 Dünyâya değ- ( G. 188/3 ) 

 Düşerse destime “Eline düşmek” ( G. 321/5 ) 

 

 Ele al- ( G. 281/4 ) 

 Ele gir- ( G. 364/3, 356/5 ) 

 El vir- ( G. 66/2 , 186/2, 239/1 ) 

 Engüştî dehânında kal- “Parmağı ağzında kalmak” ( G. 67/2 ) 

 

 Gökte aranur yerde bulun- “Gökte ararken yerde bulmak” ( G. 290/2 ) 

 Gönül vir- ( G. 278/3 ) 

 Görür gözet- “Görüp gözetmek” ( G. 251/2 ) 

 

 Göz açmaz- “ Göz açamamak” ( G. 184/5 ) 

 Göz açtır- “ Göz açtırmamak” ( G. 217/2, 103/2 ) 

 Gözden geçür- ( G. 220/5 ) 

 Göz değ- ( Kt. 1/17 ) 

 Göz göre ( G. 348/4 ) 

 Gözlerden nihân ol- “Gözden kaybolmak” ( G. 212/3 ) 
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 Göz(ü) görme- (G. 347/4 ) 

 Gûş it- “Kulak vermek” ( G. 80/3 ) 

 Gûşmâl “Kulak bükmek” ( G. 48/5 ) 

 

 Haber al- ( G. 124/1 ) 

 Hâzır-cevâb ( G. 242/5 ) 

 Hevâdan nem kap- ( G. 269/2 ) 

 Hûn-rîz ( G. 272/3 ) 

 

 İkide bir ( G. 346/1 ) 

 İster istemez ( G. 248/3 ) 

 

 Korsın âdem yerine “Adam yerine koymak” ( Rb. 5 ) 

 Kurbânın ol- ( G. 229/3 ) 

 

 Ne kumaş olduğun bil- “Ne mal olduğunu bilmek” ( G. 238/5 ) 

 Nezzâre altına alma “Göz hapsine alma” ( G. 131/2 ) 

 

 Pey-a-pey “Peşi sıra” ( G. 68/1 ) 

 Pey-der-pey “ Peşi sıra” ( G. 220/5 ) 

 

 Rast gel- ( G. 73/3 ) 

 

 Sâğırlığa ur- “İşitmezliğe gelmek” ( G. 193/4 ) 

 Ser-â-pâ “Baştan ayağa” ( G. 167/1, 74/2 ) 

 Ser-tâ-kadem “Baştan ayağa” ( G. 105/2 ) 

 Ser-be-ser “ baştan başa” ( G. 156/3 ) 

 Serden geç- ( G. 371/1 ) 

 Söz gel- ( G. 163/2 ) 

 Söz mi geçer “söz geçirmek” ( G. 43 / redif ) 

 

 Şeker-hand ( G. 284/4 ) 
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 Taş taş üzre koma- ( G. 350/3 ) 

 Telâşa düşme- “Aceleye gelme” ( G. 353/1 ) 

 

 Ümidi kat’ eyle- “Ümidi kesmek” ( G. 210/2 ) 

 Üste vir- (G. 252/2 ) 

 

 Yabana at- ( Msm. 2/ II-3) 

 Yanında (kâr ) kalur ( G. 67/3 ) 

 Yanup yakıl- ( Kt. 2/5, G. 43/6 ) 

 Yarum ağız- ( G. 233/3 ) 

 Yerden bit- ( G. 71/2 ) 

 Yola gel- ( G. 124/6 ) 

 Yüz çevir- ( G. 212/5, 100/2 ) 

 Yüz sür- ( G. 234/2 ) 

 Yüzüne bak- ( G. 346/2 ) 

 

 Zenbil-i mehle inse de gökten “Gökten zembille inmek” ( G. 85/3 ) 

 

Âgâh Dîvânı’nda rastladığımız bu deyimler, atasözleri gibi okuyucuya yol 

göstermeyi amaçlamasalar da şâirin düşünce ve duygularını en kısa ve en etkili yoldan 

anlatmaya yardımcı olmuşlardır. 

 

III. II. III. Hikmetli Sözler 

Âgâh Dîvânı’nda, atasözleri ve deyim olmadıkları halde, hikmetli 

diyebileceğimiz sözlere de rastlanılmaktadır. Bunda şâirin,  hikemî tarzın etkisinde 

kalışının büyük payı vardır. 

Dîvân’daki hikmetli sözlerin bir kısmı, şâire ait olabileceği gibi bir kısmı da 

halkın söylediği sözlerdir. Ancak bu sözlerin hangisinin şâirin sözleri, hangisinin halkın 

malı olduğunu kestirmek mümkün olamamaktadır. 

Dîvân’da, hakîmâne (G. 86) diyebileceğimiz gazeller yanında, diğer şiirlerde yer 

alan bazı hikmetli sözler şu şekildedir: 
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Ey dil telāş-ı ni‘met-i dīdār tā-be-key 

Sen 'ābir ol ki rız� virür iştihā viren 

          G. 282/2 

 

Oa�ın na'ī*at-i ehl-i ġarażdan ey dil-rīş  

Ki za0mı tāze ider merhemi zamānemüzüñ 

        G. 217/4 

 

Ne güdāz ister ne sūz ister zer-i kāmil ‘ayār 

Sende kemlük olmasa itmez felek kemlük saña 

      G. 7/3 

 

>ased *ased yine ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh yo� *ased diyecek  

 Bu ‘ālemüñ nesi vardur ‘aceb nesine *ased  

                                          G. 33/5 

    

 Seni de bend idecek zülf-i perīşān bulunur 

 Oanma ey meh kişinüñ itdügi yanında �alur 

G. 67/3 

 

‘İşve meş� eyler iken ġayrı perī-rūlardan 

 Şimdi üstādsuz üstāddan üstād olmuş 

       G. 191/4 

 

Kemāl-i *üsne bu yetmez mi şöhre-yāb saña  

Ki her 'abā* çı�ar �arşu āftāb saña 

  G. 15/1 

 

Ne bir dāġuñ fetilisin ne bir bezmüñ Siyā-ba0şı  

 Da0ı ey şem‘-i bezm-ārā fürūzānlu� ne günçündür 

        G. 112/3 
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Her iş biter didükleri yerden biter meger 

Oabr ü ta0ammül dil-i şeydāya �aldı iş 

   G. 187/2 

 

Her bir 'aneme itme göñül meyl-i perestiş 

Büt0ānelerüñ şem‘ine pervānelük itme 

G. 329/3  

 

Göñlümüzce āşinālu� görmedük bir kimseden 

Va�f bir sözdür ki dirler āşinādan ço� ne var 

  G. 71/6 

 

Rız�ımuz gerçi ayaġıyla gelür bulur bizi 

>ır'ı gör ser-geştelükde āsiyādan �almazuz 

G. 165/3 

 

 Her dīde ġam-ı ‘aş� ile giryān olmaz 

 Her ebr-i siyehde feyż-i nīsān olmaz  

 Her şa0'dan ādemiyyet olmaz me’mūl 

 Her bergde būy-ı gül ü rey*ān olmaz 

     Rb. 10 

 

Oadā�at üzre degül her işüñ senüñ de saña 

Olur ki kāGib olur  iştihā da va�tinde 

      G. 302/2 

 

Vefā idersen eger eyle her zamān 0oşdur 

Egerçi 0ūbdur ey meh cefā da va�tinde 

    G. 302/3 

 

Yār olur dirken o bed-0ū oldı aġyāruñ biri 

Biñ vefāsuz yārdan yegdür vefādāruñ biri 

         G. 367/2 
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Ġam-ı firā� ümmīd-i vi'ālden yegdür 

Zumār-ı na�d mey-i i*timālden yegdür 

       G. 86/1 

 

Kimsenüñ ‘aybını urma yüzine āyīneveş 

 Yüri settār-ı ‘uyūb ol şeb-i deycūr gibi 

               G. 351/2 

 

Rütbe-i ehl-i dili çeşm-i neminden bilürüz 

 Oadef-i pür-güheri cūş-ı yeminden bilürüz 

        G. 136/1 

 

Mādām ki ‘ārif itmeye terk-i sivā 

 Olmaz mütecelli anda envār-ı Hudā 

 Bir dilde iki sūz-ı ma*abbet olmaz 

 Bir fānūs içre iki şem‘ itmez cā 

    Rb.1 

 

Ādemüñ rütbesin üftādelük eyler ‘ālī  

 Hīç bāl ü pere mu*tāc degül rif‘atimüz 

    G. 122/6 

 

Zāmuş bil dehānımuzı gūşımuz gibi 

 Ġammāz 'anma ma*rem-i esrār-ı merdimüz 

  G. 119/4 

 

Uzatma ço�da tırāş eyle 0a,tuñı cānā  

Bu mūra mer*amet idince mār olur bir gün 

        G. 274/4 

 

 Ne bilür leGGet-i dīdāruñı āyīnesinüñ 

 Ni‘metin �adrini bilmezlere ni‘met virme 

        G. 319/2 
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Zā’il olmaz devlet-i fa�r āfet-i eflākdan  

 Cāme-i ‘uryān teni dā’im emindür çākdan 

        G. 284/1 

 

Neş’esi cām-ı meyüñ şāh ü gedāya birdür 

 Za,-ı peymāne yazılmaz 0a,-ı dīvānı ile 

            G. 305/4 

 

Bülbülleri de gülleri de 0ārı da 0od-bīn 

Seyr it ki cihān bāġı temāşāya degermiş 

             G. 188/5 

 

Iż,ırābum görüp ey reşk-i �amer ‘ayb itme  

 Āftābı göricek Gerre de ,ā�at mi �alur 

          G. 98/3 

 

 Âgâh Dîvânı’nda yer alan hakîmâne ifadeleri çoğaltmak elbette mümkündür. 

Ancak bu kadarı bile, şâirin hikmetli söz söylemedeki gücünü ortaya koymaya yettiği gibi; 

halkın inanç, âdet ve geleneklerine de ışık tutması bakımından önemlidir. 
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III.III. Edebî Sanatlar 

 Şiirde ifadeye güç katmak, sözü renklendirmek ve tesirini arttırmak için şâirler, 

edebî sanatlara başvururlar. Âgâh da bu amaçla, duygu ve düşüncelerini ortaya koyarken, 

edebî sanatlardan yararlanmıştır. Özellikle, Sebk-i Hindînin etkisiyle olsa gerek;  

mübâlağa, tezâd, tenâsüb, irsâl-i mesel gibi edebî sanatları kullanmada hayli başarılıdır.  

 Aks 

Bir zekâ buluşu8  olarak nitelendirilen aks sanatı, aşağıdaki beyitlerde, “aks-ı 

nâkıs” olarak gözlenmektedir: 

Bu sāz u ‘acz-ı güneh şūy-ı mey-keşāne-sezā  

 Va�ār zāhide zāhid va�āra erzāni 

                               G. 341/3 

Dil 0ayālüñde 0ayālüñ dil-i bī-tābdadur 

 Gāh mey şīşede geh şīşe mey-i nābdadur 

                          G. 61/1 

  

 Aliterasyon 

 Âgâh zaman zaman beyitlerde âhengi sağlamak için bazı ses tekrarlarına 

başvurmuştur. 

Aşağıdaki beyitte  âhengi “d” sesiyle sağlarken; 

Oordı o perī lu,f iderek derd-i dilümden 

Kimden ideyüm şekve didüm didi elümden 

         G. 291/1 

 Bir başka beyitte ise âhengi “m” sesiyle verir: 

Mestem ammā ne mest bāde vü cām  

Rindem ammā ne rind dürd-āşām 

             K. 2/1 

 

 

                                                
8 Ali Nihad Tarlan, Edebî San’atler, İstanbul 1964, s. 76. 
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Cinâs 

Aşağıdaki beyitte geçen, “0āline” ve “*āline” kelimeleri   “cinâs-ı hat”a örnektir: 

Mümkün mi beste olmaya dil zülf ü 0āline 

Ol fitne-cūlar ādemi �orlar mı *āline 

                               G. 311/1  

 Şâir, “vefâ” ve “cefâ” kelimeleriyle de “cinâs-ı lâhık”  sanatına yer verir: 

Gülden ,aleb-i mihr-i vefānuñ yeri var mı 

Ey bülbül-i bī-derd cefānuñ yeri var mı 

          G. 369/1 

 

 Hüsn-i Ta’lîl 

Dîvân şiirinde, yeni mazmûn bulmada hüsn-i ta’lîl sanatının yeri önemlidir. 

Çünkü asıl yenilik kimsenin zihnine, hayâline uğramamış bir anlam bulmakta idi ki, bu da 

hüsn-i ta’lîl sanatı ile sağlanıyordu.9 Âgâh da yenilik arayışı içinde, şiirlerinde hüsn-i ta’lîl 

sanatına başvurmaktadır. Şöyle ki : 

 Goncanın başını yırtık yakasının içine çekmesi, sevgilinin gül bahçesine gelip, 

gülücüklerini etrafa saçmasına bağlanmıştır: 

Sen 0ande-feşān olalı gülzār-ı cihānda 

Ġonçe serini çāk-i girībānına çekdi 

           G. 373/3 

 Bir başka beyitte ise şâir, sünbül ve reyhanın topraktan çıkması hâdisesini güzel 

bir sebebe bağlar: 

>aşre dek 0ākinde yer yer sünbül ü rey*ān çı�ar  

Eyleyen bir kere zülf-i ‘anber-efşānuñ 0ayāl 

     G. 239/3 

 

Îhâm 

Şâir, aşağıdaki beyitte “ayag” kelimesiyle hem bacağın bilekten sonrasını, hem de 

kadeh mânâsını kastetmektedir: 

 

                                                
9 Mehmet Çavuşoğlu, “ Divan Şiiri”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II, Ankara 1986, s. 4. 
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Mest-i *üsnüm ki çı�up nāz ile cevlāna gele 

 Ādem ister ki ayaġın süre meydāna gele 

            G. 334/1 

 “Isfıhân”, sürmenin imâl edildiği şehir ve Türk musîkisinin en eski birleşik 

makamlarından biri olarak beyitte yerini almaktadır: 

Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh sürme-rīz-i dem-i 'āyib olmasa  

Āvāzemüz giderdi bizüm I'fıhāna dek 

  G. 228/5 

 

  

 İktibâs 

Mânâyı kuvvetlendirmek, söze güzellik kazandırmak maksadıyla10 nazım ya da 

nesirde âyet ve hadîs kullanılması demek olan iktibâsa, Âgâh da şiirlerinde başvurmuştur. 

Şâirin, iktibâsı genellikle na‘tlarda kullanmış olması dikkat çekicidir.  

Âgâh, Dîvânı’nda sadece bir defa hadîse yer vermiştir. Bu hadîsin de tamamı 

değil bir kısmı ele alındığından nâkıs iktibâs yapılmıştır. Aşağıdaki hadîsin tamamı “ „U*§U¼« 

XI*•UL¼ „U¼ u¼ „U¼ u¼” şeklindedir ve “ sen olmasan sen olmasan; felekleri yaratmazdım” 

anlamına gelen bir hadîs-i kudsîdir: 

Çün ,ufeylüñdür Suhūr-ı enbiyā vü evliyā  

Şānuña ‚ U¼u¼‚ U¼u¼‚ U¼u¼‚ U¼u¼ bürhānı 0i,āb-ı bihterīn 

  G. 268/4 

 Aşağıdaki beyitte ise Âgâh, iki âyeti  yine nâkıs iktibâs yoluyla zikretmiştir. İlk 

mısrada şâir, “ ( Resûlüm! )Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” mealindeki 

Enbiyâ (21) sûresi,  107. âyeti söz konusu ederek, na‘t olan şiirde Hz. Muhammed için 

Kur’ân-ı Kerîm’den delil göstermek istemiştir. İkinci mısrada ise, : “ O kitap ( Kur’an ); 

onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler ( sakınanlar ve arınmak isteyenler ) için bir yol 

göstericidir.” mealindeki Bakara (2) sûresi, 2. âyetini vererek, o en büyük delile -Kur’ân-ı 

Kerîm- işaret etmiştir: 

 

                                                
10 Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara 1995, s. 205. 
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Ey cemālüñ āftābı sšL¼ UF*¼sšL¼ UF*¼sšL¼ UF*¼sšL¼ UF*¼ W W W WL0L0L0L0————  

Pertev-i �andīl-i mi*rābuñ sšI×L*¼ È b£ sšI×L*¼ È b£ sšI×L*¼ È b£ sšI×L*¼ È b£  

    G. 268/1 

 Âgâh Dîvânı’nda yer alan diğer iktibâslar, şiirlerin muhtevâ özelliklerinde dinî 

unsurlar verilirken söz konusu edilmiştir. 

  

İrsâl-i Mesel 

 Edebî sanatların yanı sıra, atasözleri ve deyimler de şiiri süsleyen ve anlamı 

zenginleştiren unsurlardan biridir. Âgâh da Dîvânı’nda atasözlerine, deyimlere yer vererek, 

irsâl-i mesel sanatını sıkça kullanmıştır. Beyitlerde yer alan atasözleri, deyimler ve 

hikmetli ifadeler, “Atasözleri, Deyimler ve Hikmetli Sözler” başlığında zikredilmiştir. 

 

İstiâre 

Şâir, aşağıdaki beyitlerde “mâh” ve “perî” kelimeleri ile yalnız benzetmeliği 

kullanarak açık istiâreye yer vermiştir: 

Didi bilmezlikle 'ordum *ālin ĀgāhuĀgāhuĀgāhuĀgāhuññññ o māh  

Bu gün oldı lu,fı ferdā bildüginden �almasun 

        G. 287/5 

Her ,urre-i müselsele �ayd itmem ey perī  

Oanma kebūter-i dili yābānda bulmuşam 

   G. 262/2 

 Bir başka beyitte ise “ağlamak”  söylenmeden, sadece “dīde-i ter” ile kapalı 

istiâre yapılmıştır: 

  Seyr-i deryā iderüz dīde-i terden sensüz 

  Gevher el virmedi cūş-ı yem ile eglenürüz 

            G. 154/4 

 

 

İstifham 

Âgâh, şiirlerinde zaman zaman anlamı güçlendirmek ve okuyucunun dikkatini 

çekmek için, cevap beklemeden soru sorma yoluna başvurur: 
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Dil mā’il-i her dilber-i nāzende mi olsun 

 Her şū0a o yektā-güher erzende mi olsun 

      G. 276/1  

Aġyāra uyup seyr-i gülistān niçün itdüñ 

Ey gül seni 0andan beni giryān niçün itdüñ 

                        G. 229/1 

 

    İştikâİştikâİştikâİştikâkkkk    

    Âgâh, bazen beyitlerdeki âhengi, aynı kökten türemiş kelimeleri bir arada 

kullanarak sağlamaya çalışır: 

Ma‘cūn-ı müferri*de bile şimdi fera* yo� 

Mi*netkede-i  dehrde şādān kimi gördüñ 

                             G. 214/3 

Nesīm-i cān-fezādur ehl-i Sulme āhı maSlūmuñ 

 Cihān-sūz olduġuñ 'aymaz sitemkār olduġuñ var mı 

                                 G. 339/6 

 İştikâk, bir söz sanatı olmasına rağmen, şiirlerde anlam bütünlüğünü de 

sağladığından söz edilebilir. 

 

Kinâye 

 Aşağıdaki beyitlerde geçen “göz açdırur mı” ve “ yüz sürme” ifadeleri,  mecâzî 

olarak kullanılmaktadır ama gerçek anlamlarını da düşünmeye engel yoktur: 

 furur iki 'af-ı müjgān gibi naSarda müdām 

Göz açdırur mı neşā, u ġamı zamānemüzüñ 

                   G. 217/2 

Yüz sürme pā-yı nāzına her ser ü ser-keşüñ  

Ey ,ıfl-ı eşk gūşe-i dāmāna �āni‘ ol 

                                            G. 234/2 

 Bu durum Âgâh’ın geniş bir düşünce dünyasına açık olduğu hissini vermektedir. 
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Leff ü Neşr 

Birinci mısrada geçen “vefâ, mahzûn, ‘aşk ve hicr-i dilber” kavramlarına karşılık, 

ikinci mısrada aynı sırayla “cefâ, mesrûr, a‘mâ ve çeşm-i bînâ” kavramları yer alır: 

Vefādan öyle ma*zūnam ki ‘āşı� hicr-i dilberden 

Cefādan öyle mesrūram ki a‘mā çeşm-i bīnādan 

                                                                                                                K.1/31 

 Aşağıdaki beyitte ise “la‘l, ‘ayân, neşve-i keyfiyyet-i âteş” ile “hûy, nihân, sûziş-i 

germiyyet-i âteş” kavramları karşı karşıya getirilmiştir: 

La‘lüñde ‘ayān neşve-i keyfiyyet-i āteş 

Zūyuñda  nihān sūziş-i germiyyet-i āteş 

         G. 192/1 

 Her iki beyit de  leff ü neşr-i mürettebe örnek gösterilebilir. 

 Bu sanatla, ifade kuvvetlenirken, beyitte sağlanan anlam birliği de dikkat 

çekmektedir. 

 

Mecâz-ı Mürsel 

 Beyitte çemenden kastedilen; ağaçların, çiçeklerin bulunduğu bahçedir ve çemen bu 

bütünün bir parçasıdır. Bundan dolayı “çemen” kelimesiyle mecâz-ı mürsel yapılmaktadır: 

Çemende bülbüli ey gül‘iGār neylersin 

Bizümde ,ū,ī-i şīrīn ma�ālimüz 0oşdur 

      G. 65/4 

 Recep Paşa, bir kasr yaptırdığı halde, “itdi peydâ” denmiş ve isnâd ilgisi ile yine 

şâir mecâz-ı mürsele başvurmuştur: 

İtdi  peydā yine bir �a'r-ı fera*-efzā kim 

Görmemiş miVlini çeşm-i felek-i mīnāfām 

               Kt. 1/7 

 

Mübâlağa 

Âgâh şiirlerinde, Sebk-i Hindî’nin de etkisiyle en fazla mübâlağa sanatına yer 

vermektedir. Şâir, aşağıdaki beyitlerde; gönlün gizliliğini ve sevgilinin dudağının tatlılığını 
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mübâlağalı olarak ifade ederken, akla uygunluğunu da “o denlü, böyle”, “ol kadar” 

kelimeleriyle sağlar: 

Gider gelür göñül ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh kūy-ı dildāra 

Nihān o deñlü ki bād-ı 'abāda böyle degül 

       G. 245/5 

Bāde içse gül gibi cāmuñ lebi 'ad-çāk olur 

Ol perīnüñ ol �adar ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh şīrīndür lebi 

                           G. 372/5 

Nidâ 

Âgâh, şiirlerinde hitap edeceği kimlikler ortaya koyar. Bu kimlik bazen “zâhid” 

bazen “cân” bazen de “ka‘be-i maksûd”dur: 

Zāhidā ben dimeyem sen de riyāsuz söyle 

Del�-i 'ad-pāre benüm �ākum ü sincāb senüñ 

               G. 226/4 

Cānā dil-i erbāb-ı vefādan mı gelürsin 

Ey ka‘be-i ma�sūd 'afādan mı gelürsin 

                                   G. 290/1 

 

Tecâhül-i Ârif 

 Âgâh, zaman zaman söze heyecan katmak maksadıyla bildiği şeyleri bilmiyor 

görünerek, sorulara başvurur. 

 Örneğin, “Mansûr’a vahdet şarabı için, günahkâr saçı dar ağacına çekmek mi 

gerekir” derken tecâhül-i ârif yapmaktadır: 

İ�tiżā-yı mey-i va*det bu mıdur ey Man'ūr  

Ki çeke dārasını zülf-i siyehkāra beni 

               G. 346/4 

 Ayrıca Âgâh, sevgili ona nazlanıp öpücük ve kucaklaşmayı lâyık görse, 

sevincinden öleceğini bilir ama bilmezlikten gelmeği yeğler: 

Şād-merg olmaz mısın ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh far,-ı şev�den 

Nāz idüp şāyeste-i būs u kenārumdur dise 

                      G. 324/6 
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 Bu ifade tarzıyla, şâirin kelimelerin arkasına sakladığı mesajlar, kimlikler ortaya 

çıkmaktadır. 

  

    Tecrîd Tecrîd Tecrîd Tecrîd  

Şâir, genellikle makta‘ beyitlerinde mahlasını söyleyerek, kendine yabancı bir 

şahıs gibi hitap eder ve  tecerrüdde bulunur: 

Mülā�āt eylemiş bilmem leb-i dildār ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki būy-ı cān gelür peymānenüñ dürd-i şarābından 

         G. 270/5 

Risālet-destgāhā bende ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-ı dil efgāruñ 

Kemine çākerüñdür belki ednāter her ednādan 

                      K. 1/28 

 

Tekrîr 

Şâir, sözün etkisini güçlendirmek için zaman zaman  beyitlerde kelime tekrarına 

başvurur. Bu durum sadece şâirin heyecanını değil, duygu ve düşüncelerindeki bütünlüğü 

göstermesi bakımından da önemlidir: 

Vifā�-ı ġayrdan geç düşmen olsun meh-li�ā olsun 

 Ne var 0āruñ vefāsında gül olsun bi-vefā olsun 

                                       G. 269/1 

>ased *ased yine ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh yo� *ased diyecek  

 Bu ‘ālemüñ nesi vardur ‘aceb nesine *ased  

  G. 33/5 

  

Telmih 

Şâir,  yoğun anlatım sağlayan, özellikle az sözle çok şey anlatmayı amaçlayan 

telmîh sanatına da şiirlerinde sık sık yer verir. 

 Âgâh, Hz. Îsâ’nın göğe çıkma hâdisesine telmihte bulunmuştur: 

Mesī*āsā eger gerdūna çı�sa dil 0alā' olmaz 

 Firīb-i ġamzesinden ,urre-i pür-pīç ü tābından 

G. 270/4 
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 Bir başka beyitte ise, Leylâ’nın saçı münâsebetiyle “Leylâ vü Mecnûn” 

hikâyesine telmih vardır: 

Zülf-i Leylīden kemend ister şikār-ı kemteri 

Nāzenindür ol �adar āhū-yı 'a*rāmuz bizüm  

G. 266/3 

 Bunlar, diğer dîvân şâirlerin başvurduklarından pek farklı değildir. 

    

    TenasübTenasübTenasübTenasüb    

 Şâir, bir içki meclisindeki anlamca ilgili kelimeleri sıralayarak tenâsüb sanatına 

yer vermektedir: 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 0ˇāhiş üzre bu bezmüñ neşā,ı yo� 

Sā�īsine şarābına ba� sāgarına ba� 

                                                                                            G. 206/5 

 Bir başka beyitte ise hastalıkla ilgili olan kelimeleri vermek sûretiyle tenâsüblü 

ifade kullanılır:  

 Minnet-i 0uşk ey ,abīb-i bī-mürüvvet tā-be-key 

Merhemüñ yā derdüme dermān ola yā olmaya 

     G. 309/2 

 Bu şekilde kullanımlar, konu bütünlüğünü ortaya koyması bakımından dikkat 

çekmektedir. 

 

Teşbîh 

 Âgâh, gönlü, bazen dolu bazen boş oluşu bakımından, kum saatine benzetirken; 

hayâtı da yanarak tükenen muma benzetmektedir: 

Degül pür-0ūn şümār-ı rik-i mi*netden gözüm ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 MiVāl-i şīşe-i sā‘at göñül hem geh tehī geh pür 

              G. 101/5 

>ayāt eşk-i nedāmetle geçdi şem‘ gibi 

Düşen bu meclise gūyā günāha düşmişdür 

G. 73/4 
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 Teşhîs ve İntâk 

 Âgâh, nergisi, bülbülü ve sabah rüzgarını kişileştirilirken; bir yandan da bülbülü 

figân ettirerek konuşturmaktadır: 

Uyandı dīde-i nergis fiġān-ı bülbülden 

Nesīm-i sub* meger bāġa rehber oldı saña 

          G. 16/4 

 

Tevriye 

Aşağıdaki beyitte “Âgâhuz” kelimesi, herkesin bildiği anlamda şâirin mahlası 

olmaktan çok, uzak anlamı olan “haberdârız” anlamını öne sürer: 

Sende yo�dur bu metānet bilürüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhuz 

 Leb-i 0āmūşuña tenbīh-i şümāruñ kim idi 

               G. 338/5 

 Âgâh, “kanda” kelimesi ile yakın anlamı “nerede”yi değil, uzak anlamı olan “kan 

içinde” mânâsını  vermek ister:   

 Ref‘ olur āyīne-i dilde olan Sulmet-i ġam 

Meh gibi böyle ,ulū‘ eylese her �anda �ade* 

                              G. 30/3 

 

 Tezâd 

 Sebk-i Hindî tesîrindeki şâirlerin sıkça kullandıkları tezâdlı söyleyişlere, Âgâh da 

Dîvânı’nda pek çok kez başvurur:   

 Çar0dan dād ü sited resmini ögren ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh  

 Ki zer-i mihri eger 'ub* alur şām virür 

           G. 50/5 

 

aerre deñlü baña ġam vir şükrin al dünyā �adar 

 BeGl idince 0ˇān-ı va'luñ raġbetin bilmezlere 

                             G. 306/4 
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‘Ayāndur 0ātem-i la‘lüñde na�ş-ı mihr-i 0āmūşī 

Emānetdār-ı esrār-ı nihānīsin nedür a'lı 

        G. 343/5 

 

Ey çar0-ı siyeh kāse yeter minnet-i rūzī 

 Āzāde iken 0al� saña bende mi olsun 

         G. 276/3 

 

U'ānma derdden ey dil devāda böyle degül 

 Çeken cefāyı ben isem vefāda böyle degül 

                          G. 245/1 

 

 Destārıñı ey māh siyehfām itme 

Oub*ını siyeh rūzlaruñ şām itme  

Küstā0 olur itme iltifāt ĀgāhaĀgāhaĀgāhaĀgāha     

Düşnām ile �ıl nevāziş ikrām itme 

    Rb. 21 

 

 Bu durumu, Sebk-i Hindî ekolünün düşüncelerini mücerred-müşahhas (soyut-

somut) şeklinde ifade arzusuna bağlamak yerinde olur. 
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 IV. METİN 

 

IV.I. Nüshaların Tanıtılması 

 Âgâh Dîvânı’nın, İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda 8 

nüshası bulunmaktadır. Yurt dışı kütüphane kataloglarında herhangi bir nüshasına 

ulaşamadığımız Dîvân’ın, yurt içi kütüphanelerinde 8 farklı nüshası daha tespit edilmiştir. 

Bu 16 nüshanın dört tanesi (H2, H3, Ü3, Z), şiir mecmualarında bulunmaktadır. 

 Nüshalar arasında, müellif hattıyla yazılmış olanına rastlanılmamıştır. Bütün 

nüshalar tarafımızdan incelenmiş ve birbirlerinden farklı şiir ya da beyt olup olmadığı 

kontrol edilmiştir. Neticede, A3, H1, H2, R, Ü1, Ö nüshaları karşılaştırmalı metnin 

kurulmasında söz konusu edilmiştir. D nüshası eksik olduğu için karşılaştırmaya 

alınmamış; ancak sadece bu nüshada yer alan 1 gazel (G. 116) tespit edilip, karşılaştırmada 

faydalanılmıştır.  

Âgâh Dîvânı, daha önce KTÜ’de yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Bu tezde 

eserin sadece 10 nüshası tespit edilmiş1;  bu nüshalardan, Tuhfe-i Nâilî’de2 de belirtilen, 

“İstanbul Üniversitesi Ktp., T. 3023” nüshası incelendiğinde “Meşakku’l-Uşşâk” isimli bir 

başka eser olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Tespit edebildiğimiz Âgâh Dîvânı nüshaları şunlardır: 

1 

 

( R ), Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Ef., 741. 

Cilt: Kırmızı, arkası ve kenarları meşin, üstü kağıt kaplı. 

Kağıt: Avrupa. 

Yaprak: 63. 

Ebad: 204×140-156×86 mm. 

Yazı: Nesih. 

Satır Sayısı: 21. 

                                                
1 Sabâhattin Civelek, Âgâh Dîvânı Edisyon- Kritikli Metin  ( Karadeniz Teknik Ü Sosyal Bilimler Ens., 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi ) Trabzon 1999, s. 8.   
2 Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, ( hzl. Cemal Kurnaz-
Mustafa Tatcı ),  C. I, Ankara 2001, s. 50. 
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Başı:  Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 

 

Sonu:  Mu‘aşşer *arfleriyle oldı tārī0 

 d¾½ « ë*¼ « ëì U– v¼ UFÔ 

Muhteva: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda, 344 gazel olduğu 

söylenmesine rağmen nüshada 367 gazel bulunmaktadır. Nüshada gazeller, tablolar içine 

yazılmıştır. Bazı tablolarda 2 gazel yer aldığından, kataloglarda gazel sayısı eksik olarak 

sayılmış olabilir. Ayrıca nüshada, 2 kasîde (na‘t ), 2 musammat (1 tahmîs, 1 tesdîs), 4 kıt‘a 

(tarih), 26 rubâî ve 1 müfred (tarih) bulunmaktadır.  

 Söz başları kırmızı olan nüshanın başında, Reşid Efendi’nin vakıf mührüyle Esma 

Sultan Kethüdası Ahmed Efendi adına bir temellük kaydı yazılıdır.  

 

2 

 

( E ),  Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Ef., 2599. 

Cilt: Kahverengi  meşin, soğuk damgalı şemseli. 

Kağıt: Kalınca aharlı. 

Yaprak: 80. 

Ebad: 213×160 mm. 

Yazı: Nesih. 

Satır Sayısı: 15. 

İstinsah Tarihi: Muharrem 1177 / Nisan-Mayıs 1763. 

Müstensihi: Seyyid Ebubekir el-Âmidî 

Başı:  İlāhi murġ-ı ,ab‛um bir gülzārdan peydā 

  K’ola her ġoncesi bir ‛andelīb-i zārdan peydā 

Sonu:  Mu‘aşşer *arfleriyle oldı tārī0 

                     d¾½ « ë*¼ « ëì U– v¼ UFÔ 
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Muhteva: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda 333 gazel olduğu 

söylenmesine rağmen nüshada; 361 gazel, 1 kıt‘a (tarih), 25 rubâî ve 1 müfred (tarih) 

vardır. 

Söz başları kırmızıdır. 

Başta Es’ad Efendi’nin 1224 tarihli temellük kaydı var. Sonda da numarasız bir 

yaprakta ebced hesabı yazılıdır. 

 

3 

  

( Ü1 ), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, 2896. 

Cilt: İlk çift sayfa yaldız cilt. Diğerleri kırmızı vişne rengi meşin, zencirekli. 

Kağıt: Venedik, adî nakışlı ve yaldızlı bakır. 

Yaprak: 53 

Ebad: 206×137-148×80 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 23. 

İstinsah Tarihi: H.1160 / M.1747. 

Başı: Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

         Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 

Sonu: Zīb-i baġal itmedük zer-i �albümüzi 

Tā āteş-i ‘aş�da güdāz eylemedük 

Muhteva: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda 348 gazel olduğu 

söylenmesine rağmen nüshada; 367 gazel, 66 rubâî dendiği halde de 26 rubâî vardır. 

Ayrıca 2 kasîde (na‘t), 4 kıt‘a (tarih), 2 musammat (1 tahmîs, 1 tesdîs) ve 1 müfred            

(tarih) bulunmaktadır. 

Başta kütüphanenin resmi mührü basılı ve Neşet’in Ahmed Bey namında biri için 

söylediği bir ölüm tarihi ve iki beyit, son yaprakta da müstehcen bir beyit yazılıdır. 

 

4 

 

( Ü2 ), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, 2916. 

Cilt: Kırmızı, arkası meşin, üstü ebri kağıt kaplı. 
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Kağıt: Avrupa, adî yaldız bakır. 

Yaprak: 76. 

Ebad: 201×125-134×69 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 16. 

İstinsah Tarihi: Cemaziyelahir1170 / Mart 1757. 

Müstensihi: Mehmed Es’ad. 

İstinsah Kaydı: ˆœ«“«b¥×½ bF�« bL1¦ dšIH¼«Uì« Ë Ê«u²b¼ « ˆ c£ d²d1Ô s¦ �« dH¼« l b 

Başı:  İlāhi murġ-ı ,ab‛um bir gülzārdan guya 

K’ola her ġoncesi bir ‛andelīb-i zārdan guya 

Sonu: Zīb-i baġal itmedük zer-i �albümüzi 

Tā āteş-i ‘aş�da güdāz eylemedük 

Muhteva: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda 356 gazel olduğu 

söylenmesine rağmen nüshada 367 gazel bulunmaktadır. Ayrıca,   4 tarih yazıldığı halde 4 

kıt‘a (tarih)  ve 1 müfred (tarih) vardır. 2 kasîdenin de (na‘t) bulunduğu nüshada, 27 kıt‛a 

ve rubâî denilmesine karşı,  26 rubâî yer almaktadır.  

Derkenarlarda ve nüshanın sonunda Bākī’den gazeller, 1 terkīb-i bendi ve 1 

kasîdesi yazılıdır. 

5 

 

( Ü3 ), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, 3021/5. 

Bu nüsha bir şiir mecmuasının içinde bulunmaktadır. 

Cilt: Vişneçürüğü renkte meşin, soğuk damga şemseli selbekli, zencirekli. 

Kağıt: Aharlı Avrupa. 

Yaprak: 57. 

Ebad: 210×137 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: Muhtelif. 

Başı: İlāhi murġ-ı ,ab‛um bir gülzārdan guya 

         K’ola her ġoncesi bir ‛andelīb-i zārdan guya 

Sonu: ...Oldı biñ şīve ile cilve-nümā tārī*i 

Zāne-i dil ola dā’im bu nev-īcād ma�ām  
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Muhteva: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda 319 gazel olduğu 

söylenmesine rağmen nüshada; 328 gazel, 2 kasîde (na‘t), 2 tarih yazıldığı halde 4 kıt‘a       

(tarih), 26 rubâî,  2 musammat (1 tahmîs ve  1 tesdîs) vardır. 

Mecmuanın başında Halis Efendi Kitaplığı mührü var. Ayrıca başta kitabın 

fihristi yazılıdır. Sonunda da ebced hesabı yapılmıştır. Âgâh Dîvânı, bu mecmuanın 171. 

yaprağından başlar. 

 Mecmua, 291 yapraktan oluşmakta ve Âgâh Dîvânı’ndan başka; Bâkî Dîvânı, 

Kaimî Dîvânı, Sezâyî Dîvânı, Hudâyî Dîvânı, Sâbit Dîvânı, Kaimî’nin 1 kasîdesi, 

Hudâyî’nin Terbiyenāme isimli makalesi ve tahmīs ve münacāta dâir manzumesi, 

Nişapurlu Fettâhî’nin Dilnâme isimli eserinin tercümesi, Sâbit’in Edhem ve Hümâ ve 

münacātı, Germiyanlı Şeyhî’nin Kenzü’l-Menāfi, risalesi ve ondan sonra çeşitli 

manzumeleri vardır. 

  

6 

( A2 ), Millet Kütüphanesi, Alî Emîrî Ef., Manzum Eserler, 2. 

Cilt: Vişne rengi meşin, etrafı istampa yaldızlı şemse yerine el işi çiçek resmi var. 

Kağıt: Sarımtırak Avrupa. 1 ve 3. yaprak başlıkları nakışlı ve tezhipli bakır. 

Yaprak: 76. 

Ebad: 217×158-177×105 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 17. 

İstinsah Tarihi: H. 1272 / M. 1855-56 

İstinsah Kaydı: v¼UFÔ ëIš§u×� XLÔ 

Başı:  Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 

Sonu: Zīb-i baġal itmedük zer-i �albümüzi 

Tā āteş-i ‘aş�da güdāz eylemedük 

Muhteva: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda 366 gazel olduğu 

söylenmesine rağmen nüshada; 367 gazel, 2 kasîde (na‘t), 4 kıt‘a (tarih), 26 rubâî, 2 

musammat (1 tahmîs, 1 tesdîs) ve 1 müfred (tarih) yazılıdır. 

Başta Alî Emîrî’nin vakıf mührüyle, kütüphanenin resmi mühür ve damgası basılı 

ve Alî Emîrî Efendi’nin imzasıyla H. 1284 tarihi ve bu nüshanın 1 liraya alındığı yazılıdır. 
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Bu nüshada tarihlerin yanına, sonradan hesabı yapılarak yazılmıştır. Ayrıca 

gazellerde kâfiyeler değişirken harfler, başlık olarak verilmemiş. Bazı gazellerin yanına da 

nazîre olabileceği düşünülerek, Nâbî, Vâlî, Nâ’ilî, Emîrî, Nazîf gibi şâirlerin isimleri not 

düşürülmüştür. 

 

7 

 

( A3 ), Millet Kütüphanesi, Alî Emîrî Ef., Manzum Eserler, 3. 

Cilt:Etrafı meşin, üstü kağıt kaplı. 

Kağıt: Aharlı Avrupa. 

Yaprak: 63. 

Ebad: 205×134 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 21. 

İstinsah Tarihi: Suda. H. 8 Şevval 1210 /  M. Nisan 1796 

Müstensihi: Mustafa bin Hasan. 

İstinsah Kaydı: -dAL¼«Ë eF¼« ë¼ vM¼« ®d�£ s¦ n¼« Ë sšÔ¡ U¦ Ë ˆdA� ëM�¼ ÂdJL¼« ‰«u– dN– s¦...ë*¼ « bL1� �«dH¼« 

lË bË b²dJ¼« ˆd²e2 s¦ ˆœu� ëFM v§ ÊUš¾B¼« r*F¦ s�0 s� vHDB¦ b² s�   

Başı:  Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 

 

Sonu:  Mu‘aşşer *arfleriyle oldı tārī0 

                     d¾½ « ë*¼ « ëì U– v¼ UFÔ 

Muhteva: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda 366 gazel olduğu 

söylenmesine rağmen nüshada; 367 gazel, 2 kasîde (na‘t), 4 kıt‘a (tarih), 26 rubâî, 2 

musammat (1 tahmîs, 1 tesdîs ) ve 1 müfred (tarih) yer almaktadır. 

Söz başı kırmızıdır. Bu nüshada müstensih, şâirin adının üstünü daima çizmiş. 

Başta Alî Emîrî’nin vakıf mührüyle, kütüphanenin resmi mühür ve damgası 

basılıdır. 

Bu nüshada, bazı gazellerin kenarına muhtevası ile ilgili daha sonradan notlar 

yazılmış. Gazel-i rengîn (G. 100), gazel-i musanna’ (G. 120), gazel-i tuhfe (G. 102 ) gibi.  
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8 

 

( A4 ), Millet Kütüphanesi, Alî Emîrî Ef., Manzum Eserler, 4. 

Cilt: Koyu kırmızı renkte meşin, soğuk damga şemseli. 

Kağıt: Sarımtırak Avrupa. 

Yaprak: 81. 

Ebad: 209×157 mm. 

Yazı: Nesih. 

Satır Sayısı: 15. 

Başı:    Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 

Sonu:  Mu‘aşşer *arfleriyle oldı tārī0 

                     d¾½ « ë*¼ « ëì U– v¼ UFÔ 

Muhteva: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu’nda 335 gazel olduğu 

söylenmesine rağmen nüshada; 344 gazel, 2 kasîde (na‘t), 4 kıt‘a (tarih), 26 rubâî, 2 

musammat (1 tahmîs, 1 tesdîs ) ve 1 müfred (tarih) bulunmaktadır. 

Söz başları kımızıdır. 

Başta Alî Emîrî’nin vakıf mührüyle, kütüphanenin resmi mühür ve damgası 

basılıdır. 

A3 nüshasında olduğu gibi, A4’de de bazı gazellerin kenarına, muhtevası ile ilgili 

daha sonradan notlar yazılmıştır.  

 

9 

 

( T ), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan, 777. 

Cilt: Köşelik ve şemseli nuhudi deri. 

Kağıt: Aharlı. 

Yaprak: 52. 

Ebad: 215×140 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 25. 
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İstinsah Tarihi: On sekizinci yüzyılın sonlarında olması muhtemel. 

Başı: Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

         Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 

Sonu: Mu‘aşşer *arfleriyle oldı tārī0 

                     d¾½ « ë*¼ « ëì U– v¼ UFÔ 

Muhteva: Nüshada, 367 gazel, 2 kasîde (na‘t ), 3 kıt‘a (tarih), 16 rubâî, 2 musammat          

(1 tahmîs ve 1 tesdîs) vardır.  

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Katalogu’nda 1 kasîde 

var demesine rağmen bu eser tarihtir. 

Serlevhalar müzehhep, cetveller kırmızı ve siyah mürekkep ve yaldızla. 

 

10 

 

( H1 ), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine, 968. 

Cilt: Kahverengi deri ve ebru. 

Kağıt: Aharlı. 

Yaprak: 64. 

Ebad: 230×130 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 21. 

İstinsah Tarihi: H.1168 / M.1755. 

Müstensihi: El Hacc Mehmed bin Halil. 

Başı:  İlāhi murġ-ı ,ab‛um bir gülzārdan guya 

K’ola her ġoncesi bir ‛andelīb-i zārdan guya 

Sonu:  Zīb-i baġal itmedük zer-i �albümüzi 

Tā āteş-i ‘aş�da güdāz eylemedük 

Muhteva: 366 gazel, 2 kasîde (na‘t), 4 kıt’a (tarih), 26 rubâî, 2 musammat (1 tahmîs, 1 

tesdîs) ve 1 müfred (tarih) yazılıdır. Bu nüshadaki gazellerden birine (G.290), diğer 

nüshalarda rastlanılmamıştır. 

Cetveller kırmızıdır. Âgâh Dîvânı’nda genellikle kâfiyeler değişince ilk gazel na‘t 

olarak yazılmıştır. Bu nüshada müstensih, na‛tları Dîvân’ın en başına almış ve “Na‛t-ı 

Şerîf” başlığını vermiştir. Bu diğerlerinde olmayan bir özelliktir. 
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11 

 

( H2 ), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine, 1470. 

Şiir mecmuasıdır.  

Kağıt: Aharlı ve hafif renkli kağıt. 

Yaprak: 99. Âgâh’ın gazelleri 96b-99b arasında. 

Ebad: 237×130 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 10. 

İstinsah Tarihi: On sekizinci yüzyıl. 

Muhteva: Âgâh’a ait 18 gazel var. Bunlardan 4 tanesine (G. 16-117-118-236) diğer 

nüshalarda rastlanılmamıştır. 

 Bu mecmuada, Sâlim Bey, Nedim, Râşid, Neylî, Vecdî, Fasîh, İzzet Paşa, Kâmî, 

Âsım Çelebi’ye ait şiirler de bulunmaktadır. 

 

12 

 

( H3 ), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Emanet Hazine, 1682. 

Mecmuadır. 

Cilt: Miklepli ve müzehhep siyah ve beyaz lâk. 

Kağıt: Aharlı. 

Yaprak: 154. 

Ebad: 240×135 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 17. 

İstinsah Tarihi: H.1210 / M.1795-96 

Müstensihi: Nazifzâde Ahmed Yüsri. 

Başı: Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

          Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 

Sonu: Bu oldı fet*inüñ tārī0i ‘Abdu’l-lāh Pāşānuñ 

 Li-vechillāh gelüp Tebrīzi aldı Köprilī-zāde 
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Muhteva: Mecmuada Hazid’in na‘t ve kasîdeleri bulunmakta; Âgâh’ın ise 360 gazel, 2 

kasîde (na‛t), 4 kıt‘a (tarih), 2 musammat (1 tahmîs, 1 tesdîs) ve 26 rubâîsi yer almaktadır. 

 

13 

 

( M ), Mevlana Müzesi  Kütüphanesi, Abdülbaki Gölpınarlı Kitaplığı, 63. 

Cilt: Kahverengi deri. 

Kağıt: Filigralı, aharlı, açık samânî renk. 

Yaprak: 33. 

Ebad: 21.2×15.5 mm. 

Yazı: Nesih. 

Satır Sayısı: 25. 

Başı: Fenā-yı 0a'mısārī öyle ,ab‘-ı lafS ü ma‘nādan 

Ki iVbātında lā meftūm olur mażmūn-ı ilādan 

Sonu: İstersen ide 0āküñi 0urşīd-i tūtiyā 

 A*bāb 0ā,ırına ġubār itmesin seni 

Muhteva: 1. kasîdenin 22. beytinde başlayan nüshada, 2. kasîde, 237 gazel  var. Ayrıca 3 

kıt‘a  ( tarih ), 2 musammat (1 tahmîs ve 1 tesdîs) da bulunmaktadır. 

Eserin başı ve sonu eksik. 

 

14 

 

( D ), Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, 403. 

Cilt: Sırtı siyah meşin, satıhları Hatip ebrusu kâğıt kaplı, karton. 

Kağıt: Taç-arma filigranlı. 

Yaprak: 65. 

Ebad: 210×155 mm. 

Yazı: Nesih. 

Satır Sayısı: 19. 

Başı: Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

          Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 
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Sonu: Zīb-i baġal itmedük zer-i �albümüzi 

Tā āteş-i ‘aş�da güdāz eylemedük 

Muhteva: Nüshada, 349 gazel, 2 kasîde (na‛t), 3 kıt‘a (tarih), 2 musammat (1 tahmîs, 1 

tesdîs), 26 rubâî vardır. 

Gazellerden birine diğer nüshalarda rastlanılmadığından; bu nüshayı 

karşılaştırmada ele almadığımız halde, farklı olan gazeline tezimizde yer verdik. 

Gazellerdeki harf değişikliklerinde başlık bulunmamaktadır. 

Der-kenarlarda Nâbî’nin birkaç gazeli var. 65b-66b de Vâlî’den şiirler yer 

almaktadır. 

 Nazîre olabilecek gazellerin yanına, şâirin ismi not düşürülmüştür. 

 

15 

 

( Z ), Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Kütüphanesi, 333/5. 

Mecmuadır. 

Cilt: Meşin. 

Yaprak: 165-234. 

Ebad: 213×138 mm. 

Yazı: Talik. 

Satır Sayısı: 19. 

Başı:  İlāhi murġ-ı ,ab‛um bir gülzārdan guya 

K’ola her ġoncesi bir ‛andelīb-i zārdan guya 

Sonu: Bu oldı fet*inüñ tārī0i ‘Abdu’l-lāh Pāşānuñ 

 Li-vechillāh gelüp Tebrīzi aldı Köprilī-zāde 

Muhteva: 356 gazel, 1 kıt‘a (tarih), 26 rubâî. 

Mecmua 13 risaleden oluşmakta. Bu risalelerde, Adlî, Hazik, Sadık, Nâbî eserleri 

mevcuttur. 

 

16 

 

( Ö ), Atatürk Üniversitesi, Seyfeddin Özege Kısmı, Agâh Sırrı Levent Koleksiyonu, 138. 

Cilt: Mukavva üzerine siyah bez kaplı, sırtı ve köşeleri siyah meşin kaplı. 
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Kağıt: Beyaz.  

Yaprak: 90. 

Ebad: 210×147 mm. 

Yazı: Nesih. 

Satır Sayısı: 25. 

İstinsah Tarihi: Kataloglarda H.1164 yazmasına rağmen eserin arka sayfasında bu tarih,    

H. 1174 Ramazan ayı  /M. 1761 şeklindedir. 

Müstensihi: Ahmed bin Ebubekir el Erzurumî. 

Başı:  Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‛işvedür bir māh-ı sīmādan 

Sonu: Mu‘aşşer *arfleriyle oldı tārī0 

                     d¾½ « ë*¼ « ëì U– v¼ UFÔ 

Muhteva: Nüshada, 367 gazel, 2 kasîde (na‛t), 4 kıt‘a (tarih), 2 musammat (1 tahmîs, 1 

tesdîs ), 26 rubâî ve 1 müfred (tarih) vardır. 

Söz başları ve tarihler kırmızıdır. Dîvân, 88a da tamamlanmaktadır. Diğer 

sayfalarda başkalarına ait muhtelif beyitler bulunmaktadır.  

 

Yukarıdaki zikredilen bilgiler dikkate alındığında şöyle bir şema teklif edilebilir: 

 

 

? ? 
? 

A3 

A2 A4 

Ü1 

Ü2 Ü3 

H2 

? 

D 

?  

M Z 

MÜELLİF 

H1 

H3 T 

? 

Ö E R 

? 
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IV.II. Tenkîdli Metnin Hazırlanmasında Gözetilen Esaslar  

 1. Metin kurulurken şiirler; kasîdeler, musammatlar, gazeller, kıt‘alar, müfred ve 

rubâîler şeklinde sıralanmıştır. 

2. Gazeller ve rubâîlerde alfabetik sıralama esas alınmış; kıt‘alarda ise tarihlere 

göre sıralama yapılmıştır. 

 3. Şiirlerin başladıkları varak, o şiirin sonunda, nüsha remizleri ile birlikte 

verilmiştir.  

Örnek: A3, R 17b, Ü1 16b, H1 19a, Ö 24a  

4. Dipnotlarda başlıklar, ( ∗ ) işareti ile gösterilirken;  beyitler, beyit numaraları  

ile verilmiştir. Birinci mısra için (a), ikinci mısra için de (b) harfi kullanılmıştır.  

Örnek: * -H1, Ö; [āfiyetü’z-Zā’ A3.  

              1a Sāhire: 0ā,ıra A3. 

              5b māhuz: māh u H1. 

              7b cev ne: cev ü ne H1. 

5. Şiirin herhangi bir beytinin o nüshada bulunmayışı, o nüshanın remzinden önce 

(-) işareti konularak gösterilmiştir. Örneğin, 85. gazelin 6. beytinin Ö nüshasında 

bulunmayışı dipnotta, “ 6 – Ö.” şeklinde belirtilmiştir.  Yine eksik olan başlık ve kelimeler 

için aynı metotla dipnotta, ( - ) işareti konulmuştur. 

6. Nüshalardaki beyitlerin ya da mısraların yer değişikliğine, dipnotlarda işaret 

edilmiştir. Beyitlerin yer değişikliği ; “ * H2’de 3. beyit 4. beyit, 4. beyit de 3. beyit olarak 

yer almış.” şeklinde verilirken; mısraların değişikliği de “∗ H1’de 1b ile 2b yer 

değiştirmiştir.” olarak belirtilmiştir. 

7. Dipnotlarda gösterilen kelimeler, mısra başında ise büyük harfle, mısra 

ortasında ise küçük harfle yazılmıştır. 

8. Tercih edilmeyen nüsha farkları, dipnotta tercih edilen şeklin karşısına (:) 

konulduktan sonra remizleri ile yazılmıştır. Nüshalardaki bu farklar birkaç çeşit ise 

aralarına (;) işareti konulmuştur.   

Örnek: 7b gül ü gülzār: güli gülzār H1; gül ü gülzāra R. 
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9. Bir mısrada, birden fazla kelimede fark ortaya çıktığında, bu farklar arasına       

( / ) işareti konulmuştur. 

  Örnek:  3b Ol: O H1. / ki: –H1.  

 10. Metne tarafımızdan eklenen kelime veya harfler  [ ] işareti içinde 

gösterilmiştir. 

 11. Nüshalardaki hatalı yazılımlar, eğer anlamda farklılık oluşturmuyorsa 

verilmemiştir. Örneğin, (`) yerine (a) yazılmışsa ve yeni bir anlam vermiyorsa, fark 

dikkate alınmamıştır. 

 12. Veznin bozuk olduğu mısra, dipnotta “Mısra vezne uymamakta” şeklinde 

ifade edilmiştir. 

 13. Metinde geçen Arapça ve Farsça sözler eski harflerle yazılmış ve dipnotta, “ ” 

işareti arasına anlamları verilmiştir. 

 14.  Farsça tekrar edilen kelimelerin arasına giren ekler her iki kelimeye kısa 

çizgi  ( - ) ile birleştirilmiştir.∗ 

 Örnek: dem-â-dem, mû-be-mû, ser-â-ser, nev-be-nev. 

 15. Farsça ön eklerden sonra kısa çizgi (-) konulmuştur. 

 Örnek: nâ-merd, bî-vefâ. 

 16. Farsça birleşik isim ve sıfatlarda kelimeler birbirinden kısa çizgi (-) ile 

ayrılmıştır. 

 Örnek: dil-0aste, teşne-leb, cân-sûz, bīgāne-perest. 

 17. Âftâb, âsmân gibi kelimelerde medli okunuştan kaynaklanan ses türemeleri 

gösterilmemiştir. 

 18. Arapça, Farsça kelimelerin sonlarına gelerek, türemiş isim ve türemiş sıfatları 

meydana getiren, “-âsâ, -gâh, -sitân, -zâr, -sâr, -fâm, -kâr, -kede, -ger, -mend, -vâr, -nâk,     

-veş, -ter, -în, -dân” gibi ekler, ilâve oldukları kelimelere birleşik yazılmışlardır. 

                                                
∗  İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, S. XI-1, Ankara  1993,    

s. 51-89.  

Kelime sonlarına gelen edat ve eklerde, bu makale esas alınmıştır. 
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 19. Farsça’daki “vâv-ı ma‘dûle” ile yazılan kelimelerde bu harf, ( ˇ ) işareti ile 

gösterilmiştir.  

Örnek: 0ūn0ˇārlardanuz, nā-0ˇāh, 0ˇāb-ālūd. 

20. Tarih olan mısralar, şiirin altına eski harflerle de yazılmıştır. Tarihler 

hesaplanarak hicrî ve milâdî yılları eklenmiştir. 

21. Âyetlerden yapılan iktibaslar, metinde eski harflerle yazılmış; dipnota ise sûre 

adı, sayısı, âyet numaraları ve mealleri verilmiştir. Kısmî iktibaslarda mealler verilirken, 

umumiyetle âyetin tamamı ele alınmıştır. 

22. Özel isimler büyük harfle başlamış, sonlarına gelen ekler ise ayrılmamıştır. 

Örnek: Vecdīden, Leylâya, Âmidün Âgâha. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169  

 

 

 

                       
 IV. III. Transkripsiyon İşaretleri 
 

 Âgâh Dîvânı’nın tenkîdli metni hazırlanırken, genel olarak ilmî eserlerin 

transkripsiyonunda uygulanan kurallar takip edilmiştir. Bu transkripsiyon harfleri şu 

şekilde sıralanabilir: 

 

 
rrrr    ))))ssss((((  a, e, ı, i, u, ü tttt ş 

rrrr ( u)  a, ā vvvv ' 

w ’ xxxx ż, c 

yyyy b zzzz , 

{{{{ p |||| S 

}}}} t ~~~~ ‘ 

���� V ���� ġ 

���� c ���� f 

���� ç ���� � 

����    * ���� k, g, ñ 

���� 0 ����    l 

���� d ���� m 

���� G ���� n 

���� r ���� v ( o, ö, u, ü ) 

���� z ���� h (a, e) 

���� j ���� y ( ı, i,ī ) 

���� s ���� lā 
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IV.IV.  ÂGÂH DÎVÂNI’NIN TENKÎDLİ METNİ    
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DĪVĀDĪVĀDĪVĀDĪVĀNNNN----I ÂGÂH I ÂGÂH I ÂGÂH I ÂGÂH [UDD[UDD[UDD[UDDİSE SIRRIHÜ’LİSE SIRRIHÜ’LİSE SIRRIHÜ’LİSE SIRRIHÜ’L---- ‘AZĪZ ‘AZĪZ ‘AZĪZ ‘AZĪZ****    

    

1111    

Na‘tNa‘tNa‘tNa‘t----ı Şerı Şerı Şerı Şerīf der īf der īf der īf der >a��>a��>a��>a��----ı Peyı Peyı Peyı Peyġamber ‘Aleyhi’sġamber ‘Aleyhi’sġamber ‘Aleyhi’sġamber ‘Aleyhi’s----selāmselāmselāmselām∗∗∗∗    ∗∗∗∗    

    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

                      

1 Dil-i dīvāne olmaz bir nefes 0ālī temennādan 

Ki mest-i cām-ı nāz u ‘işvedür bir māh-sīmādan 

 

  2 Kemīn-i 'ad-cihān nāz u teġāfül gūşe-i çeşmi 2a 

   Nigāh-ı ra*met-engīzi leb-ā-leb remz ü īmādan 2b  

 

  3 Ne *üsn-i şū0dur ol şem‘-i bezm-ārāda *ayrānam 

   Ki geh mescidden eyler cilve vü gāhī kilīsādan 

 

  4 Degül şebnem �adar tāb-āver-i mihr-i ru0uñ *urşīd 

   Niçe *ayrān-ı va'luñ seyr-i çeşm olsun temāşādan 4 

 

5 Degüldür ,av�-ı �umrī *asret-i reftār-ı �addüñle 

kuhūr itmiş nühüfte dāġlardur serv-i ra‘nādan 

 

6 Zoşā feyż-i nesīm-i gülşen-i bāġ-ı ma*abbet kim 

Nevā-yı zāġi yegdür ‘andelīb-i naġme-pīrādan 6b 

 

7 Pür idi 0ūn-ı dilden lāleveş peymāne-i dāġum 

Da0ı cām u 'urā*î olmadın leb-rīz 'ahbādan 7b 

                                                

*
  - R, H1, Ö; Dīvān-ı Āgāh ma‘ārif-destgāh-ı ‘aleyhi’r-ra*meti’l-īlāh Ü1. 

∗ ∗ - A3, R, Ü1; Na‘t-ı >ażret-i Sul,ān-ı Enbiyā ‘aleyhi’s-selām H1. 
2a  'ad: 'ayd H1. 
2b  ra*met: mer*amet H1 / remz ü: remz – A3. 
4  - H1. 
6b zāġi: zāġ Ö. 



 173  

 

 

8 Dimāġum gül gibi āşüfte-efkār-ı perīşāndan 8a 

Serüm ser-geşteterdür gird-bād-ı deşt-peymādan 

 

9 Zum-ı eflākdan nūş itdügüm 'āfī  cünūndur hep 9a 

Sirişte olmuşam gūyā ezelde dürd-i 'ahbādan 9b 

 

10 Zihī bezm-i ma*abbet neşve-i 'ahbā-yı bī-‘illet 

Ki ser-mestānı hep āzādelerdür fikr-i ferdādan 

 

11 Zihī sā�ī ki lu,fı neş’e-yāb itseydi rindānı 

Gelürdi rū*-ı >āfıS teşne-leb 0āk-i mu'allādan 

 

12 Şefī‘-i rūz-ı ma*şer A*med-i mürsel emīn-i va*y 

Ki oldur Mu0bir-i 'ādı� nihān u āşikārādan 12b 

 

13 Enīs-i bezm-i >a� tenhā-nişīn-i �urb vì œ« Ë«vì œ« Ë«vì œ« Ë«vì œ« Ë« 13a 

Ki oldı pāye-i mi‘rācı ‘ālī ‘arş-ı a‘lādan 13b 

 

14 Ġarī�-i ba*r-ı lu,fı çeşme-i *ayvāna nāz eyler 

Ki ceyb-i her *abābı pürdür enfās-ı Mesī*ādan 

 

15 Düşeydi sāye-i kūh-ı va�ārı fūr-ı Sīnāya 

Zam olmazdı �ad-ı her Gerresi bār-ı tecellādan 

 

16 O deñlü *ükm-i şer‘inden cihān 'ā*ib-vera‘dur kim 16a 

‘U,ārid  Zühreye tesbī* ider ‘ı�d-ı oüreyyādan 

 

                                                                                                                                              
7b cām u: cām – H1. 
8a āşüfte: - H1. 
9a 'āfi: 'āf A3, H1, R, Ü1, Ö. / cünūndur: cünūndan Ö. 
9b ezelde: ezelden H1, Ö. 
12b oldur: oldı R. 
13a Necm S., 53 / 9: “ İki yay kadar veya daha yakın oldu.”           
13b ‘ālī: a‘lā H1. 
16a şer‘inden: şer‘īden H1. 
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17 Eger tecrīd olaydı mu‘teber yanında ‘Īsāveş 

Çı�ardı 'ūret-i ecsām terkīb-i heyūlādan 

 

18 Nesīm-i la‘l-i nūşīni vezān olsaydı deryāya 18a 

Giderdi *aşre dek tel0i meGā�-ı āb-ı deryādan 

 

19 Şeb u rūz olmasaydı devr-i gerdūn gird-i kūyında 19a 

Olurdı tīreter 0urşīd u meh �andīl-i tersādan 19b 

  

20 Sezādur olsa ferşi āstānuñ dīde-i Cibrīl 20a 

Ki kūh-i [āfa yigrek nergis olmaz çeşm-i ‘an�ādan 20b 

 

21 Żamīr-i rūşeni Sulmet-zidāy-ı ‘ālem olsaydı 

Żiyā kesbin iderdi dīde-i 0urşīd a‘mādan 

 

22 Fenā-yı 0a'mı sārī öyle ,ab‘-ı lafS ü ma‘nādan 

Ki iVbātında lā meftūm olur mażmūn-ı illādan 

 

23 kuhūr-ı çār-yārı çār güldür bāġ-ı ‘ālemde 23a 

Ki reng ü bū vü berg ü bārı birdür lu,f-ı Mevlādan 23b 

 

24 Ebū Bekr ol şeh-i fermān-revā-yı ‘ālem-i ta'dī� 

Ki 'ub*-ı 'ıd�ı ma*v itdi sevād-ı kiGbi dünyādan 

 

25 ‘Ömerdür kim miyān-ı *a�� u bā,ıl  far�ı Sāhirdür 

Anuñçün ismi ma0'ū' oldı Fārū� ile esmādan 25b 

 

                                                
18a olsaydı: olaydı Ö. 
19a Şeb u: Şeb – H1, Ö. / gerdūn: gerden u Ö. 
19b tīreter: tīre- Ö. 
20a ferşi: ferş H1, R, Ü1, Ö. 
20b [āfa: [āf H1. / ‘an�ādan: ‘anādan R. 
23a çār-: çārı Ö. 
23b reng ü: reng – H1. / lu,f-ı Mevlādan: lafS-ı ma‘nādan A3. 
25b oldı: - H1. 



 175  

 

 

26 Da0ı ‘OVmān-ı aī’n-nūreyn ser-0ayl-i şehīdāndur 26a 

Ki 0ūnı la‘l ü yā�ūt oldı çı�dı seng-i 0ārādan 26b 

  

27 ‘Alīdür ol ki cevher yerine şemşīr-i �ahrında 

[ażā menşūr-ı fet* itdi ra�am UM1×§ Uì«UM1×§ Uì«UM1×§ Uì«UM1×§ Uì« dan 27b 

 

28 Risālet-destgāhā bende ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-ı dil-efgāruñ 

Kemīne çākerüñdür belki ednāter her ednādan 

 

29 >asūd-ı kīne-cū bī-mihr ü düşmen kevkeb-i ,āli‘ 29a 

Zamāne 0a'm-ı erbāb-ı ma‘ārif zīr ü bālādan 

 

30 Velī olmaz mükedder 'āf-dil gerd-i melāmetle 30a 

Ne ġam āyīne-i 0urşīde seng-i ,a‘n-ı a‘dādan 

 

31 Vefādan öyle ma*zūnam ki ‘āşı� hicr-i dilberden 

Cefādan öyle mesrūram ki a‘mā çeşm-i bīnādan 

 

32 Heves 0ˇāhiş-ker-i sehv ü 0a,ā bāzār-ı ġafletde 32a 

Göñül ābisten-i 'ad-ġu''a ,ab‘-ı ma‘'iyet-zādan 

 

33 >użūr-ı ‘izzete dest-i tehī geldümse ma‘Gūram 

Der-i şāha ne lāyı�dur gedā-yı bī-ser ü pādan 

 

34 Hevā-yı mihr-i ru0sāruñla geldüm gülşen-i dehre 

N’ola şebnem gibi lu,fuñla gitsem pāk dünyādan 34b 

 

                                                
26a 0ayl: 0ayle R. 
26b 0ūnı: 0ūn H1. 
27b Fetih S., 48 / 1: “ Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.” 
29a mihr ü: mihr – H1. 
30a melāmetle: melāletle H1. 
32a ġafletde: ġafletden Ö. 
34b lu,fuñla gitsem: gitsem lu,fuñla H1. 
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35 Ne deñlü ümmetüñ olsa siyeh-rū cürm ü ‘i'yāndan 

Yem-i lu,fuñ yine 'āfīter eyler dürr-i yektādan 35b 

 

36 Hemīşe tā *acīc-i evciledür nāle-i ‘uşşā� 36a 

Ola fevc-i melā’ik na‘t-0ˇānuñ ‘arş-ı a‘lādan 

 

A3, R, Ü1, H1, Ö 1b, H2 - 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
35b Yem: Nem H1, Ü1, Ö. 
36a *acīc-i: *acīc ü H1. 
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2222    

 
Na‘tNa‘tNa‘tNa‘t----ı Şerı Şerı Şerı Şerīf īf īf īf ****    

        
Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Mestem ammā ne mest bāde vü cām 1a 

Rindem ammā ne rind dürd-āşām 1b 

 

2 Oldı bir dilber-i semen-būya 

Dil-i dīvāne ‘āşı�-ı nā-kām 

 

3 Hicri āteş-fürūz 'abr u �arār 

   Va‘de-i va'lı düşmen-i ārām 

 

4 Ru0ı 0urşīd-i Gerre-sūz ammā 4a 

Mehdür ebrūsı līk māh-ı 'ıyām 4b  

 

5 Nigehī neş’e-ba0ş-ı rüsvāyī 5a 

Ġamze-i şū0ı 0ūn-ı dil-āşām 

 

6 Çīn-i zülfinde mübtelā- āşūb 6a 

Künc-i çeşminde nāz-ı mest-i müdām 

 

7 Oıfat-ı ‘ārıżı netāyic-i dīn 7a 

Na‘t-ı Gātı şe‘ā’irü’l-İslām 

 

 

                                                
* - R, Ü1, Ö; Na‘t-ı şerīfi ser-i *aylī mürselin (SAS) A3. Bu başlık A3’te başka bir kalemle derkenāra not 
olarak yazılmıştır. 
1a cām: cāh R. 
1b rind: rindem Ö. 
4a Ru0ı: Ru0 H1, Ö. / 0urşīd: 0urşīdi Ö. 
4b Mehdür: Meh- Ö. 
5a ba0ş: ba0şı H1. 
6a mübtelā-: mübtelā-yı A3. 
7a netāyic: netice H1. 
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8 Nām-ı nāmīsin eyledi A*med 

>ażret-i Gi’l-celāl-i ve’l-ikrām 

 

9 Oldur ol kim żamīr-i rūşenidür 

MaShar-ı va*y ü menba‘-ı ilhām 

 

10 Oldur ol kim Zudā-yı ‘azze ve cell 

İtdi ser-0ayl-i enbiyā-yı kirām 

 

11 Oldur ol sā�ī-i kerem-pīşe 

Ki Venā-0ˇānıdur 0avā' u ‘avām 

 

12 BeGl idince mey-i şefā‘at olur 

Leb-i ‘i'yāna *arf-i tevbe *arām 

 

13 İtse teklīf-i ,ā‘at eyler idi 

Serv-i bār-āver rükū‘ u �ıyām 13b 

 

14 ‘Ameli olmasaydı rāh-nümā 14a 

Lā-cerem çün ‘ibādet-i e'nām 14b 

 

15 Tā-�ıyāmet olurdı ‘uşşā�a 

fā�-ı mi*rāba secde bī-hengām 

 

16 Pīş-i ‘ilminde ,ıfl-ı ebced-0ˇān 

‘A�l-ı evvel çü �uvvet-i evhām 

 

17 Fehmi mā-fi’ż-żamīre dānādur 

Bī-0urūf-ı nidā vü istifhām 

 

18 Zil�ati mebde’-i Suhūr-ı cihān 

Bi‘Veti bā‘iV-i hidāyet-i ‘ām 

                                                
13b bār: bāġ H1. 
14a ‘Ameli: ‘Amel H1. 
14b ‘ibādet-i e'nām: ‘ibādāt-ı 'ıyām Ö. 
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19 >üsn-i 0ul�ı müsellem-i āfā� 

Lu,f-ı nu,�ı mu‘abbir-i ilhām1 
9b 

20 Merdüm-i çeşm-i düşmeni olsun 

Giryeden çün şükūfe-i bādām 

 

21 Ger fesān olsa seng-i �ahrı olur 21a 

Ka,l-i a‘dāya zü’l-fe�ār-ı benām 

 

22 Olsa *ilmi mülāyemet-küster 

İdüp iShār-ı süstī-i endām 22b 

 

23 Tā-�ıyāmet olurdı çille-nişīn 

[avs-ı merd-efgen-i �ażāda sihām 

 

24 Mihterā bihterā bihīnterā 24a 

Benem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-ı kemterīne ġulām 24b 

 

25 Benem ol kim bu köhne meykedede 

Dürd-i peymāne idi ‘ı,r-ı meşāmm 25b 

 

26 Benem ol kim libās-ı ‘i'metümi 26a 

İtmişem ma‘'iyetle Sulmetfām 

 

27 Dūş-ı ervā*a zīnet oldu� da 

Tāzeden köhne 0ır�a-i ecsām 

 

28 Nem-i lu,fuñla eyle dāmenümi 

Pākter-i hem-çü cāme-i i*rām 
                                                
19b mu‘abbir: mu‘anber H1. 
21a �ahrı: mihri H1. 
22b İdüp: İder H1. 
24a Mihterā: Mehter H1, Ö. / bihterā: bihter Ö. 
24b Benem: Neyem Ö. / kem-terīne: kem-terīn Ö. 
25b idi: eyle A3. 
26a ‘i'metimi: ‘i'meti Ö. 
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29 [anda ben �anda da‘vīy-i na‘tuñ 29a 

Gül-i 0urşīde olmaz istişmām 

 

30 Defter-i dehri ser-be-ser gördüm 

Bulmadum bir du‘ā-yı 0ayr-encām 

 

31 Ki olup devlet-i �abūle �arīn 

Ref‘ ola dīdeden *icāb-ı Salām 

   

32 Tā ki 0urşīd ü māh u encüm ile 32a 

Ola tezyīn sipihr-i mīnāfām 

 

33 Ola envār-ı gūşvāre-i ‘arş 

Dem-be-dem gevher-i 'alāt ü selām 

 

A3, R, Ü1, H1, Ö 2b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
29a na‘tuñ: ni‘metüñ Ö. 
32a 0urşīd ü: 0urşīd – H1. / māh u: māh – H1. / māh u encüm: māh o necm Ö. 
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MUSAMMATLARMUSAMMATLARMUSAMMATLARMUSAMMATLAR    
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1111    

    

TaTaTaTa0m0m0m0mīsīsīsīs----i i i i ĠazelĠazelĠazelĠazel----i Vālīi Vālīi Vālīi Vālī----i Āmidīi Āmidīi Āmidīi Āmidī    ****    

    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

IIII    

         Zayāl-i la‘li tā kim dīde-i bī-0ˇāba düşmişdür 

   Gözüm merdümleri bezm-i şarāb-ı nāba düşmişdür I-2 

   ‘Aceb 'abr ü ta*ammül ma‘den-i sīmāba düşmişdür 

   Yine ‘aks-ı ru0-ı dilber dil-i pür-tāba düşmişdür 

   Oanursın pertev-i mehdür ki rūy-ı āba düşmişdür 

  

IIIIIIII    

            ‘Adū-yı cān u dil ġamzeñ mi ebrūlar mıdur yo�sa II-1 

   Edīb-i fitne sā*irler mi cādūlar mıdur yo�sa 

   Şüküfte gülşen-i cennetde şebbūlar mıdur yo�sa 

   Dökülmüş ‘ārıżuñ üstünde gīsūlar mıdur yo�sa 

   Ya sünbül sāyesidür pertev-i mehtāba düşmişdür 

 

IIIIIIIIIIII    

   Sipihrüñ mezra‘ında �almamış bir 0ūşe-çīn hergiz 

   Ki tu0m-ı fitneden 0ālī degül rūy-ı zemīn hergiz 

   Bu mātem0ānede eksik degül āh u enīn hergiz 

   Nesīm-i mer*ametle olmadı sā*il-nişīn hergiz 

   Cihānda fülk-i ‘işret gūyiyā girdāba düşmişdür 

 

    

                                                
* Mu0ammes H1, Ü1, R; Mu0ammes-i Āgāh Ġazel-i Vālī Ö.  
I-2 şarāb-ı: şarāba Ö. 
II-1 yo�sa: yo0sa Ü1. 
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IVIVIVIV    

   Ne lāzım mübtelā-yı ‘aş�a dehrüñ ġayr-ı āmāli 

   Yeter sermāye-i ‘işret temāşā-yı 0a, u 0āli 

   Nice āşüfte olmaz ‘āşı�-ı ma*zūnuñ a*vāli 

   Degüldür bir nefes sevdā-yı zülf-i yārdan 0āli 

   Dil-i pür-0ūn anuñçün böyle pīç ü tāba düşmişdür 

 

VVVV    

   Çemende meclis-i rindān sürūr-āmīz imiş bildüm 

   Leb-i gül-reng-i sā�ī bādeden perhīz imiş bildüm 

   Dil-i ma*zūn-ı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh inbisā,-engīz imiş bildüm 

   Bu şeb bezm-i *arīfān neş’eden leb-rīz imiş bildüm 

   Meger kim şi‘r-i VālīVālīVālīVālī 0ā,ır-ı a*bāba düşmişdür 

 

A3, R, Ü1 4b, H1 6a, Ö 5b, H2 -. 
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2222    

    

Tesdīs Tesdīs Tesdīs Tesdīs ∗∗∗∗    

        

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

IIII    

   Dilā şimden girü dāmān-ı kūh-ı ġam yataġuñdur I-1 

   Seni böyle perīşān iden āşüfte dimāġuñdur I-2 

   Saña kim didi meyden tevbe �ıl kendi yasaġuñdur 

   Temāşā-yı çemenden men‘ iden dīvār-ı bāġuñdur 

   Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

   Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur 

 

IIIIIIII    

   Vücūduñ āteş-i ġam ya�sa da incinme cānāna 

   Temennā-yı vi'āl-i yār iden ‘āşı� �ıyar cāna 

   >adīV-i ehl-i dildür ‘ārif iseñ atma yabāna 

   Budur meclisde dā’im güft u gūy-ı şem‘ ü pervāne II-4 

   Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

   Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur 

 

IIIIIIIIIIII    

   Bu diñlendi 'adā-yı tīşeden Ferhād-ı nā-şāda III-1 

   Bu añlandı zebān-ı lāleden dāmān-ı 'a*rāda III-2 

   Bu beyt-i dil-güşā besdür �amu ‘uşşā�ı irşāda 

   Bunı tekrār iderdi dem-be-dem Mecnūn-ı āzāde 

   Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

   Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur 

 

                                                
∗ - H2; Müseddes A3, R, Ü1, H1, Ö. 
I-1 girü: gerü A3,H1,R,Ü1. 
I-2 iden: eyleyen H1. 
II-4 güft ü gū: güft-gū A3, H1, R, Ü1, Ö. / şem‘ ü: şem‘ – H1. 
III-1 diñlendi: diñletdi R. 
III-2 añlandı: añlatdı R. 
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IVIVIVIV    

            Beni ayırdı çar0-ı sifle ol serv-i revānumdan 

   Zamūş oldı çemende bülbülān āh u fiġānumdan 

   O bī-pervā *aGer �ılmaz ‘aceb sūz-ı nihānumdan 

   Şikāyet �ılmazam ol dilber-i nā-mihrbānumdan 

   Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

   Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur III 

 

VVVVVVVV,IV,IV,IV,IV-5,6 

   Ġaraż bir gün şikāyet-nāme-i ‘aş�-ı mecāz itdüm 

   Yem-i fikre düşüp endīşe-i dūr ü dırāz itdümV-2 

   Tefe’ül eyleyüp Dīvān-ı VecdīVecdīVecdīVecdīden niyāz itdüm 

   Açup bu ma,la‘-ı rengīni ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh imtiyāz itdüm 

   Göñül-sūzān iden cism-i nizāruñ tāze dāġuñdur 

   Seni pervāne-i ‘aş� eyleyen kendi çerāġuñdur 

 

A3, R, Ü1 4b, H1 6a, Ö 6a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
III,IV-5,6 Göñül      cism    daġuñdur 
            Seni     ‘aş�         çerāġuñdur   H1. 
V-2 dūr ü: dūr – H1, Ö. 
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GAZELLERGAZELLERGAZELLERGAZELLER    
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ĀĀĀĀĠĠĠĠĀZĀZĀZĀZ----I I I I ĠAZELĠAZELĠAZELĠAZELİYYİYYİYYİYYĀT ĀT ĀT ĀT ****    

    

>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----ElifElifElifElif    

1111    

               Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 İlāhī murġ-ı ,ab‘um eyle bir gülzārdan gūyā 

K’ola her ġonçesi biñ ‘andelīb-i zārdan gūyā 

 

2 Ma*abbetden dimāġa bir *alāvet vir ola tā kim 

Dil-i ,ū,īveşüm āyīne-i esrārdan gūyā 

 

3 Nevā-āmūz-ı ta�dīr eylemişdür bāġ-ı ‘ālemde 

Beni 0ār-ı cefādan bülbül-i gülzārdan gūyā 

 

4 Gül-i rüsvāyī-i dāġ-ı ma*abbet perde-pūş olmaz 

Zebān 0āmūş-ı *ayret çehre cevr-i yārdan gūyā 4b 

 

5 Olur ehl-i 0ıred pā-beste-i zencir-i rüsvāyī 

O meclisde k’olur ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh zülf-i yārdan gūyā 5b 

 

A3, R, Ü1 5b, H1 1b, Ö 7a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

                                                
* - R; Ġazeliyyāt Ü1; Ez-Münācāt-Züdā-yı Kerīm Bi’smi’llāhi’r-Ra*māni’r-Ra*īm H1; Dīvānçe-i Āgāh 
Efendi Ra*metü’llāh-ı Aleyh Ö. 
4b yārdan: bādan Ö. 
5b k’olur: olur H1. 
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2 2 2 2 ****    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 ‘IGār-ı yāra oldu�ça 0a,-ı müşkīn ra�am peydā 

Olur āyīne-i dilde sevād-ı na�ş-ı ġam peydā 

 

2 >aGer şemşīr-i cevherdār-ı ebrūsından ol şū0uñ 

Ki di��atle ba�ılsa görinür rāh-ı ‘adem peydā 

 

3 Perestiş itmege pinhāni itdüm ka‘be-i dilde 

Sücūd-ı cebhe-i 0urşīde lāyı� bir 'anem peydā 

 

4 [adinden meyve-i va'l ārzū itdüm velī ġāfil 

K’olur na0l-i emelden ‘ā�ıbet bār-ı elem peydā 

 

5 Dil-i sa0t-ı ra�ībe uġramışdur var ise bilmem 5a 

Ki olmışdur *adeng-i tīr-i müjgānında 0am peydā 

 

6 Eger ben gördügüm çeşm-i belā-engīzdür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 6a 

Çünin kim ola andan şīve-i lu,f u kerem peydā 

 

A3, R, Ü1 5b, H1 7b, Ö 7a, H2 - 

 

    

    

                

    

    

    

    

                                                
* İbtidā-i Ġazeliyyāt Der >arfü’l-Elif H1. 
5a bilmem: bülbül A3. 
6a gördügüm: gördigüm H1. 
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3333    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Za,-āver oldı o şū0-ı girişme-sāz baña 

Bu berg-i sebz �adar olmaya niyāz baña 

 

  2 Ne şīşeyem ne sebū-yı meyem ne āyīneyem   

   Düşer mi seng-i melāmetden i*tirāz baña 

 

3 Na'īb-i ehl-i su0an �a,‘-ı rā*at olmakdur 

Bir oldı şa��-ı �alemle dehān-ı kāz baña 

 

4 Mecāz-ı āyīne-i şāhid-i *a�ī�at olur 

İderse lu,f-ı Zudāvend keşf-i rāz baña 

 

5       Dimāġ-ı 'o*bet-i dildār bende yo� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Ra�īb ise geçinür yār-ı dil-nüvāz baña 

   

A3, R, Ü1 5b, H1, Ö 7b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5a Dimāġ: Dimā‘ A3, R, Ü1. 
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4444    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Tā ma*abbet �ıldı ta‘līm-i su0andānī baña 

İtdiler teslīm bülbüller gülistānı baña 

 

2 Bir nefes başumdan ayrılmaz perīşān 0ā,ırı 

Zülf-i 0ūbān oldı gūyā 0a,,-ı pīşānı baña 

 

3 ‘Ārī oldum tā libās-ı dehrden āyīneveş 

Nev-�umāş-ı bī-niyāzī oldı ‘uryānī baña 3b 

 

4 Dār-ı Man'ūr olmamışdı zīver-i bustān henūz 

Küfr-i zülfüñ itdi teklīf-i müselmānī baña 

 

5 Cām-ı pür-0ūn görinür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh va'l-ı yārsuz 

Ounsa gerdūn  sāġar-ı mihr-i dıra0şānı baña 

 

A3, R, Ü1 6a, H1, Ö 7b, H2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
3b �umāş-ı bī-niyāzī: �umāşi-i niyāzī Ö. 
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5555    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 N’ola ‘işret olursa dem-be-dem nā-būd u nā-peydā 

Biz oldu�da ,aleb-kār oldı ġam nā-būd u nā-peydā * 1b 

 

2 Nice ehl-i su0an dil-0ˇāhı üzre itsün ev'āfuñ 

Olur va'f-ı dehānuñda ra�am nā-būd u nā-peydā 

 

3 ‘Aceb mi ey perī-ru0sār olursa reşk-i rūyuñdan 

‘Adem ketminde gülzār-ı İrem nā-būd u nā-peydā 

 

4 Ġanīmetdür zamān-ı 0ūbī ey maġrūr olur ā0ir 4a 

Zabersüz kibr ü nāz u şīve hem nā-būd u nā-peydā 4b 

 

5 Bu mātem0ānede efsūs kim olma�dadur ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Vücūd-ı nāz-perver çün ‘adem nā-būd u nā-peydā 

 

   A3, R, Ü1 6a, H1, Ö 8a, H2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
* nā-būd u: nā-būd – Ö. Bütün beyitlerde bu şekilde yazılmıştır. 
1b oldu�da: oldu�ça H1. 
4a zamān-ı: zamāna Ö. 
4b hem: - Ö. 
5a ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh: ā0ir A3, H1, R, Ö. 



 192  

    

    

6666    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

  1 [omadı dilde melāl ü keder a'lā 'ahbā 1a 

   Virmedi böyle neşā, olalı 'ahbā 'ahbā 

 

2 Yārsuz ,ab‘ımuz efsürdedür ol mertebe kim 2a 

Bilmezüz içdügümüz āb mıdur yā 'ahbā 2b 

 

3 Küfr ü İslāmı �atar birbirine meykede de 

Olıca� mevc-nümā çün 0a,-ı tersā 'ahbā 

 

4  Güli �or bülbül ü pervāne gibi cāma döner 4a 

Bāġda olsa eger encümen-ārā 'ahbā 

 

5 Bu şeb endīşe-i la‘liyle o şū0uñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Oldı şi‘rümde benüm �āfiye-pīrā 'ahbā  

  

A3, R, Ü1 6a, H1, Ö 8a, H2- 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
1a melāl ü: melāl – H1. 
2a Yārsuz: Yazısuz A3. 
2b içdügümüz: içdigümüz H1. 
4a bülbül ü: bülbül – Ö. 
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7777    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Düşmez ey gül her 0as ü 0ārıyla hem-demlük saña 

Āb-ı *ayvānsın degül zī-bende şebnemlük saña 1b 

 

2 Nice itsün mihrbānlu� iltimās üftādeler 

Sāye gibi olmayınca sende ādemlük saña 

 

3 Ne güdāz ister ne sūz ister zer-i kāmil ‘ayār 

Sende kemlük olmasa itmez felek kemlük saña 

 

4 Devletin derd-i serinde sā�ıyā ço� çekmişem 

Bir iki leb-rīz cām-ı mey baña Cemlük saña 

 

5 Zˇastgār-ı va'luñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh olduġıyçün neylesün 

Bir gedā-yı bī-nevā itsün mi >atemlük saña 

  

A3 6b, R, Ü1 6a, H1 8a, Ö 8b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b zī: yüz Ö. 



 194  

    

    

8888    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Dil-i pervāne-meşrebden k’ola sūz-ı derūn peydā 

Olur şem‘-i ru0ından dūd-ı āh-ı şu‘legūn peydā 

 

  2 O sevdā-pīşe Mecnūnam ki tekmīl-i cünūnumdan 

   Olur her-dem Felātūnlarda ‘a�l-ı Gū-fünūn peydā 

 

3 Görüp kūh-ı ġamum reşkinden olsa n’ola Ferhāduñ 

Dehān-ı tīşesinden 'u yerine cūy-ı 0ūn peydā 3b 

 

4 Dil-i dīvāne bezm-i meyde küstā0 olsa incinme 

K’olur tekrār-ı 'ahbādan 0ıred pinhān cünūn peydā 

 

5 Ne mümkün cān götürmek dest-burd-ı ġamzeden ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki ba�du�ça görinür leşker-i mekr-i füsūn peydā 

 

A3, R, Ü1 6b, H1 8a, Ö 8b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b tīşesinden: pīşesinden Ö. / peydā: - Ü1. 
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9999    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Mestsin ey gül ne lāzım bāde-peymālu� saña 

Neşve-i bī-derd-i ser yetmez mi ra‘nālu� saña 

 

2 [a,‘-ı ünsiyyet iderdük şa0'-ı sāyeñden bile 

Merdümüñ mānend-i mu‘tād olsa tenhālu� saña 

 

3 Vādī-i ,ıflāne-i cevr ü cefādan geçmedük 

İtmeyince >ıżr-ı 0a,,-ı sebz babalu� saña 

 

4 Şem‘-i bezm engüşt-i *ayretdür leb-i peymānede 

Ol �adar virdi le,āfet meclis-ārālu� saña 4b  

   

5 Reng u būy-ı gül saña pervāz ider bülbül gibi 

>ayfdur ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh da‘vā-yı şekībālu� saña 

 

A3, R, Ü1 6b, H1, Ö 8b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b saña: - Ü1. 
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10101010    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Devr itdi menzilüm su0an-ı hem-nefes baña 

Ġul-ı reh oldı naġme-i bāng-ı ceres baña 1b 

 

2 Gülzār-ı dilde bülbül-i dem-beste olalı 

Āġūş-ı ġonçe oldı kenār-ı �afes baña 

 

3 ‘Āşı�-firīb-i nergis-i bīmār-ı  yārdan 

Düzdīde bir nigāh yeter mültemes baña 

 

4 Dest-i hevesde sünbül ü rey*ān-ı dehrden 

Zülf-i dırāz-ı şāhid-i endīşe bes baña 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh cām-ı bāde-i fa'l-ı bahārda 

Terk itmez idüm olsa eger dest-res baña 5b 

 

A3, R, Ü1 6b, H1 8b, Ö 9a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Ġul-ı reh: Ġulda Ö. 
5b olsa eger: eger olsa H1. 
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11111111    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Virürse zehr-i ġam ol la‘l-i nūş-0and baña 1a 

Virür meGā�-ı dile çāşnī-i �and baña 

 

2 O serv-i ser-keşe dil mübtelā olup �almış 

Ne çāre oldı belā *immet-i bülend baña 

  

3 Ne �adr-i derdi bilür ne devā *avāle ider 

Cihān cihāh-ı ġam u mi*net o 0od-pesend baña 

 

4 Elem-fezā ki degül i0tilā,-ı sū0tegān 

Neden ‘aGāb virür sūziş-i sipend baña 4b 

 

5 Yeter güvāhı dil-i reh-nümūn baña ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ne i*tiyāc ki nā'ı*dan ola pend baña 

 

A3, R 7a, Ü1 6b, H1 8b, Ö 9a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a la‘l: - H1. 
4b sipend: pend H1. 
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12121212    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Dil-i pür-sūzdan oldu�ça āh-ı āteşīn peydā 

O deryā-yı melā*atde olur çīn-i cebīn peydā 

 

2 Gülistān sünbülistān oldı dūd-ı āh-ı bülbülden 

O gül-ru0sārda olma�la 0a,,-ı ‘anberīn peydā 

 

3 Benümdür 0ātemi şimdi o la‘l-i rū*-efzānuñ 3a 

Ra�īb itsün heman seng-i mu'allādan nigīn peydā 3b 

 

4 Görem dirsen o māh-ı evc-i i�bāli sa‘ādetle 

Göñül itmek gerek çeşm-i hümādan dūrbīn peydā 4b 

 

5 Zalā' oldum cihānuñ imtiyāz-ı 0ūb u ziştinden 5a 

Sezāvār-ı ma*abbet eyledüm bir nāzenīn peydā 

 

  6 Oalā*-ı dīn ü dāniş >ażret-i Oāli* Mu*ammeddür 6a 

   Ki imżāsıyla oldı efser-i şer‘-i mübīn peydā 

 

7 Mükennā ismi Nev‘ī-zāde ile ol ‘a,ā kāruñ 

Ki itdi ‘īd-ı va'lı Āmide 0uld-ı berīn peydā 7b 

 

8       Olınca *ulle- pūş-ı va'fı naSmum şāhidi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 8a 

Zebān-ı 0āmeden oldı hezārān āferīn peydā 

  

A3, R, Ü1 7a, H1 9a, Ö 9b, H2 – 
                                                
3ala‘l-i rū*: la‘l-i dūr A3. 
3b peydā: - H1. 
4b peydā: - H1, Ü1. 
5a 0ūb u: 0ūb – H1, Ü1. 
6a dīn ü: dīn – H1. 
7b Ki itdi ‘id-ı va'lı Āmide: Ki ‘id-ı va'lı itdi Āmide Ü1. 
8a naSmum: naSm Ö. 
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13131313    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Şu deñlü virdi 'afā cāme-i sefīd saña 

Ki ‘arż-ı tīregī eyler 'abā*-ı ‘īd saña 

 

2 [o nīm-i bismil-i nāz u girişme �alsun dil 2a 

K’olur mu�ābele-i ecr-i 'ad şehīd saña 

 

3 İderdi ,ā‘at-ı 'ad-sālesin rehīn-i mecāz 

Bu *üsn ile naSar itseydi Bāyezīd saña 

 

  4 Senüñle mihrveş ey çar0-ı sīne-'āf olalum 4a 

   Bu ba0t-ı tīre baña a0ter-i sa‘īd saña 

 

 5 >icāb olursa eger böyle zülf-i ye’s ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

  Olur mı çehre-nümā şāhid-i ümīd saña 

  

A3, R, Ü1 7a, H1 9a, Ö 9b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
2a bismil-i: bismil ü H1. 
4a sīne: siyeh A3. 
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14141414    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Olmayınca ol nihāl-i nāzenīn �āmet-nümā 

Gülşen olur çeşmüme bir dūza0-ı cennet-nümā 1b 

 

2 Āh-ı serd-i ‘āşı�-ı pervāne-meşrebden 'a�ın 2a 

Olmasun şem‘-i ru0uñ her yerde germiyyet-nümā 

 

3 Āhū-yı çeşmin ne mümkün beste-i dām eylemek 3a 

Kāh olurken kendü zülfünden yel-i va*şet-nümā 3b 

 

4 Çekmeyince zūr-bāzū-yı kemān-ı nāzını 

Olmazuz her kīne-cūyuñ *üsnüne raġbet-nümā 

 

5 Ol ,abīb ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-ı bī-tāb olduġum gördükçe dir 

Da0ı ı'lā* olmadı bu 0aste-i 'ı**at-nümā  

 

A3, R 7b, Ü1 7a, H1 9a, Ö 10a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b bir: - R. 
2a serd: merd Ö. 
3a çeşmin: çeşmüñ H1. 
3b yel-i: yele H1, R, Ü1. 
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15151515    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Kemāl-i *üsne bu yetmez mi şöhre-yāb saña 1a 

Ki her 'abā* çı�ar �arşu āftāb saña 

 

2 Yem-i sirişkümi sūz-ı dil itdi 0uşk  henūz 2a 

Ne āteş eyledi ey şū0 eVer ne āb saña 

 

3 Nühüfte olma ġamuñla 0ayāl olanlardan 

Zamān-ı *üsn olur ā0ır 0ayāl ü 0ˇāb saña 3b 

 

4 ‘Aceb mi mest çı�arsa nigāh-ı çeşmüñden 

Ki 0ˇāb-ı nāz virür neşve-i şarāb saña  

 

5 Niyāz-ı bī-ma*al u *arf-i şekvedür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

O mest-i nāzı iden mā’il-i ‘itāb saña 

 

   A3, R 7b, Ü1 7a, H1 9b, Ö 10a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a yetmez mi: bitmez mi H1. 
2a 0uşk: 0uşk u A3, R, Ü1, Ö. 
3b Zamān-ı: Zamāna Ö. /  0ayāl ü: 0ayāl – H1, Ö. 
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16161616    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Meger ki kişver-i 0ūbī musa00ar oldı saña 

Ki ceyş-i fitne vü āşūb çāker oldı saña 

 

2 Bürīde oldı ser-rişte-i vidād-ı ra�īb 2a 

Egerçi her su0anum tīġ u 0ançer oldı saña 

 

3 Kimüñ güdā0te olduñ nigāh-ı germinden 

Ki çeşm-i āyīne 0urşīd-i ma0şer oldı saña 

 

4 Uyandı dīde-i nergis fiġān-ı bülbülden 

Nesīm-i sub* meger bāġa rehber oldı saña 

 

5 Sebū sebū mey-i nāz u girişme āl ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki sā�ī ol büt-i şū0-ı sitemger oldı saña 

 

   A3, R, Ü1, H1, Ö -, H2 95b 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
2a Mısra vezne uymamakta. 
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>a>a>a>arfü’lrfü’lrfü’lrfü’l----Bā’ Bā’ Bā’ Bā’ ****    

17171717    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Ey şeh-i 0urşīd-mesned dāver-i ‘ālī-cenāb 1a 

Kemterīn ma*v-ı cemālüñ çeşm-i māh u āftāb 

 

2 Çeşm-i terde mihr-i ru0sāruñ olurdı cāy-gīr 2a 

MaShar-ı ber�-i tecellī olsa fānūs-ı *abāb 

 

3 Maġfiret-0ˇāhān-ı dergāh-ı Zudāya ey şefī‘ 

Olmaya na‘tuñ gibi hergiz du‘ā-yı müstecāb 

 

4 İdicek ta*rīk-i emvāc-ı şefā‘at ba*r-ı lu,f 

Reşk iderler ümmetüñ ‘i'yānına ehl-i Vavāb 4b  

 

5 Şükr-i li’llāh eyledi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhı ā0ır cebhe-sāy 

Dergehüñ kim secde-i gerdūndan eyler ictināb 

 

A3, R, Ü1 7b, H1 3b, Ö 10a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
* - H1; [āfiyetü’l-Bā’ A3. / Na‘t-ı Şerīf H1, A3. A3 nüshasındaki bu başlık başka bir yazı ile derkenāra 
yazılmıştır. 
1a şeh: - H1. 
2a terde: terdür H1. 
4b ümmetüñ: ümmet H1. 
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18181818    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Alınca destine tīr ü kemān-ı nāz u ‘itāb 

Niyāzmend olur evvel nişān-ı nāz u ‘itāb 

 

2 Nigāh-ı lu,f ile de gāh gāh tecrübe it 2a 

Dil ehline nice bir imti*ān-ı nāz u ‘itāb 

 

3 Te‘ā�ub itmede de birbirini bu gülşende3a 

Bahār-ı mihr u ma*abbet 0azān-ı nāz u ‘itāb  

 

4 Na‘īm-i va'lı ile şād-kām ider dirken 4a 

O şū0 itdi beni mihmān-ı nāz u ‘itāb 

 

5 [alemde kāġıda ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ser-fürū itmez 5a 

Yazılsa kibr-fezā dāstān-ı nāz u ‘itāb 

 

A3 8a, R, Ü1 7b, H1 9b, Ö 10b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a ile de: illerde H1. 
3a itmede de: itmeye – R; itmede – Ü1.  
4a şād-kām: şād - H1. 
5a kāġıda: kāġıGa A3, R, Ü1. 
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19191919    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 ‘Ārıż-ı yāruñ degüldür 0āli tenhā dil-firīb 

   Şū0lu�da birbirinden cümle a‘żā dil-firīb 1b 

 

2 Sādedür bāġ-ı ma*abbet sebze-i bīgāneden 

Gülbün ü 0ār u 0as u pinhān u peydā dil-firīb 2b 

 

3 Birbirine kec-nigāh eyler *asedden çeşm ü dil 

Olalı ol nergis-i cādū-yı şehlā dil-firīb 3b 

 

4 Yārdan aġyār ayırma� yā ne mümkündür bizi 4a 

Olmuş iken renciş u 'ul* u müdārā dil-firīb  

 

5 Gūyiyā bir deste-i güldür zemīn u āsmān 5a 

Ol �adar oldı tecellāsıyla dünyā dil-firīb 

 

6 Bir �arībi ço� perī ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh oldı rū-nümā 6a 

Ol sebebden bu ġazel oldı ser-ā-pā dil-firīb 

  

A3, R 8a, Ü1 7b, H1 9b, Ö 10b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Şū0lu�da: Şū0-ı 0al�da A3. 
2b Gülbün ü: Gülbin – A3, R, H1. 
3b ol: dil H1. 
4a yā: - H1, R, Ü1, da Ö. 
5a deste: rişte A3. 
6a �arībi: firībi H1, Ü1. 
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20202020    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Esīr-i kākülüñe ārzū-yı sāmān ‘ayb 

Helāk-ı ġamze-i 0ūn-rīziñe ġam-ı cān ‘ayb 

 

2 O  ġonçe-i çemen-i iltifātsın ki olur 

Bahār meşrebüñe āh-ı ‘andelībān ‘ayb 

 

3 Göñül ki teşne-leb-i tīġ-i ābdāruñdur 

‘Aceb mi olsa temennā-yı āb-ı *ayvān ‘ayb 

 

4 fulū‘ idince da0ı ,urfe zülf-i şebgūndan 4a 

Olur müşāhede-i āftāb-ı tābān ‘ayb 

 

5 Olursa Yūsuf eger şāhid-i su*an ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Yine *asūd buluruz ‘amele hezārān ‘ayb 

 

A3, R, Ü1 8a, H1 10a, Ö 11a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4a ,urfe: ,arf H1, R, Ü1. 
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21212121    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Benem kim zühd u ta�vā0ānesin virāne itdüm hep 1a 

Zarāb idüp riyā mescidlerin mey0āne itdüm hep 

 

2 Nigāh-ı bü’l-heves düşmen o ġayret-pīşe şehbāzum 2a 

Ki gülşende şikār-ı bülbül ü pervāne itdüm hep 

 

3 Göñül mülkin ki tes0īr eylemişdüm ço� du‘ālarla 3a 

Ne bī-ra*mam ki va�f-ı 0ıdmed put0āne itdüm hep 

 

4 Ben ol āşüfte Mecnūnam ki te’Vīr-i cünūnumdan 

Melāmet şehrinüñ e,fālini dīvāne itdüm hep 

 

5 Egerçi şāhid-i ma‘nāya ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh āşinā oldum 

Velī Gev� u 'afāyı kendüme bīgāne itdüm hep 

  

A3, R, Ü1 8a, H1 10a, Ö 11a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                                                
1a virāne: virān H1. 
2a pīşe: tīşe H1. 
3a mülkin ki: mülkin – H1. 



 208  

    

    

22222222    

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Vādi-i ‘aş� 0oş feżādur hep 

Gül ü 0ārı girişme-zādur hep 

 

2 Reng reng derd-i serdeyüz gūyā 2a 

Oandal-ı cebhemüz *ınādur hep 

 

3 Çeşm ü ebrū vü zülf-i dildāruñ 3a 

Biribirine mübtelādur hep 

 

4 Deheninden de 0ūrde 0ālleri 4a 

Kevkeb-i ,āli‘üm Sühādur hep 4b 

 

  5 Oldı rūşen 0a,uñla dīde-i ba0t 

   Sürmemüz sāye-i hümādur hep 

 

6 Va'f-ı rū0sāruñ ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhuñ 

LafS u ma‘nāsı 0oş edādur hep 

 

A3, R 8b, Ü1 8a, H1 10a, Ö 11a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a gūyā: - A3, R, Ü1, H1. 
3a çeşm u: çeşm – A3, R, Ü1, H1. / ebrū vü: ebrū-yı H1. / zülf: zülfi R, Ü1. 
4a Deheninden de: Deheninde H1, Ö. 
4b ,āli‘üm: ,āli‘ Ö. 
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23232323    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 furfe Man'ūram ki dārumdan gelür būy-ı şarāb 

   Na0l-i tākem berg ü bārumdan gelür būy-ı şarāb 

 

2 Ārzū-yı la‘l-i meygūnuñ helāk itse beni 2a 

Tā ebed 0āk-i mezārumdan gelür būy-ı şarāb * 

 

3 >aşre dek eşk-i nedāmet şüst ü şū itse yine 3a 

Tevbe-i pür-inkisārumdan gelür būy-ı şarāb 

 

4 Rind-i 'ūfī-meGheb ü şey0-i �alender-meşrebem 

Del�-i pür-na�ş u nigārumdan gelür būy-ı şarāb 4b 

 

5 vì«dÔ s¼vì«dÔ s¼vì«dÔ s¼vì«dÔ s¼ na‘re-i mestānedür gūş-ı dile 5a 

fūr-ı ‘aş�am kūhsārumdan gelür būy-ı şarāb 

 

6 Şi‘r-i pür-keyfiyyetem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ta*rīr eylesem 6a 

Zāme-i ‘anber-niVārumdan gelür būy-ı şarāb 

 

A3, R, Ü1 8b, H1 10b, Ö 11b, H2 95b 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a meygūnuñ: sükūnuñ Ö. / itse: itdi H2. 
* Ö’de 2. beyit 3. beyit, 3. beyitte 2. beyit olarak yer almıştır. 
3a >aşre dek: Her nice H2. / şüst ü: şüst – A3, H2, R, Ü1, Ö. 
4b pür-na�ş ü: pür-na�ş – H2.              
5a A’rāf  S., 7 / 143: “…beni asla göremezsin…”. / na‘re: naġme H2. 
6a Şi‘r-i pür: Şöyle bir H1. 



 210  

    

    

>arfü’t>arfü’t>arfü’t>arfü’t----Tā’Tā’Tā’Tā’****    

24242424    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Zihī yektā resūl-i ‘arş-ı �adr-i lā-mekān-rif‘at 

Ser-efrāz-ı risālet ma*rem-i rāz-ı ülūhiyyet 

 

2 Fürūzān-ı güher ba*r-ı şefā‘at cevher-i Gātı 

Vücūdı ‘ā'ıyān-ı ümmetāne āyet-i ra*met 2b 

 

3 Müberrā za*met-i lev* u �alemden şāhid-i ‘ilmī 

‘Alīm-i cümle edyān āb-rū-yı meGheb ü millet 

 

  4 Bihīn-i āferīniş pādişāh-ı 'ūret u ma‘nī 

   Zudādan devlet-i pā-būsın ister kevVer-i cennet 

 

  5 Nübüvvet destgāhā kemterīn 0āk-i deruñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Niyāz eyler ,avāf-ı ravżañı fevt olmadın fır'at 

 

A3, R, Ü1 8b, H1 3b, Ö 11b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* - H1; [āfiyetü’t-Tā’ A3. / Na‘t-ı Şerīf H1, A3. A3 nüshasındaki bu başlık başka bir yazı ile derkenāra 
yazılmıştır. 
2b Vücūdı: Vücūd Ö. / āyet-i: āyete R, Ö. 
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25252525    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Ey 0āl-i ru0uñ māye-i sevdā-yı ma*abbet 

Gülzār-ı ‘iGāruñ çemen-ārā-yı ma*abbet 

 

2 Sen her ne �adar *üsn ile mümtāz-ı cihānsın 

Ben ol �adar āşüfte vü rüsvā-yı ma*abbet 2b 

 

3 Zūn-ābe-i eşküm mi yā 0ūd cūşiş-i dilden 

Çı�dı yüze teh cur‘a-i mīnā-yı ma*abbet 3b  

 

4 Oldı meh-i Ken‘āna sezā dīde-i Ya‘�ūb 

Erzende güherdür kef-i deryā-yı ma*abbet 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh içerüz 'ub*-ı �ıyāmetde olursa 5a 

Ol şū0 ise ger sā�ī-i 'ahbā-yı ma*abbet 

 

A3, R 9a, Ü1 8b, H1 10b, Ö 12a, H2 96a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b ma*abbet: ülfet H2. 
3b teh: ne A3, Ö. 
5a içerüz 'ub*-ı: 'ub*la içerüz H1. 
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26262626    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Bahār-ı Gev�-ba0ş-ı kāmrānīdür dem-i vu'lat 

Gül-i şād-āb-ı bāġ-ı mihrbānīdür dem-i vu'lat 

 

2 Revādur ger metā‘-ı nāz u şīve rāygān olsa 

Zamān-ı ru0'at-ı ‘ayş-ı nihānīdür dem-i vu'lat 

 

3 MeGā�-ı tel0ine zehr-ābe nūş-ı bezm-i hicrānuñ 

Şarāb-ı 0oş-güvār-ı zindegānīdür dem-i vu'lat 

 

4 İrişdür dūd-ı āhuñ çar0a ey dil şām-ı hicrānda 

Ki şem‘-i bezm-i 'ub*-ı zindegānīdür dem-i vu'lat 4b 

 

5 Virür ‘uşşā�a Gev�-ı va'l-ı yār ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh eş‘ārum 

Ki her beytinde bir mı'rā‘-ı Vānīdür dem-i vu'lat 

 

A3, R 9a, Ü1 8b, H1 10b, Ö 12a, H2 – 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

                                                
4b Ki: - H1. / 'ub*: - H1. 
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27272727    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 ‘Aceb mi derd-i dilüm olmasa devā ülfet 1a 

Olur mı şīşe-i 'ad-pāre mūmiyā ülfet 

 

2 Meded o şū0-ı cefā-pīşe oldı gitdükçe 

Benümle va*şi vü aġyāra āşinā ülfet 

 

  3 Yine ġubār-ı ser-i kūy-ı yārdan ma�'ūd 3a 

   Olursa dīde-i ümmīd-i tūtiyā ülfet 

 

  4 Beni cüdā iden ol şem‘-i mihr-i pür-nūrdan 4a 

   Çerāġ-ı ‘işreti hiç olmasun żiyā ülfet 

   

5 Hezār şükr ki gülzār-ı dehrde ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Füsürde ġonçe-i dil olmadı 'abā ülfet 5b 

 

A3, R, Ü1 9a, H1 10b, Ö 12b, H2 96a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a olmasa: olsa Ö. 
3a yārdan: yārdur H1, H2, R, Ü1, Ö. 
4a mihr: - H1. / pür-nūrdan: pertevden A3, H2, R, Ü1. 
5b Füsürde: Güşā vü H2. / 'abā: żiyā A3. 
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>arfü’V>arfü’V>arfü’V>arfü’V----ooooā’ ā’ ā’ ā’ ****    

28282828    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Sezā ki ide leb-i cān-fezāsı rū* ile ba*V 

Ne rū* çeşme-i *ayvān u ‘ömr-i Nū* ile ba*V 

 

2 Kim idi sā�ī-i bezmüñ ne cām-ı mesti idük 

Ki zehr-i 0andüñ ider bāde-i 'abū* ile ba*V 

 

3 O bādenüñ ki benem rind-i ‘āfiyet-sūzı 

Leb-i *abābı ider tevbe-i na'ū* ile ba*V 3b 

 

4 Netīce-i dil-i pür-0ūn-ı ġonçedür ki ider 

Güşāde rūy-ı gül-i 'ub*-ı pür-fütū* ile ba*V 4b 

 

5 >ayāt buldı 0a,-ı sebzi Zıżrveş ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Sezā ki ide leb-i cān-fezāsı rū* ile ba*V 

 

A3 9b, R, Ü1 9a, H1 11a, Ö 12b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’V-oā’ A3. 
3b *abābı: *ayātı A3. 
4b rūy-ı: rūyı H1, Ü1, Ö. / pür: - H1. 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----Cīm Cīm Cīm Cīm ****    

29292929    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Şem‘a pervāne ile güft ü şinīd olmaz hīç 1a 

Sūz-ı dil �ā'ıd olan yerde berīd olmaz hīç 

 

2 Oub* u şām şeb ü rūz ġam u şādī birdür 2a 

Biz �arār itdigümüz şehrde ‘īd olmaz hīç  

 

3 fıfl-ı eşküm gibi çeşmüm yeridür yārānuñ 

Zāne-i āyīneye �ufl u kilīd olmaz hīç 3b 

 

4 Neylesün terbiyet-i pīr-i muġān zühhāda 

Āb-ı mey0ānede ,urma�la pelīd olmaz hīç 

 

5 Varını yāra niVār eyledi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh u dirīġ 5a 

Defter-i mihr ü ma*abbetde resīd olmaz hīç 5b 

 

A3, R 9b, Ü1 9a, H1 11a, Ö 13a, H2 – 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l-Cīm  A3. 
1a güft ü: güft – H1. 
2a şām şeb ü rūz: şām u rūz Ö. 
3b �ufl u: �ufl – H1. 
5a yāra: yāda Ö. / ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh u: ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh – H1, Ö. 
5b mihr ü: mihr – H1.  
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l---->>>>ā’ ā’ ā’ ā’ ****    

30303030    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Alsa sā�ī eline nāz ile tābende �ade* 

İder ehl-i dili pāyīne ser-efgende �ade* 

 

2 Ayaġın öpmege nevbet mi deger rindāna 2a 

Oa*n-ı mey*ānede oldu�ça 0ırāmende �ade* 2b 

 

3 Ref‘ olur āyīne-i dilde olan Sulmet-i ġam 

Meh gibi böyle ,ulū‘ eylese her �anda �ade* 

 

4 Būs idüp leblerini 0ā,ırın alurlar ele 

Vechi vardur dir isem kevkebi fer0unde �ade* 

 

5 Bün ü şimdengirü sā�ī-i ġam u 0ūn-ı ciger 

Olsun ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh saña bā�ī vü pāyende �ade* 

   

A3, R, Ü1 9b, H1 11a, Ö 13a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l->ā’  A3. 
2a deger: düşer H1, Ö. 
2b mey*ānede: mīnāda Ü1. 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----ZZZZā’ ā’ ā’ ā’ ****    

31313131    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

    

        1 Revādur olsa dile ārzū-yı vu'lat tel0 

            Ġam-ülfetem ki olur baña cām-ı ‘işret tel0 

 

  2 Bu bezmgehde o zehr-āba-nūş-ı ‘ı'yānam 

   Ki düşse ‘aksüm olur āb-ı ba*r-ı ra*met tel0 2b 

 

3 Devā-yı derdüme sa‘y itme ey Mesī*-nefes 

Meşāmm-ı cānı ider gelse būy-ı 'ı**at tel0 3b 

 

4 Yeter yeter baña pend itme zāhidā ki olur 

Saña şarāb gibi baña da na'ī*at tel0 

 

5 Metā‘-ı cānı dirīġ itme yārdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

>aGer ki ġāyet olur şerbet-i nedāmet tel0 

 

A3 10a, R, Ü1 9b, H1 11b, Ö 13a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l-Zā’  A3. 
2b āb-ı: - Ü1, R. 
3b 'ı**at: 'o*bet Ö. 
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>arfü’d>arfü’d>arfü’d>arfü’d----Dāl Dāl Dāl Dāl ****    

32323232    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Meşşā,a-ı ‘arūs-ı cihāndur 'abā*-ı ‘īd 

‘İşret-fezā-yı pīr ü civāndur 'abā*-ı ‘īd 

 

2 Ma*v-ı naSāre olsa n’ola çeşm-i �udsiyān 

Pīrāye-ba0ş-ı *üsn-i bütāndur 'abā*-ı ‘īd 2b 

 

3 Pürdür 'adā-yı būseden ol deñlü gūş-ı dehr 3a 

Ger 'avt-ı bülbül olsa girāndur 'abā*-ı ‘īd 

 

4 Her sū-hezār mehveş-i *ūrī-li�ā ile 

Bi’llāhi reşk-i bāġ-ı cināndur 'abā*-ı ‘īd 

 

5 Āġūşı oldı kūçelerin mevce-0īz-i *üsn 5a 

Kim cilvegāh-ı lāle-ru0āndur 'abā*-ı ‘īd 

 

6 Ey rūzedār-ı gūşe-i hicr olma teng-dil 

Bezm-i vi'āle müjde-resāndur 'abā*-ı ‘īd 6b 

 

7 Ol āftāb-ı evc-i sa‘ādet ,ulū‘ına 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh her ,araf nigerāndur 'abā*-ı ‘īd 

 

A3, R 10a, Ü1 9b, H1 11b, Ö 13b, H2 – 

 

    

    

                                                
* [āfiyetü’d-Dāl  A3. 
2b *üsn-i: - R. 
3a Pürdür: Pür H1. 
5a Āġūşı: Āġūş H1. / kūçelerin: kūçe Ö. / mevce-0īz: mevc-0īz H1. 
6b vi'āle: vi'al Ö. 
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33333333    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Kemāl-i *üsn ile ol şū0-ı nāzenine *ased 

Ki ‘i'met eyleye pākī-i dāmenine *ased 

 

2 Göreydi dest-i nigārin-i yārı gülşende 

İderdi dāmen-i gülçīn o āstīne *ased 2b 

 

  3 Göñülde var yine bir tāze dāġ-ı *asret kim 

            Nümāyişine ider lāle reşk ü sīne *ased 3b 

 

  4 Fütādelük baña nisbetle buldı mi‘rācın 

   Ki raġbet ile ider āsmān zemīne *ased 

 

  5 >ased *ased yine ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh yo� *ased diyecek 5a 

   Bu ‘ālemüñ nesi vardur ‘aceb nesine *ased  

 

A3, R, Ü1 10a, H1 12a, Ö 13b, H2 – 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b o āstīne: edāsına H1. 
3b lāle-reşk u: lāle-reşk – H1. 
5a ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh yo�: yo� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh H1. 
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34343434    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Çeşmümde cūş-ı girye-i ,ūfānī-i ebed 

Göñlümde şev�-ı bī-ser ü sāmānī-i ebed 1b 

 

2 Ey ‘aş� fikr-i dīde-i giryānum eyle kim 

Derd ü ġam oldı sīnede zindānī-i ebed 2b 

 

3 Sevdā-yı va'l-ı yārdan oldı na'ībimüz 

Fikr-i mu*all u ser-be-girībānī-i ebed 

 

  4 Mir’āt-ı *üsnüñ olalı *ayret-fezā-yı ‘a�l 4a 

   Ma0'ū'dur baña heme *ayrānī-i ebed 

   

  5 Rūz-ı ezelde āh ki mi‘mār zi cüz’ ü kül 5a 

   Vaż‘ itdi 0āne-i dile virānī-i ebed 5b  

 

6 Yetmez mi dehre gelmeden ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh *aşre dek 

Sermāye-i neşā,-ı peşīmānī-i ebed 6b 

 

A3 10b, R, Ü1 10a, H1 12a, Ö 14a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b bī-ser ü: bir sürūr-ı H1. 
2b Derd ü: Derd – H1. / zindānī-i: rindānī-i A3, R, Ü1. 
4a *üsnüñ: *üsnünüñ H1. 
5a mi‘mār: mu‘ammā A3. 
5b dile: dil R, Ö. 
6b peşīmānī: perīşānī H1. 
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35353535    

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

 

1 Ġam-ı şām u se*erden dād u feryād 1a 

Du‘ā-yı bī-eVerden dād u feryād 

 

2 Nesin gördük sitemden ġayri yāruñ 

O na0l-i bī-Vemerden dād u feryād 

 

3 Zumāruñ def‘i mümkün terk-i meyle 3a 

Sebebsüz derd-i serden dād u feryād 

 

4 O şū0a geçmez oldı gevher-i eşk 

Siyeh-rū sīm u zerden dād u feryād 

 

5 >ased nā-dānlaruñ Gev�ine ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Baña cevr-i hünerden dād u feryād 

 

A3, R 10b, Ü1 10a, H1 12a, Ö 14a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Ġam-ı: Ġam u H1. / şām u: şām – R, Ö.  
3a Zumāruñ: Zumārın A3. 
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36363636    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Dil giriftār olıca� zülf-i siyehfām ne �ayd 

Murġ-i bī-bāl u perüm keşmekeş-i dām ne �ayd 

 

2 Sen ü ‘ıyş u ,arab u bezm-i *arīfān ey şū0 2a 

Ben ki āşüfte dimāġum heves-i kām ne �ayd 

 

3 Mürşid-i ehl-i 0arābāt yeter pīr-i muġān 

Zıdmet-i Berhemen ü secde-i e'nām ne �ayd 

 

4 Dil ki cām-ı Cem idi oldı şikeste sā�ī 

Baña şimdengirü fikr-i mey-i gülfām ne �ayd 

 

5 futalum 0al� ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh müdārā mümkün 

Yā cefā-yı felek ü mi*net-i eyyām ne �ayd 

   

   A3, R 10b, Ü1 10a, H1 12a, Ö 14b, H2 – 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
2a Sen ü: Sen – H1. 
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>arfü’G>arfü’G>arfü’G>arfü’G----aaaaāl āl āl āl ****    

37373737    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Zˇāb-ı şīrīn �and olursa 'ub* u şām olmaz leGīG  

Böyledür hep ni‘met-i dünyā müdām olmaz leGīG 

 

2 Neşve-i 'ahbāyı gördük la‘l-i dildārı da gör 2a 

fıfl-meşreb olma ey dil her *arām olmaz leGīG 2b 

 

  3 Olmasun dürd-i riyā-ālūde cām-ı ‘işretüñ 3a 

 Zühd ile nūş-ı şarāb-ı la‘lfām olmaz leGīG 

 

4 Ma*v-ı leGGet olma� istersen var it kesb-i kemāl 

Meyve-i sīb-i zena0dan olsa 0ām olmaz leGīG 

 

5 [anda ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh itse āġāz-ı tekellüm ol perī 

Güft u gū-yı ,ū,i-i şīrīn-kelām olmaz leGīG 5b 

 

A3 11a, R, Ü1 10b, H1 12b, Ö 14b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’G-aāl  A3. 
2a Neşve: Neş’e Ü1. 
2b leGīG: - H1. 
3a ālūde: ālūd Ü1. 
5b Güft ü gū-yı: Güft-gū-yı H1, R, Ü1, Ö. 
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>arfü’r>arfü’r>arfü’r>arfü’r----Rā’Rā’Rā’Rā’****    

38383838    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Za,,-ı 0ūbān oldı yek-ser nüs0a-i bī-i‘tibār 

Vaż‘ olaldan mu'*af-ı ru0sāruñ āyet der-kenār 

 

2 Sen o şem‘-i dil-firīb-i �urbsın kim rūz u şeb 2a 

favf iderler gird-i kūyuñ �udsiyān pervānevār 

 

3 Ben o Sulmet-kīş-i ‘i'yānam ki görse sāyemi 

Şermden 0urşīd olmaz rūz-ı ma*şer āşkār 3b 

 

4 ‘Andelīb-i naġme-sencüñ bülbül-i gülzār-ı va*y 4a 

Bāġbān-ı çār-fa'l-ı bāġ-ı *üsnüñ çār-yār 

 

5 Kimdür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ol *arī�-i nār-ı *ırmān rūz-ı *aşr 

Āh eger ebr-i şefā‘at olmaya ra*met-niVār 5b 

 

A3, R 11a, Ü1 10b, H1 3b, Ö 15a, H2 – 

 

    

 

    

    

    

    

    

                                                
* - H1; [āfiyetü’r-Rā’ A3. / Na‘t-ı Şerīf H1, A3. A3 nüshasındaki bu başlık başka bir yazı ile derkenāra 
yazılmıştır. 
2a rūz u: rūz – H1, Ö. 
3b olmaz rūz-ı ma*şer: rūz-ı ma*şer olmaz Ö. 
4a naġme-sencüñ: naġme-i sencüñ Ö. 
5b Āh: Āgāh H1. 
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39393939    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Esīrdür göñül āzād olursa her ne �adar 

Elemden ayrılamaz şād olursa her ne �adar 

 

2 O gül-ru0 olmayıca� bāde eşk-i *asretdür 

Piyāle çeşm-i perīzād olursa her ne �adar 

 

3 Bulunmaz ehl-i hüner kevkebinde ,āli‘-i sa‘d 3a 

‘Arūs-ı Zühreye dāmād olursa her ne �adar 

 

4 Güşāde olmaz o gül-ġonçe āh-ı ‘āşı� ile 

Nesīmden bile imdād olursa her ne �adar 

 

5 Nezāket-i �adin ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh idemez ta*rīr 

Benānı 0āme-i Bihzād olursa her ne �adar 5b 

 

A3, R 11a, Ü1 10b, H1 12b, Ö 15a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
3a sa‘d: sa‘id Ö. 
5b Benānı: Benān-ı R. 
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40404040    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

  1 Ol gül ki *üsn-i *āline aġyārı söyledür 

   Va''āfı ‘andelībi �omuş 0ārı söyledür 

  

  2 Cān-ba0ş-ı la‘li şū0-ı tekellüm o deñlü kim 2a 

   Söz söyledince 'ūret-i dīvārı söyledür 

 

3 Emrāż-ı ‘aş�ı ‘illet-i sārī �ıyās ider 

Yo�sa ,abībimüz dil-i bīmārı söyledür 

 

4 Minnet-keş-i şu‘ūr degül ‘aş�-ı 'abr-sūz 

Man'ūrı penbe gibi atar dārı söyledür 

 

5 Güftārı gūş-ı ra0ne-i dīvāre tīr olur 

Ol şū0 ise ra�īn-i bed-e,vārı söyledür 

 

6 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ġonçe gibi hezārı 0amūş ider 6a  

Gāhī ki kilk-i nādire-güftārı söyledür 

 

A3 11b, R 11a, Ü1 10b, H1 12b, Ö 15a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a o: ol H1. 
6a 0amūş: 0oş Ö. 
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41414141    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Girye-i tel0-i 'urā*ı dil-i pür-cūş iledür 

Zande-i dil-keş-i sāġar leb-i 0āmūş iledür 

 

2 Şām-ı hicrüm n’ola ey māh-ı münevver �alsañ 

Şöhret-i zülf-i siyeh 'ub*-ı bināgūş iledür 

 

3 Gelse zāhid n’ola mey0āneye ‘imāme ile 

Cām-ı 0ālīdür anuñ raġbeti ser-pūş iledür 3b 

    

4 Su0an-ı ġayr baña kendi sözümden yegdür 

LeGGet-i şi‘r dehān ile degül gūş iledür 4b 

 

5 Cūy-bār-ı dil-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh degül cāy-ı şināh 

Cilve-i mevc-i su0an vüs‘at-ı āġūş iledür 

 

A3, R 11b, Ü1 11a, H1 13a, Ö 15b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b Cām: Zum Ö. 
4b şi‘r: şi‘r-i R. 
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42424242    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

  1 Cān atma o ı�līme ki cānānesi ço�dur 

Pür-fitnedür ol şehr ki mey0ānesi ço�dur 1b 

 

  2 ‘A�lını begenmişleredür ceGbesi yo�sa 

   [ūyında belāhet-zede dīvānesi ço�dur 

 

3 Tābende ru0ın sille-0or-ı bāl u per eyler 

Zaclet çeker ol şem‘ ki pervānesi ço�dur 

 

4 Mu*tāclaruñ birine i*sānı mı vardur 

Ba*ruñ ,utalum gevher-i yekdānesi ço�dur 

 

5 Yetmez mi ġıdā no�,ası eş‘arımuñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ġamgīn degülem murġ-ı dilüñ dānesi ço�dur 

 

A3, R 11b, Ü1 11a, H1 13a, Ö 15b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b ki: - Ö. 
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43434343    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

    

1 Devām-ı va'lına yāruñ recāya söz mi geçer 

Cefāyı nāz ile eyler vefāya söz mi geçer 

 

2 Sükūn u cünbüşi hep birbirine bīgāne 2a 

O şū0dan nigeh-i āşināya söz mi geçer 

 

3 İderse kāse-i deryūze çeşmini 0ūbān 

Ġubār-ı rāhı olan ,ūtiyāya söz mi geçer 

 

4 Nühüfte āteşi ı'lā* ide meger yo�sa 

Na'ī*at ile dil-i mübtelāya söz mi geçer 

 

5 Arada du0ter-i rez gibi var iken dile 

Dinür mi vu'lat içün dilrübāya söz mi geçer 5b 

 

6 Şikāyet itmede āteş-zebān iken ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 6a 

Yanup ya�ılsa da ol bī-vefāya söz mi geçer 

 

A3, R 11b, Ü1 11a, H1 13a, Ö 16a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a birbirine: birbiriyle H1, Ö. / bīgāne: yegāne Ö. 
5b Dinür mi: Dinür – H1. 
6a ĀĀĀĀgāāāāh: nāgāh Ö. 
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44444444    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Neler ehl-i dile ol şū0-ı bīgāne-nevāz eyler 

Baña nāz ü teġāfül itmez aġyāra niyāz eyler 

 

2 Yanında i‘tibārı zülf ile ‘āşı�laruñ birdür 

Ne deñlü 0ā�sār itse o deñlü ser-firāz eyler 2b 

 

3 Hirāsān olmasun n’itsün göñül kim āhū-yı çeşmi 

Zadeng-i ġamze-i 'ayd-efgeninden i*tirāz eyler 

 

  4 Virür keyfiyetin best ü güşād-ı mevc-i 'ahbānuñ 4a 

   Tebessümle leb-i la‘lüñ ki gāhī nīm-bāz eyler 4b 

 

  5 Yine yāruñ 0ayāli gelmede ġar�-ı *icāb ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Bu şeb bilmem kimüñ peymānesin leb-rīz-i nāz eyler 5b 

 

A3 12a, R, Ü1 11b, H1 13b, Ö 16a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b 0ā�sār: ser-firāz H1. / ser-firāz eyler: - H1; ser-fürū eyler A3. 
4a best ü: mest-i Ö; best-i A3, R, Ü1. 
4b la‘lüñ: la‘lin H1, R, Ü1, Ö. / bāz: nāz H1. 
5b nāz: sāz A3. 
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45454545 

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün    

 

1 Dürūġ-ı va‘deliġe yāruñ i0tiyārı mı var 1a 

Şehīd-i ġamzesi ço� birinüñ mezārı mı var 1b 

 

2 Dilüñ şikāyet-i bī-ġāyetinden incinme 

Sözinde merdüm-i dīvānenüñ �arārı mı var 2b 

 

3 Dir ā0ara beni beñzetme saña görinürem 

Kināye söylemeden ġayri baña kārı mı var 3b 

 

4 Göñül vefāda falān şū0 elde bir didügüñ 

>esāb olunsa meger cevrinüñ şümārı mı var 4b 

 

5 Zurūş-ı ra‘dı da āvāz-ı ‘andelīb 'anur 

Nevā-şinās bu bāġuñ güli mi 0ārı mı var 5b 

 

6 İşitmedük mi hünerden şikāyetin selefüñ 6a 

O i‘tibārsuzuñ şimdi i‘tibārı mı var 6b 

 

7 Ġamuñ �abā*atidür ‘öGrümüz geçer ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Şikeste tevbemüzüñ bizden inkisārı mı var 7b 

 

A3, R 12a, Ü1 11b, H1 13b, Ö 16b, H2 – 

 

                                                
1a i0tiyārı: i0tiyār H1. 
1b mezārı: mezār H1. 
2b �arārı: �arār H1. 
3b kārı: kār H1. 
4b şümārı: şümār H1. 
5b 0ārı: 0ār H1. 
6a İşitmedük mi: İşitdük mi Ö. 
6b i‘tibārı: i‘tibār H1. 
7b inkisārı: inkisār H1. 
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46464646    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Şerer-i pervāne āh-ı şu‘le-sūzumdan 0abersüzdür 

[ıyās eyler ki ber�-i āteş-i ġayret eVersüzdür 

 

  2 Sevād-ı merdüm-i çeşm-i perī rüyāna nāz eyler 

   Egerçi sürmeveş cānā şeb-i ‘āşı� se*ersüzdür 

 

  3 Niçün gāhī 0ayālüñ itse de teşrīf eglenmez 

   Zarāb-ābād dil-i vīrānedür ammā 0a,arsuzdur 

 

4 Sipihrüñ bir degül mi dürd ü 'āf u pu0te vü 0āmı 4b 

Bu sā�īden hemān terk-i temennā derd-i sersüzdür 

 

5 Nihāl-i 0āme-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhdan ġayri bu gülşende 

Eger na0l-i tecelli olsa 0uşk oldu�da bersüzdür 5b 

 

A3, R 12a, Ü1 11b, H1 13b, Ö 16b, H2 – 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b 0āmı: 'āfı H1. 
5b na0l-i: na0li Ö. 
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47474747    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Ba�ma ol gülşene kim dest-i 'abā gülçīndür 

Sīlī-i bād ile ru0sār-ı güli rengīndür 

 

2 Dīde-i āyīneden *üsnine ta*sīn ister 2a 

Nāzenīnüm o �adar ‘işveger ü 0odbīndür 2b 

 

3 Tel0-kām-ı ebed itse n’ola Ferhād ġamı 

Du0ter-i rez da0ı öz başına bir Şīrīndür 

 

4 Oldı ber-hemzede cem‘iyyet-i yārān-ı 'afā 

Felek-i ,āli‘imüz *ayf ki bī-Pervīndür 

 

5 İtdi bir ‘a'rda ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh temennā-yı neşā, 

Ki dil-i merdüm-i dīvāne bile ġamgīndür 

 

A3 12b, R 12a, Ü1 11b, H1 14a, Ö 16b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a āyīneden: āyīne H1. 
2b ‘işveger ü: ‘aş� ger ü H1. 
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48484848    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Güşāde olmadı ol ġonçenüñ melāli nedür 

Zazān mıyuz o gülüñ bizden infi‘āli nedür 1b 

 

2 Nigāhdan müte’ellim niyāzdan bī-zār 

O şū0a ‘arż-ı merām itmenüñ melāli nedür 2b 

 

3 Tamām-ı ‘ömr 0umār-ı firā� ile geçdi 

Bilinmedi da0ı keyfiyyet-i vi'āli nedür 

 

4 Hilāline felegüñ itme ser-fürū ey dil 

O āftāb yanında mehüñ kemāli nedür 

 

5 Ne naġmeyüz bu ,arab0ānede ne ,anbūruz 

Zamānenüñ bize ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gūşmāli nedür  

 

A3, R 12b, Ü1 12a, H1 14a, Ö 17a, H2 – 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b bizden: bizde H1. 
2b melāli: me’ali H1, Ö. 
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49494949    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Yār ile seyr-i çemenzār idecek günlerdür 

Reşkden bülbüli bīmār idecek günlerdür 

 

2  Geçmede *ayf ki ta‘,īl ile eyyām-ı bahār 

Seba�-ı ‘işreti tekrār idecek günlerdür 

 

 3 Oo*bet-ı 0al� dil-i rūşeni tārīk eyler 

   Der-i āyīne-i dīvār idecek günlerdür 3b 

 

 4 Birbirine �atalum rūz u şebi ġayret idüp 4a 

  Rūzgār itdi dü-mūkār idecek günlerdür 

 

 5 Oldılar si*r-i nigār ehl-i su0an hep ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

[alemi mu‘cize-güftār idecek günlerdür 

 

          A3, R 12b, Ü1 12a, H1 14a, Ö 17a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

                                                
3b Der-i: Deri H1. 
4a rūz u: rūz – H1, R. 
5a ehl-i: - H1. 
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50505050    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

 1 Kimine neşve-i mey kimine düşnām virür 

  Giderek 0ātem-i la‘lüñ da0ı ço� nām virür 

 

2 Öyle ma0mūr- nigāhuz ki bize çeşmi degül 

  Şimdi na�ş-ı �ademi bāde-i gülfām virür 

 

 3 Dili bir va‘desi de eylemedi şīrīn-kām 3a 

  Ol nihāl-i emelüm hep Vemer-i 0ām virür 

 

 4 İtse bir germ nigeh 'a*n-ı gülistāna o şū0 

  Gül gülābuñ yerine revġan-ı bādām virür 

 

 5 Çar0dan dād ü sited resmini ögren ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

  Ki zer-i mihri eger 'ub* alur şām virür 

 

          A3 13a, R 12b, Ü1 12a, H1 14a, Ö 17b, H2 – 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

                                                
3a va‘desi de: va‘desidür A3, 
5a resmini: kārını H1. 
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51515151    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Yār *āl-i dil-i nālānı ne bilsün nicedür 1a 

  Çekmeyen mi*net-i hicrānı ne bilsün nicedür 

 

2 Ġonçeveş añlamayan Gev�ıni āşüfteligüñ 

  >ālet-i çāk-i girībānı ne bilsün nicedür 

 

 3 Cevr idüp lu,f-ı �ıyās itdügi ço�dur bilürüz 

  O perī ‘ādet-i insānı ne bilsün nicedür 

 

 4 Bāġ-ı *üsnüñde göñül murġ-ı nev-āmū0tedür 4a 

  Revīş-i nāle vü efġānı ne bilsün nicedür 

 

 5 Bī-0aber kendi ser-i zülf-i perīşānından 

  >āl-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-ı perīşānı ne bilsün nicedür 

 

         A3, R 13a, Ü1 12b, H1 14b, Ö 17b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
1a Yār: Bār A3. 
4a nev: - H1. 
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52525252    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Ra�ībi meclisine ma*rem itmeseñ ne olur 

   Gürūh-ı ehremeni ādem itmeseñ ne olur 

 

  2 Gül-i ‘iGārıñı eşkümle itme pejmürde 

   Şerār pāreleri şebnem itmeseñ ne olur 

 

  3 Ġazāl-ı va*şī-i çeşmüñ bizümle rām oldı 

   Sen ey perī da0ı bizden rem itmeseñ ne olur 

 

  4 Yeter kemend-i ma*abbet dil-i giriftāre 4a 

   Esīr-i ,urre-i 0am-der-0am itmeseñ ne olur 

 

  5 VaSīfe-i dil-i zārı zülāl-i va'luñdan 

   Ziyāde itmez iseñ de kem itmeseñ ne olur 

 

6 Degül mi her biri cām-ı cihān-nümā ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Bu tāze daġlara merhem itmeseñ ne olur 

 

        A3, R 13a, Ü1 12b, H1 14b, Ö 17b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4a ma*abbet: ba*t R. 
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53535353    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 O şū0-ı āyīneveş ġayre rūz u şeb görinür 1a 

   Bizüz ki nīm-nigāh eylesek ‘aceb görinür 1b 

 

  2 Riyā diyārınuñ āyīni ,urfe āyīndür 

   Ne deñlü terk-i edeb itseler edeb görinür 

 

  3 Kimi ki Sāhir ile Bāyezīddur dirsen 

   Ba�ılsa çeşm-i *a�ī�atle Bū Leheb görinür 

 

  4 Ne mümkün itmeye ifşā-yı rāz sāde żamīr 4a  

   Derūn-ı āyīnede her ne var hep görinür 

 

  5 Felekde kevkeb-i 0ˇāhiş görünmedi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Hilāl-i ‘īde nigāh eylesem Receb görinür 5b 

 

        A3, R 13a, Ü1 12b, H1 14b, Ö 18a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a rūz u: rūz – H1, Ü1. 
1b Bizüz: Birüz H1. 
4a żamīr: 0amīr Ö. 
5b ‘īde: ‘īd A3. 
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54545454    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

  1 Beni her şeb o gül-ru0sārdan mehcūrdur dirler 1a 

   Ne devletdür kişi ma*zūn iken mesrūrdur dirler 

 

  2 Ne keyfiyyet virür ‘uşşā�a bilmem yād-ı la‘lüñ kim 

   Kimin mestāne dirlerse kimin ma0mūrdur dirler 

 

3 Ne bilsünler bütān-ı seng-dil *āl-i dil-i zārı 

   >abābı görmeyenler kāse-i faġfūrdur dirler 

 

  4 Dem-ā-dem tār-ı eşküm sīnem üzre çekdügümçündür 4a 

   Ki āhum gūş idenler naġme-i ,anbūrdur dirler 

 

  5 Sülūkundan kemāl-i �ābiliyyetdendür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhı 

   Eger üftādedür dirler eger maġrūrdur dirler 5b 

 

A3 13b, R 13a, Ü1 12b, H1 15a, Ö 18a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a gül-ru0sārdan mehcūrdur: gül-ru0sār ile ma*şūrdur A3, R, Ü1, Ö. 
4a çekdügümçündür: çekdügiçündür H1; çekdigümdendür Ö. 
5b maġrurdur: ma‘rurdur R. 
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55555555    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Şehīd-i ‘aş� mezārında 'anma lāle çı�ar 1a 

Derūn-ı dildeki āh-ı hezār-sāle çı�ar 1b 

 

2 Dökündi 0ūn-ı ciger cūş-ı giryeden şimdi 

Sirişk yerine çeşmümden āh u nāle çı�ar 2b 

 

3 Esīr-i mi*net-i devrān o tīre-ba0tam kim 

Felekden eylesem ümmīd-i māh hāle çı�ar 3b 

 

4 İder dehānumı 0ūn-ı dil ile ālūde 

Çü ġonçe-0ˇān-ı emelden ki bir nevāle çı�ar 

 

5 Ġarīb-i bī-kesem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ben ki öldükde 

VerāVet-i su0an e,fāl-i 0a,, u 0āle çı�ar 

 

A3 13b, R 13a, Ü1 12b, H1 15a, Ö 18b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a ‘aş�: - R. / çı�ar: çı�maz Ö. 
1b çı�ar: çı�maz Ö. 
2b çı�ar: çı�maz Ö. 
3b ümmīd: imdād A3. 
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56565656    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 O şū0dan su0an-ı āşinā ne mümkündür 

   Dehān-ı ġonçeden ā0ır 'adā ne mümkündür 

 

  2 O nāz ki sende bu ba0t-ı siyeh ki var bende 2a 

   >u'ūl-ı kām-ı dil-i mübtelā ne mümkündür 

 

  3 Olur mı murġ-i dil āzād dām-ı zülfünden 3a 

   Zam-ı kemend-i �ażādan rehā ne mümkündür 

 

  4 Geçen serīr-i �anā‘atda nā-murādāne 

   Felekden ārzū-yı müdde‘ā ne mümkündür 

 

  5 O ġonçenüñ geh tebessüm gehī benem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Güşād ne dem-i bād-ı 'abā ne mümkündür 5b 

 

         A3, R 13b, Ü1 13a, H1 15a, Ö 18b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

                                                
2a nāz ki: nāz – H1. 
3a āzād: āzāde Ü1. 
5b bād: - Ö. 
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57575757    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 ‘Alā�asuz sitem-i rūzgārdan ne alur 

Çü sāye pāy-ı sebük-seyr 0ārdan ne alur 

 

2 Şikest-i sāġar ile bir bilür şikest-i dil 

O mest-i nāz u ġurūr inkisārdan ne alur 

 

3 Nihāl-i �āmeti āb-ı *ayāta nāz eyler 

Ya rīziş-i müje-i eşkbārdan ne alur 

 

4 >avādiVüñ hedef-i tīri kām-cūlardur 

Fa�īr a0ter-i dünbāledārdan ne alur 

 

5 ‘İGār-ı yār degül bād-ı āhuma mu*tāc 

Gül-i bihişt nesīm-i bahārdan ne alur 

 

6 Kilīd-i rūzī-i ġavvā'-ı mevc deryādur 

>arī'-i çīn-i cebīn-i kibārdan ne alur 

 

7 Bize �anā‘atimüz 'aydımuz yeter ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Kenāra gerd-i çü ‘an�ā şikārdan ne alur 7b 

 

        A3 14a, R 13b, Ü1 13a, Ö 19a, H1 -, H2 – 

 

 

 

    

    

    

                                                
7b Kenāra: Kenār-ı R, Ö. 
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58585858    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Lebüñ ki ,arz-ı su0anda cevābı şīrīndür 1a 

Ne gülşenüñ gülidür kim gül-ābı şīrīndür 

 

2 Nihān olur şekeristāna merdüm-i çeşmi 2a 

Bahār-ı *üsnünüñ ol deñlü 0ˇābı şīrīndür 

 

3 Bu bezmde nice def‘ eylesün ġamın ‘āşı� 

Ki  ‘ayş-ı meclis-i tel0 u şarābı şīrīndür 3b 

 

4 Helāk-ı ġamzesiyem bir büt-i cefā-kişüñ 4a 

Ki cān �adar baña zehr-i ‘itābı şīrīndür 

 

5 Revācı naSmımuzuñ bir �arāradur ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Müdām çeşme-i *ayvānuñ ābı şīrīndür 

 

         A3, R 14a, Ü1 13a, H1 15a, Ö 19a, H2 – 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1a ,arz: 'orar R, Ü1. 
2a şekeristāna: şekeristān R. 
3b tel0 u: tel0 - H1. 
4a cefā: belā H1. 
5a Revācı: Revāc-ı A3. / �arāradur: �arārdur H1; �arārdadur Ü1. 
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59595959    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Ne çeşm-i fitne-cū ne ,urre-i pür-pīç u tāb ister 1a 

Dil-i dīvāne anca� kendüye bir ıż,ırāb ister 

 

2 Leb-i la‘lüñ cevāb-ı şāfī-i ehl-i taSallümdür 

Eger rūz-ı �ıyāmet Dāver-i ma*şer *esāb ister 

 

3 Zarābāt-ı muġān ma‘mūr olursa n’ola gitdükçe 

Ki çeşmüñ zühd ü ta�vā0ānesin dā’im 0arāb ister 

 

4 Eger ehl-i ma*abbetden sen olma bü’l-heves-meşreb 

Ki ‘āşı�da miVāl-i dilrübā ‘ālī-cenāb ister 

 

5 Tekāpū-yı zemīn-i tāze eylerse n’ola ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Zebān-ı kilk-i mu‘ciz-gū-yı Vālīden cevāb ister 

 

        A3, R 14a, Ü1 13b, H1 15b, Ö 19a, H2 – 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1a çeşm-i fitne-cū: çeşm-cū H1. 
5a zemīn-i tāze eylerse n’ola: zemīni n’ola tār eyler ise H1. 
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60606060    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

  1 Egerçi 'o*bet-i 0oş-meşrebān hep dāfi‘-i ġamdur 

            Zoş olsun va�ti kim pīr-i muġān bābā-yı ‘ālemdür 

 

2 Dil-i mecrū*uñı gösterme *ikmet nā-şināsāne 

   Bu Eflā,ūnlaruñ merhemleri merhem degül semdür 

 

3 Bed ü nīk müsemmā Sāhir olmaz ismden ey dil 

  [ıyās itme her İbrāhīm İbrāhīm Edhemdür 

 

4 Hele ben yāri gördüm 0ˇāhişüm üzre sürūrum var 

  Ra�ībi gör *asedden sūri düşmüş sūri mātemdür 

 

5 Bu mi*netgāhda ebrūyı bī-çīn görmedüm ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Olursa gūşe-i mi*rābdur yā �āmet-i 0amdur 

 

A3 14b, R 14a, Ü1 13b, H1 15b, Ö 19b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

                                                
5a mi*netgāhda: *asengāhda A3, R, Ü1; 0oşgāhda Ö. / ebrūyı: ebrū-yı R, Ö. 
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61616161    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Dil 0ayālüñde 0ayālüñ dil-i bī-tābdadur 

Gāh mey şīşede geh şīşe mey-i nābdadur 

 

2 Çekilür nāzı meger ol meh-i çār ebrūnuñ 

 >üsninüñ ar�ası şimdi iki mi*rābdadur 

 

3 Oldı ümmīdlerüñ *ā'ılı  ser-gerdānlu� 3a  

 Oanki na0l-i emelüñ rīşesi girdābdadur 3b 

 

4 Yine ġafletle dil-i pür-heves olur teskīn 4a 

 fıfluñ āsāyişi var ise eger 0ˇābdadur 

 

5 Çar0uñ evżā‘-ı ġala, ba0şını seyr it ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Bizi bir şem‘ ile yād itse de mehtābdadur 5b 

 

A3 14b, R 14a, Ü1 13b, H1 15b, Ö 19b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a ümmīdlerüñ: ümmīdlerin A3, R, Ü1; hep H1. / *ā'ılı ser-gerdānlu�: *ā'ılı ümmīdlerin ser-gerdānlu� H1. 
3b emelüñ: emel Ö. 
4a teskīn: müşkin H1. 
5a evżā‘: evzā‘ A3. 
5b mehtābdadur: mehtābdur H1. 
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62626262    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Çeşmi gāhī ki füsūn itmege bünyād eyler 1a 

Şive vü nāzda 'ad-mes’ele īcād eyler 1b 

 

2 ‘Aş� her dem baña rüsvālu� ile müjde ider 2a 

İder ammā ki ne Mecnūn ü ne Ferhād eyler 

 

3 Zīb içün 'ūret-i zībāsına ba�du�ça o şū0 

 Oaf*a-i āyīne-i 0āne-i Bihzād eyler 

 

4 [almamış dām-ı ser-i zülfüñe bend itmege yer 

 Yo�sa ey murġ-ı dil āh itmege āzād eyler 

 

5 N’ola ger yār ile aġyār yanında bir ise 

 ‘Aş� hem ka‘be vü hem bütkede ābād eyler 

 

6 Mekteb-i ‘aş�da ol şū0-ı edā-fehm ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 fıfl-ı endīşemi bir şā‘ir-i üstād eyler 

 

          A3, R 14b, Ü1 14a, H1 16a, Ö 20a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Çeşmi: Çeşm H1. 
1b Şive vü: Şive – Ö. 
2a ‘Aş� her dem baña: ‘Aş� baña her dem Ü1. / rüsvālu� ile: rüsvāluġla H1, Ü1; rüsvālıġa R. 
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63636363    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Dil ki ol nā-mihrbāndan ülfet ümmīdindedür 1a 

Pertev-i mehtābdan germiyyet ümmīdindedür 

 

2 Pāy-ı yāra 'anma ‘āşı� bī-sebeb üftādedür 2a 

Mihrden mānend-i şebnem rif‘at ümmīdindedür 

 

3 Nice āsāyiş bulur ol derdmend-i ‘aş� kim 

Çeşm-i bīmār-ı bütāndan 'ı**at ümmīdindedür 

 

4 La‘l-i cānān var iken cām-ı mey-i nāb isteyen 

Sāġar-ı teb0āleden keyfiyyet ümmīdindedür 4b 

 

5 Nā’il-i esrār-ı ġayb olsa n’ola ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhveş 

Ol ki rū*-ı Nā’ilīden himmet ümmīdindedür 

 

         A3, R 14b, Ü1 14a, H1 16a, Ö 20a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a ol: - H1. 
2a yāra: reh H1. 
4b teb0āleden: teb0ālede Ö. 
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64646464    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Egerçi dost yanında gedālıġum vardur 

Zamāna reşk idecek pādişālıġum vardur 

 

2 Henūz sāde midür kīne-cū mıdur bilmem 

Ki tāze-‘aş�um u nev-mübtelālıġum vardur 2b  

 

3 Helāk-i ġamze-i nā-mihribānuñam ey şū0 

Tera**um eyle ki ġāyet fenālıġum vardur 

 

4 Zalā' mümkün idi zülf-i yārdan ammā 

Esīr-i dāmem u bī-dest u pālıġum vardur 4b  

 

5 Baña delīl-i vefā ġālibā bu besdür kim 

[adīmden ġam ile āşinālıġum vardur 

 

6 İşitdüm ol 'anemüñ lu,fı bī-vefālaradur 

Benümde sā0te bir bī-vefālıġum vardur 

 

7 Bu nev-bahārda *ayretde �almışam ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ne bülbülem ne nesīm-i 'abālıġum vardur 

 

A3 15a, R 14b, Ü1 14a, H1 16a, Ö 20b, H2 – 

 

 

 

    

    

                                                
2b ‘aş�um: ‘aşı�um H1. 
4b dāmem u: dāmem – Ü1. / bī-dest u: bī-dest – H1. 
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65656565    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 >użūr-ı yārdayuz �īl ü �ālimüz 0oşdur 

Zamāne *ālimüze �orsa *ālimüz 0oşdur 

 

2 Alur vebālimüzi na�d-i zühd ile zāhid 

Bu bey‘gāhda beñzer vebālimüz 0oşdur 

 

3 Zayāl-i yār ile nāzik 0ayāl söylenürüz 

Miyān-ı ehl-i su0anda 0ayālimüz 0oşdur 

 

4 Çemende bülbüli ey gül‘iGār neylersin 

Bizümde ,ū,ī-i şīrīn-ma�ālimüz 0oşdur 

 

5 [ad-i *amīdemüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ceng-i ‘işretdür 5a 

Neşā,da meh-i ‘īdüz hilālimüz 0oşdur  

 

         A3, R 15a, Ü1 14a, H1 16b, Ö 20b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                                                
5a *amīdemüz: çemendemüz H1. 
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66666666    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Her ciger sū0tenüñ sen gibi cānānı mı var 

Ya meger her felegüñ bir meh-i tābānı mı var 

 

2 >üsn bir gevher-i  nā-yābdur ey sāde żamīr 

Her zamān el mi virür la‘l-i lebüñ kānı mı var 2b 

 

3 BeGl-i erbāb-ı 'afā ni‘met-i dīdār yeter 

 Zāne-i āyīnenüñ ābı mı var tābı mı var 

 

4 Sīr-çeşm olması mümkün mi o çāh-ı Ge�anuñ 

 Yo�sa üftādelerin *addi mi pāyānı mı var 

 

5 Şāh-ı ı�līm-i siyeh -ba0tum ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh baña 

Hāle vü māh gibi mühr-i Süleymānı mı var 

 

             A3, R 15a, Ü1 14b, H1 16b, Ö 20b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b virür: virir A3. 
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67676767    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

  1 Zançer-i nāzı eger böyle miyānında �alur 

   Ço� benüm gibilerüñ bī-hūde �anında �alur 

 

  2 Degse dāġ-ı dilüme merhem içün dest-i ,abīb 2a 

   >aşre dek yanmadan engüştī dehānında �alur 2b 

 

  3 Seni de bend idecek zülf-i perīşān bulunur 

   Oanma ey meh kişinüñ itdügi yanında �alur 3b 

 

4 Mey 0arābātda mescidde ‘ibādet yegdür 

   Raġbeti her kişinüñ kendi mekānında �alur 

 

  5 Kilk-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ki bir sā*ir-i mu‘ciz-gūdur 

   Gelicek va'f-ı 0a,,-ı müşg feşānında �alur 5b 

 

A3 15b, R 15a, Ü1 14b, H1 16b, Ö 21a, H2 – 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a Degse: Delse H1. / dilüme: elemi H1. 
2b >aşre: >aşr Ö. / yanmadan: - H1. 
3b meh: dil H1. 
5b feşānında: nişānında Ö. 
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68686868    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Göñülden āh-ı pey-ā-pey keder ‘alāmetidür 

   Bu tünd-bād yine bir 0aber ‘alāmetidür 

 

  2 Nühüftedür leb-i pür-0andesinde meyve-i va'l 

   Şükūfe na0l-ı ümīde Vemer ‘alāmetidür 

 

  3 Kilīd-i 'ub*-ı sa‘ādet fiġān-ı ‘āşı�dur 

   Ki āh u nāle-i bülbül se*er ‘alāmetidür 3b 

 

  4 Degül mi ceGbe-i bīdārī-i Züley0ādan 

   Ki 0ˇāb-ı rā*at-ı Yūsuf sefer ‘alāmetidür 

 

  5 Bizümde girye-i bī-i0tiyārımuz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Nişāne-i ġam u sūz-ı ciger ‘alāmetidür 5b 

   

   A3, R 15b, Ü1 14b, H1 16b, Ö 21a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b āh u: āh – H1, Ö. 
5b ġam u: ġam – H1. 
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69696969    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 Āteş-i cān-sūz-ı dil peymāne-i 'ahbā yeter 

   Merhem-i dāġ-ı ma*abbet penbe-i mīnā yeter 

 

  2 Ey gül-i nev-reste olma hem-dem-i her bü’l-heves 

   Müdde‘ā ger şöhret-i *üsn ise bir şeydā yeter 

 

  3 Dām u dāne *ācet olmaz murġ-ı dil tes0īrine 

   Gūşe-i ebrū ile ey şū0 bir īmā yeter 

 

  4 Küşte-i tīġ-ı teġāfül oldı hep ehl-i niyāz 

   Ey şeh-i *üsn ü melā*at nāz u istiġnā yeter 4b 

 

  5 Dildür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ögreden dildāra āyīn-i cefā 

   Çeşm-i mest u ġamzesinden şevke-i bī-cā yeter 5b 

 

   A3, R 15b, Ü1 14b, H1 17a, Ö 21b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b *üsn ü: *üsn – Ö. 
5b Çeşm-i: Çeşm ü H1. / mest u: mest – H1. 
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70707070    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Baña bīgāneligi ġāyet-i  ‘i'metdendür 

Böyle inkār-ı ma*abbet de ma*abbetdendür 1b 

 

2 Gül-i 0urşīd de yo�dur bu le,āfet bilsem 

 ‘Acabā verd-i ru0uñ gülşen-i cennetdendür 2b 

 

3 Gāh ma*būb-perest olmada gāh bāde-perest 

Dil-i dīvāneyi bilmem ki ne milletdendür 3b 

 

4 Ru0-ı pür-cāGibe ki pertev-i meyden �almış 4a 

 Yo�sa efrū0te germiyyet-i ülfetdendür 

 

5 Sūznāk olduġı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ser-ā-pā su0anum 

Yārdan dilde olan āteş-i *asretdendür 

 

A3 16a, R 15b, Ü1 15a, H1 17a, Ö 21b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b ma*abbet de: ma*abbet – H1. 
2b cennetdebdür: cibtdendür R. 
3b dīvāneyi: dīvāne-i H1, Ö. 
4a meyden: meydür A3, H1, R, Ü1. 
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71717171    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 aerre deñlü derd bulma� güc devādan ço� ne var 

Sen seni işkeste göster mūmiyādan ço� ne var 

 

2 Rāh-ı ‘aş�a sālik iseñ reh-nümā yerden biter 

Hem-‘inān tevfī� olursa na�ş-ı pādan ço� ne var 

 

3 Çeşmimüz 0āk-i reh-i dildārı eyler ārzū 

Yo�sa bāzār-ı cihānda tūtiyādan ço� ne var 

 

4 Çūp-ı 0uşke cān baġışlar 'o*bet-i erbāb-ı dil 

Mu‘cizāt-ı Mūsevī olsa ‘a'ādan ço� ne var 4b 

 

5 Tengdür ser-pençe-i 0urşīde reng-i ‘āriyet 5a 

Yo�sa būs-ı destiñe *asret *ınādan ço� ne var 5b 

 

6 Göñlümüzce āşinālu� görmedük bir kimseden 

Va�f bir sözdür ki dirler āşinādan ço� ne var 

 

7 Sen hemān ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh rām it şāhbāz-ı himmet 

Oaydgāh-ı *üsnde 'ayd-ı hümādan ço� ne var 

 

A3 16a, R 15b, Ü1 15a, H1 17a, Ö 21b, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
4b Mūsevī: Mūsī R. 
5a ser: - H1. / 0urşīde: 0urşīd Ö. 
5b *ınādan: recādan A3. 
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72727272    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Aġyār ile o āfet-i cān gitmek üzredür 

Dilden 0ayāl gibi nihān gitmek üzredür 

 

2 Bir ġonçe �almış idi bisā,-ı çemende *ayf 

Mānend-i şebnem ol da hemān gitmek üzredür 

 

3 Zā,ırda ārzū-yı vedā‘ oldı sū0te 

Ol deñlü yār-ı germ-‘inān gitmek üzredür 3b 

 

  4 Bār-ı girişme beste vü āmāde na�d-i nāz 4a 

   Tevfī� öñünce med*-künān gitmek üzredür 

 

  5 [ābil mi men‘-i dīde-i ‘uşşā�ı giryeden 

   Durmaz müdām āb-ı revān gitmek üzredür 

 

6 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh şekve itme ki geçdi zamān-ı va'l 

Elbette ‘ālem-i güGerān gitmek üzredür 

 

   A3, R 16a, Ü1 15a, H1 17b, Ö 22a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b Ol: O Ö. 
4a na�d-i nāz: ne �adar nāz Ö. 
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73737373    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 >arī'-i devlet eger evc-i cāha düşmişdür 

Ya�īn ki *üsn-i rıżāsıyla çāha düşmişdür 

 

2 Oafāsı oldı füzūn 0a,,-ı sebzden yāruñ 2a 

Bahāruñ āb u hevāsı o māha düşmişdür 

 

  3 Senüñde ey dil işüñ rāst gelmedi �aldı 3a 

   Ki kār bir 'anem-i kec nigāha düşmişdür 

 

4 >ayāt eşk-i nedāmetle geçdi şem‘ gibi 

Düşen bu meclise gūyā günāha düşmişdür 

 

  5 Müdām meykededür Gikr ü fikri ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhuñ 

   Egerçi süb*a gibi 0ān�āha düşmişdür 5b 

 

A3 16b, R 16a, Ü1 15b, H1 17b, Ö 22a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a füzūn: - H1. 
3a dil: - H1. / gelmedi: gelmeden A3, H1, R, Ü1. 
5b Egerçi: Eger ki A3; Gerçi R. 
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74747474    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

  1 Bezmümde yār u sā�ī vü 'ahbā yerindedür 1a 

   Keyfiyyet-i müdāmımuz a‘lā yerindedür 

 

  2 Anca� miyānı gibi vefādur bulunmayan 

   Esbāb-ı *üsn yo�sa ser-ā-pā yerindedür 

 

3 Ya�duñ cihānı āteş-i *üsnüñle ey perī 

 >a��uñda her ne söylese a‘dā yerindedür 

 

4 Oad-nev-bahār geçdi vü 'ad-lāle oldı çāk 4a  

Dilde henūz dāġ-ı temennā yerindedür 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bād-ı ahuñı ta*rikden 'a�ın 5a 

Depretme ol dü-zülf-i semensā yerindedür 5b 

 

A3 16b, R 16a, Ü1 15b, H1 17b, Ö 22b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Bezmümde: Bezmde H1. 
4a çāk: 0āk H1, Ö. 
5a ta*rikden: ta*rirden A3. 
5b dü-zülf: der-zülf Ö. 
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75757575    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Egerçi dil virecek dilrübā budur ki budur 

Dirīġ düşmen-i mihr-i vefā budur ki budur 

 

2 O mehde ‘āşı�a cevr itmeden u'anmışdur 

Senüñde çekdügüñ ey dil cefā budur ki budur 2b 

 

3 Çı�ar teġāfül-i dildār gibi bigāne 

Kimi ki şimdi dirüz āşinā budur ki budur 3b 

 

4 İderse nīm-nigeh biñ ‘itābdan 'oñra 

Oanur ki var ise lu,f u ‘a,ā budur ki budur 

 

5 Firīb 0urde-i tezvīri olmazuz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Bize ‘adāvet-i ehl-i riyā budur ki budur 

 

   A3, R 16b, Ü1 15b, H1 18a, Ö 22b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b çekdügüñ ey dil: ey dil çekdügüñ Ü1. 
3b şimdi: - H1. 
5a olmazuz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh: olmaz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhuñ A3. 
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76767676    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Aldanma dehr alur seni ammā alur 'atar 

Oad-Yūsufı bu köhne Züley0ā alur 'atar 

 

  2 Kālā-yı cāna rāġıb o 0ūnı o deñlü kim 2a 

   Gūyā  metā‘-ı a,las u dībā alur 'atar 2b 

 

  3 Virdüm o şū0a ,ıfl-ı dili līk bilmezem 

   Āzād ider tera**um idüp yā alur 'atar 

 

4 Bir derd var göñüldeki cāvīd-i ‘ömr ile 

Olsa mezād >ıżra Mesī*ā alur 'atar 4b 

 

5 >ayfā ki pīr-i meykede ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ma‘tuh ola 5a 

Nūş itmeyüp ne ‘a�l ile 'ahbā alur 'atar 

 

             A3, R 16b, Ü1 15b, H1 18a, Ö 23a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a cāna: 0āna H1. / 0ūni: 0odrū H1. 
2b Gūyā: Gūyā ki H1. 
4b >ıżra: >ıżr Ö. 
5a >ayf: >a��ā R. / ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh: - H1. / ola: olmasa H1, R, Ö, Ü1. 
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77777777    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Göñül ki nükhet-i gīsū-yı yār ile pürdür 

O ġonçedür ki nesīm-i bahār ile pürdür 1b 

 

2 Çemende 0ˇāhiş-i gül bülbülāne erzānī 

Benem o deşt-i ma*abbet ki 0ār ile pürdür 2b 

 

3 Müyesser olsa da dil-0ˇāhum üzre cām-ı neşā, 

MiVāl-i çeşm-i bütān hep 0umār ile pürdür 

 

4 [afāda her birinüñ bir seg olmış āmāde 

Bu 'ayd ki ,utalum kim şikār ile pürdür 4b 

 

5 Tecelli itse de ol meh ne fā’ide ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki şimdi āyīne-i dil ġubār ile pürdür 

 

A3 17a, R 16b, Ü1 16a, H1 18a, Ö 23a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b ki: - H1. 
2b Benem o: Ben ü o A3, R, Ü1. 
4b kim: -  H1. 
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78787878    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Tīre rūz iden beni nāz ile bir meh-pāredür 

Tābişi dā’im o mihrüñ 0āne-i aġyāradur 

 

2 Hiç dil-0ˇāh üzre olmaz cünbüş ü ārāmımuz 2a 

Kār-fermā-yı felek ger Vābit ü seyyāredür 2b 

 

3 Ġaflet-i ,ıflānemüz gitdükçe efzūn olmada 

 Ra‘şe-i pīri 'anursın cünbüş-i gehvāredür 

 

4 Zīnhār ülfet-nümā lu,fıyla her simīn tenüñ 

 Ço� da na�d-ı vu'lata ey dil atılma pāredür 

 

5 Şu‘le-āşām-ı ġam oldum hicr-i la‘l-i yārdan 

Her bun-ı mū peykerümde āteşīn fevvāredür 5b  

 

6 Kimseden hemvār vaż‘ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh görmez rūy-ı türş 6a 

Cebhe-i pür-çīn-i sūhān çöp-i nā-hemvāredür 6b 

 

   A3, R 17a, Ü1 16a, H1 18a, Ö 23a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a cünbüş ü: cünbüş – H1. 
2b fermā-yı: fermāyı A3, R, Ü1. / Vābit ü: Vābit – H1. 
5b peykerümde: peykerīde H1. 
6a hemvār: hemvāra H1, Ü1. 
6b nā: - H1. 
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79797979    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Cihān o şū0-ı sitemkāra bī-nevā geçinür 

Belā bu kim o da0ı ‘ālem āşinā geçinür 

 

2 Yanumda raġbeti yo� şīşe-i şikeste �adar 

Bu çar0-ı sifle ki cām-ı cihān-nümā geçinür 

 

3 Hevā-yı zülf-i siyāhı serümde yetmez mi 

Ki ba0t-ı tīre da0ı sāye-i hümā geçinür 

 

4 >alāvet-i şekerin la‘l-i yārdur bā‘iV 

Benümde ,ūtī-i ,ab‘um ki 0oş-edā geçinür 4b 

 

5 Zamāne 0ūbları ‘āşı� istemez ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki biri birine zu‘mınca mübtelā geçinür 

 

A3, R 17a, Ü1 16a, H1 18b, Ö 23b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b ,ab‘um: ba0tum H1. 
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80808080    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Eşküm ki gāh yād-ı ru0uñla revān olur 

Kemter *abābı ,a‘ne-zen-i āsmān olur 1b 

 

2 Ger sāye gibi pāyine yüz sürmek istesem 

Zurşīdvār nāz ile dāmen-keşān olur 

 

3 Gūş itse āh u zārumı gülşende ‘andelīb 

Āġūş-ı gülde şerm ü *ayādan nihān olur 

 

4 Gül mevsiminde bādeye olsam da dest-res 4a 

Sā�ī gelince nāz ile fa'l-ı *azān olur  

 

5 Ma�būl-i ,ab‘-ı şū0-ı bütān olma� isteyen 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi 0oş-su0an ü nüktedān olur 

 

A3 17b, R 17a, Ü1 16b, H1 18b, Ö 23b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

                                                
1b Kemter: Gitmez H1. / ,a‘ne-zen: ,a‘neden R. 
4a mevsiminde: mevsimde H1. 
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81818181    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Egerçi şem‘ini pervāne 0āne 0āne arar 

Bileydi şem‘de anı ne yana yana arar 

 

2 Olur mı dergeh-i her mehveşe cebīn-fersā 2a 

Leb-i niyāza sezā būse āstāne arar 

 

  3 >aGer ki āh u fiġanuñ göñül zamānı degül 3a 

   O şū0 ‘āşı�a cevr itmege bahāne arar 

 

  4 O deñlü murġ-ı dil ülfet güzīn-i va*şet kim 

   Derūn-ı beyża-i ‘an�āda āşiyāne arar 

 

  5 Vi'āl āteş ü hicr  āteş üzre āteşdür 

   Diyār-ı ‘aş�da hep derd var devā ne arar 

 

6 Zırām-ı kilk-i 'abā-cünbüşe mu*arrik yo� 

Kümeyt-i 0āmemüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh tāziyāne arar 

 

   A3, R 17b, Ü1 16b, H1 18b, Ö 24a, H2 – 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                
2a mehveşe: mehveş H1. 
3a ki: - H1. 
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82828282    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

    

1 Rind-i ma0mūra şifā bāde-i cān perver olur 

Pertev-i sāġar-ı rez 'andal-ı derd-i ser olur 1b 

 

2 Zod-nümā olduġına *āmelerüñ 0ande ider 

Leb-i her āb ile kim būse ki neşter olur 

 

3 İtmezüz şu‘leye pervānemizi bār-ı girān 3a 

Pertev-i şem‘de āteş-zen-i bāl ü per olur 

 

4 Pāy-ı dildāra niVār olmayıca� na�d-ı sirişk 

 futmam ey dīde-i 0ūnbār eger gevher olur 

 

5 Ço�da mānend-i �alem teng-dil olma ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Gün olur defter-i eş‘ārı da bir ister olur 

 

A3, R 17b, Ü1 16b, H1 19a, Ö 24a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b derd-i ser: ser-der-ser H1. 
3a bār: bād Ö. 
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83838383    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Yeter fütādeñe ey şū0 dilrübā āzār 1a 

Olur mı tā bu �adar ādem āşinā āzār 

 

  2 >aGer telā,um-ı ,ūfān 0urūş-ı eşkümden 

   Ki oldı cünbüş-i her mevci nā-0udā āzār 2b 

 

3 Nesīm-i āhuma ey gül‘iGār incinme 3a 

Ki nā-şüküfte �alur gülşen-i 'abā āzār 

 

4 Nihāl-i �āmeti ol deñlü nāz-perver kim 

 Zırām idince ider cünbüş-i �abā āzār 

 

5 Düşer mi ‘āşı�-ı zāra recā-yı va'l ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Olınca ġamze-i 0ūn-rīzi mübtelā āzār  

 

   A3, R 17b, Ü1 16b, H1 19a, Ö 24b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a fütādeñe: fütād H1. 
2b mevci: mevc H1. 
3a Nesīm: Tebessüm Ö. 
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84848484    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 aev�-ı ġamuñ ki sīne-i bī-kīneden �açar 

Bir şū0dur ki ‘āşı�-ı dīrīneden �açar 

 

2 Zurşīd-i cām-ı bāde ile hem-nişīn olan 

Tā *aşr sāye-i şeb-i āGīneden �açar 

 

3 Zūn-rīz-i nāvek-i müjesi tā o deñlü kim 

Ger görse ‘aksini nefs-i āyīneden �açar 

 

4 Her dāġ dilde bir �ade*-i pür-şarābdur 

Ma0mūr-ı ‘ayş-ı bāde-i dūşīneden �açar 4b 

 

5 Tā āşinā-yı zülf-i bütān oldı murġ-ı dil 

Bīgāneler gibi �afes-i sīneden �açar 

 

6 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ehl-i zer� ile yār olma� istemez 6a 

Zāhid 'anur ki 0ır�a-i peşmīneden �açar 

 

A3 18a, R 17b, Ü1 17a, H1 19a, Ö 24b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b ‘ayş: ‘aş� H1, R, Ö, Ü1. 
6a zer�: Gev� Ü1. 
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85858585    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 Zīb u zīver 0oş-nümāsı dilrübāya kim ba�ar 

   >üsn-i rengīn isterüz rengīn �abāya kim ba�ar 

 

2 Zāk-pāy-ı yāra na�ş-ı pā gibi göz dikmişüz2a 

Sūde-i 0urşīd olursa tūtiyāya kim ba�ar 

 

3 Rız�ımuz zenbīl-i mehle inse de gökten eger 

Terk-i istiġnā idüp semt-i semāya kim ba�ar 

 

4 Kimi cāndan kimi serden geçmiş ehl-i rūzgār 

Bu mu'ībet0ānede āb-ı be�āya kim ba�ar 

 

5 Va'l-ı yār idi ġarāż teb‘iyyet-i aġyārdan 

Oldı çün menzil nümāyān reh-nümāya kim ba�ar 

 

6 Fa0r-ı dūnādur sa‘ādetmendī-i dünyā-yı dūn 

Rūz-ı ma*şer sāye-i bāl-i hümāya kim ba�ar6  

 

7 Pāk-gevher sevdürür kendüyi ister istemez 7a 

  La‘l u yā�ūtuñ yanında kehrübāya kim ba�ar 

 

8 Ol ,arab bāġında kim min�ār-ı bülbül ġonçedür 

Nāle-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bī-berg u nevāya kim ba�ar 

 

   A3, R 18a, Ü1 17a, H1 19b, Ö 24b, H2 – 

 

 

                                                
2a dikmişüz: dikmesün Ö. 
6 – Ö. 
7a sevdürür: sūd virür Ö. / kendüyi: kendivi A3. 
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86868686    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Ġam-ı firā� ümmīd-i vi'ālden yegdür 

Zumār-ı na�d mey-i i*timālden yegdür 

 

  2 Şikārgāh-ı ma*abbetde çeşm-i Leylāya 

  Dil-i remīde-i Mecnūn ġazāldan yegdür 

 

 3 >azīn terāne-i bülbül yanında ‘uşşā�uñ 

  Nevā-yı ,ū,ī-i şīrīn ma�āldan yegdür 

 

 4 Güşāde ,ab‘ u perīşān reviş gerek dilber 4a 

  Ki meşrebümde benüm zülf-i 0āldan yegdür 4 

 

 5 Hezār mertebe ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh pāy-ı işkeste 5a 

  Yanumda cünbüş-i dest-i su’ālden yegdür 

 

A3 18b, R 18a, Ü1 17a, H1 19b, Ö 25a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4a reviş: dūş R, Ü1. 
4 – A3. 
5a işkeste: eşkse Ö. 
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87878787    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Bu nāz ile 'ad-ma*şer-i pür-şūr kimindür 1 

furdu�ça belā-yı dil-i mehcūr kimindür 

 

2 Şimşād-ı �ad u yāsemen-endām u şeker-leb 2a 

Bu şeş-ciheti *üsn ile ma‘mūr kimindür 2b 

 

  3 Yaġmāger-i dīn u dil-i 'ad-‘ārif-i kāmil 

  Āteş-figen-i 0armen-i Man'ūr kimindür 

 

 4 >üsn ile ider tāfte ser-pençe-i mihri 4a 

  Bu bāzū-yı merd-efgen-i pür-zūr kimindür 

 

 5 Ser-meş�-i perīşānī-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dil-i efgār 

  El-�ı''a bu ev'āf ile meGkūr kimindür 

 

A3 18b, R 18a, Ü1 17b, H1 19b, Ö 25a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 kimindür: kimüñdür Ö. Bütün beyitlerde bu şekildedir. 
2a endām u: endām – H1. 
2b ciheti: cihet H1. 
4a tāfte: yāfte H1. 
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88888888    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Nigāha çeşm-i siyāhından oldı ru0'atlar 1a 

Barışdı ülfet ile āhuvāne va*şetler 

 

2 Girişme ‘arbede-cū nāz u şīve *ışm-ālūd 2a 

Fiġān ki bir yere cem‘ oldı bī-mürüvvetler 

 

  3 Eger ben añladuġumdur o pür-firīb ey dil 3a 

  İnanma va‘de-i va'lına virse *üccetler 

 

 4 Meger 'adā�ata yer var mıdur temāşāya 

  O deñlü ġadr ü nifā�ıyla ,oldı 'o*betler 4b 

 

 5 Olursa gūş-zed a*bāba bu ġazel ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

  kuhūra gelse gerek nükteler Sarāfetler 

 

   A3, R 18b, Ü1 17b, H1 20a, Ö 25b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

                                                
1a siyāhından: siyāhdan Ö. 
2a cū: 0ū Ö. 
3a añladuġumdur o pür-firīb ey dil: añladuġum o pür-firīb ise ey dil H1. / pür-firīb: pür-�arīb Ö. 
4b ġadr: ‘öGr Ö. 
5a zed: terd Ö. 
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89898989    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Benem ki kūy-ı muġān cāy-ı dil-nişīnümdür 1a 

Elümde sāġar-ı mey şū0-ı meh cebīnümdür 

 

2 Bihişt-i teşne-i leb āb-ı kevVer-i eşküm 2a 

Ca*īm-i su0te-i āh āteşīnümdür 2b 

 

3 Zemīn bezm-i �anā‘atde dāne-pāş olalı 

  Bahār-ı devlet ü i�bāl 0ūşe-çīnümdür 

 

4 Bahāne cūy-ı terennüm o naġme-perdāzum 4a 

Ki mevc-i 0ande-i gül-çīn āstīnümdür 

 

5 ‘Aceb mi mu‘cize dirlerse şi‘rüme ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Felekde māh nev-engüşt-i āferīnümdür 

 

   A3, R 18b, Ü1 17b, H1 20a, Ö 25b, H2 – 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a nişīnümdür: nişīmenümdür Ö. 
2a kevVer: gevher Ö. 
2b āteşīnümdür: āteşmenümdür Ö. 
4a perdāzum: pervāzum H1. 
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90909090    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Oanma āyīne ,utup *üsnini perdāzlanur 1a 

Nāzenīn öyle ki kendüye da0ı nāzlanur 1b 

 

2 fā’ir-i �udsi şikār itmege meyl itmez iken 

Çeşm-i bī-ra*m-ı dil-i ‘āşı�a şehbāzlanur2 

 

3 Murġ-ı dil dām-ı ser-i zülfüñe bend olmaġ içün 

 Ço� zamāndur �afes-i sīnede pervāzlanur 3b 

 

4 Şu‘le-i āh ki pest olmış idi eşkümle 4a 

Heves-i �addüñ ile şimdi ser-efrāzlanur 4b 

 

5 Nüktedān-ı  reviş-i ‘işve vü nāz olduġuma 

Her gören şū0-ı cefā-cū baña ,annāzlanur 

 

6 Yāra ‘arż eyledüm ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bu tāze ġazeli 

Didi nāz ile sözüñ bāyaġı i‘cāzlanur 6b 

 

A3 19a, R 18b, Ü1 17b, H1 20a, Ö 26a, H2 96b 

 

 

 

 

 

 
                                                
1a perdāzlanur: pervāzlanur H1. 
1b öyle: şöyle H2. 
2 – A3, H1, R, Ö. 
3b �afes: nefes H2. 
4a pest: puşt A3. / olmış idi: olmuşdur H1. / eşkümle: eşkümden H2. 
4b efrāzlanur: firāzlanur H2. 
6b bāyaġı: fā’i�i H1. 
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91919191    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Hiç 'orma mübtelālaruñ a*vāli bellidür 

Sen bī-vefāya dil virenüñ *āli bellidür 1b 

 

2 Gördük kitāb-ı *üsnini tā ā*ırına dek 

Mażmūn-ı ser-güGeşt-i 0a, u 0āli bellidür 

 

3 Dāġından añla ehl-i dilüñ *asb-ı *ālini 

Remmāl-i ‘aş� �ur‘asınuñ fālı bellidür 

 

4 Mir’āt-ı şerr u 0ayr-nümādur zamānemüz 

Di��at olunsa herkesüñ a*vāli bellidür 

 

5 Mümtāz ider mülāyemet-i ,ab‘-ı ādemi 

Hindüñ ne deñlü sāde ise şālı bellidür 

 

6 Çar0uñ 'ayılmadu� nesi �aldı *esābda 

Bir rūz-nāmedür ki meh ü sāli bellidür 

 

7 ‘A'rında Bāyezīd ise �orlar mı *āline 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh şehrī Āmidüñ e,fāli bellidür 7b 

 

   A3, R 19a, Ü1 18a, H1 20a, Ö 26a, H2 - 

 

 

 

 

 

                                                
1b *āli: a*vāli H1. 
7bĀmidüñ: Ādemüñ A3, R, Ö. 
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92929292    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Bütān ki ‘āşı�-ı mest ü fütāde isterler 1a 

Dü-çeşm-i beste vü dest-güşāde isterler 

 

2 Kerīm-i ,ab‘ī-i nev-sā�iyāni seyr eyle 2a 

Ki zehr-i ġu''a virüp Gev�-i bāde isterler 2b 

 

3 >aGer *aGer ki göñül nev-0atān-ı mekteb-i ‘aş� 3a 

İdince meş�-i sitem lev*-i sāde isterler 

 

4 [alursa böyle dil ü cānı çeşm-i şū0-ı bütān 4a 

Degül cihānda *użūr-ı Zudā da isterler 

 

5 Müdām dergeh-i pīr-i muġāna gel ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki anda istedügüñden ziyāde isterler 5b 

 

A3, R 19a, Ü1 18a, H1 20b, Ö 26b, H2 96b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Bütān ki ‘āşı�: Bütān ‘aş� H1. / mest ü: mest – A3, R, Ü1.  
2a nev: �o H1. 
2b Gev�: keyf Ö. 
3a nev-*a,ān: nev-0ı,āb Ö. 
4a cānı: cān Ö. 
5b anda: andan H1. 
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93939393    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Bize müşāhede-i yār ġayrı yüzdendür 

Dile ta‘allu�-ı gülzār ġayrı yüzdendür 

 

2 Bu bey‘gāhda Yūsuf-perest 'anma bizi 

Bu gūne germī-i bāzār ġayrı yüzdendür 

 

3 O şū0 āyīne gibi bizümle yek-rūdur 3a 

[afāda itdügi inkār ġayrı yüzdendür 

 

4 Ne āftāb u ne māh u ne Vābit ü seyyār 

Felek yüzünde bu envār ġayrı yüzdendür 

 

  5 İki yüzin o�udu� şi‘r-i defterīn ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

  Velī bu rütbede güftār ġayrı yüzdendür 

 

A3 19b, R 19a, Ü1 18a, H1 20b, Ö 26b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a yek-rūdur: yek-serdür Ü1. 
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94949494    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 İtdi no�'an üzre *üsn-i māhı manSūr olmalar 

Kimdür ey meh böyle ev'āf ile meşhūr olmalar 

 

2 [oy 0arāb-ender-0arāb olsun dil-i sa0t-ı ra�īb 

Devlet-i *üsne 0aleldür böyle ma‘mūr olmalar 

 

3 Sende yo� mihr-i münevver gibi imsāk-ı naSar 

Kevkebümdendür benüm hep böyle mehcūr olmalar 

 

4 ‘Āşı�a hep neşve-i ‘aş�-ı cünūn-engīzdür 

Bī-sebeb geh bī-*użūr u gāh mesrūr olmalar 4b 

 

5 ‘Āşı�āne şi‘rden ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ma�'ūduñ nedür 

Meclis-i dilberde benden 'oñra meGkūr olmalar 

 

   A3, R 19b, Ü1 18a, H1 20b, Ö 26b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b geh: gibi Ö. 
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95959595    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Cevrden ‘uşşā� ider āh u fiġān benden bilür 1a 

Kendi olmuş dehr içinde dāstān benden bilür 

 

2 Zülfüne ço�da dolaşma ey dil-i dīvāne-0ū 

[or�aram bir ,ıfl-ı bed-0ūdur amān benden bilür 

 

3 Adı rüsvālu�la yā Rab çı�masun bir kimsenüñ 

Cürm her kimden Suhūr itse hemān benden bilür 3b 

 

4 Bir cihān āşūba tenhā ġamzesi besdür yine 

Her ne olsa ol meh-i nā-mihrbān benden bilür 

 

5 Şimdi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ol gülistān-ı le,āfet va'fına 

Söylenürse bülbül-i āteş-zebān benden bilür 

 

A3, R 19b, Ü1 18b, H1 21a, Ö 27a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
1a ‘uşşā�: - H1. / āh u: āh – H1, R. 
3b Cürm: Cürmi H1. / Suhūr: - H1. 
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96969696    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Tehī-peymāneyem sā�ī şarāb-ı erġuvān göster 1a 

   TaSallum dīde-i niş-i ġamam nūş-ı revān göster  

 

2 Seg-i kūyına yāruñ ‘arż-ı cism-i nā-tüvān ile 2a 

Hümā-yı evc-pervāz-ı vefāya üstü0ˇān göster 

 

3 ‘A,ā-ba0ş eyledükde herkesüñ dil-0ˇāhuñ ey sā�ī 3a 

Beni la‘l-i lebüñden behre-yāb it >ıżra cām göster 

 

4 Nişīmengāhuñ ey gül ,arf-ı destār itmek istersin 

Nihān it bir zamān ru0sāruñ ilden bir zamān göster 

 

  5 Su0an-perdāz olan yārān-ı mu‘ciz-gū *użūrunda 5a 

 Bu eş‘ār-ı dil-efrūzuñla ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh imti*ān göster 

 

   A3, R 19b, Ü1 18b, H1 21a, Ö 27a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a peymāneyem: peymānesiyem H1.  
2a cism: - H1. 
3a dil-*ˇāhuñ: dil-0ˇāhı H1; dil-0ˇāhın Ü1; dil-0ˇāhına Ö. / ey: - Ö. 
5a Su0an-perdāz: Su0an-pervāz H1. 
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97979797    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Na�d-ı *ayāt hep leb-i cānāne 0arcıdur 1a 

Zāk-i vücūd sāġar u peymāne 0arcıdur 

 

2 Her na0l-ı tāze kim dil-i 'ad-çāke nāz ider 2a 

Şimşād-ı 0oş 0arām ise de şāne 0arcıdur 

 

3 ‘Ā�ıl bu kār0āne �umāşını neylesün 

Zencir-bāf-ı zerkeşi dīvāne 0arcıdur 3b 

 

4 Her �a,re sīm-i eşk ki dildāre geçmedi 

Nāçār elümde süb*a-i 'ad-dāne 0arcıdur 

 

5 Bir dil ki rūşen olmaya ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ‘aş� ile 

  [andīl-i āftāb ise büt0āne 0arcıdur 

 

A3 20a, R 19b, Ü1 18b, H1 21a, Ö 27b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a leb: - A3, R, Ü1. 
2a 'ad-çāke: 'ad-çāk R. 
3b bāf-ı zerkeşi: bāb-serkeşi Ö. 
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98989898    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Şem‘-i her bezm-i perī-rūda ,arāvet mi �alur 1a 

 Va�f-ı 'ād-bād-ı 0azān gülde le,āfet mi �alur  

 

2 Her nefes 'ub* gibi būy-ı 'adā�at mi virür 

Her zamān āyīne-i *üsn-i selāmet mi �alur 

 

3 Iż,ırābum görüp ey reşk-i �amer ‘ayb itme 3a  

Āftābı göricek Gerre de ,ā�at mi �alur 

 

4 Seyr idüp cünbüş-i reftārını ol sīm-tenüñ 

Dilde endīşe-i āşūb-ı �ıyāmet mi �alur 

 

5 Öyle bī-ra*m ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh müdārā güçdür 

Beni öldürmiyecek cevr ile ra0at mi �alur 

 

   A3, R 20a, Ü1 19a, H1 21b, Ö 27b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a ,arāvet mi: *alāvet mi Ü1. 
3a �amer: ter H1. 
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99999999    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Mest-i *üsnüñ bir dil-i dīvānemüz vardur yeter 

Şem‘iñe ey şū0 bir pervānemüz vardur yeter 1b 

 

2 Āşinā itme 0ayālüñ bezm-i her nā-ma*reme 

Dil gibi bir gūşe-i vīrānemüz vardur yeter 

 

3 Āsmānuñ sāġar-ı 0urşīdi var ise bizüm 

Bezm-i Cemden �alma bir peymānemüz vardur yeter 

 

4 Şey0-i şehrüñ 0ān�āh-ı 0uşkına *asret miyüz 

Bāġ-ı cennet gibi bir mey0ānemüz vardur yeter 

 

5 Ba*V-ı ‘ilm-i *ikmet ü hey’et degül ādābımuz 

Ser-güGeşt-i ‘aş� bir efsānemüz vardur yeter 

 

6 Sālik-i rāh-ı ,aleb ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh hem-rāh istemez 

>ıżr rehber himmet-i merdānemüz vardur yeter 

 

   A3, R 20a, Ü1 19a, H1 21b, Ö 27b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b bir: - R. 
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100100100100    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Aġyār-ı Vı�letin çekemem ‘ādetüm budur 

Pür-derd0āneye giremem āfetüm budur 1b 

 

2 Tesbī*üm ehl-i 'avma‘adan yüz çevirmedür 

Ālūde-i riyā degülem ,ā‘atum budur 

 

3 Ey sāye-i hümā senüñ olsun sa‘ādetüñ 3a 

İncitme düşme başıma geç rā*atum budur 

 

4 Kilk-i su0an-,ırāz iledür şimdi ülfetüm 

Şīrīn-kelām-ı şū0-ı sehī �āmetüm budur 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh cümle *ācetüm ammā ki 'orsa yār 

Ta'rī* idüp birīn diyemem *ācetüm budur 

 

A3 20b, R 20a, Ü1 19a, H1 21b, Ö 28a, H2 – 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
1b Pür-derd0āneye: Pür-dūd0āneye Ö. 
3a hümā: - H1. / sa‘ādetüñ: ma‘ādetüñ H1. 
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101101101101    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Sebūveş sākin-i mey0āne olsam geh tehī geh pür 

Elümde sāġar-ı mey şād u 0urrem geh tehī geh pür 

 

2 Ser-i kūyında yāruñ iderüm āh u fiġān her şeb 2a 

Nevā-yı ney gibi geh zīr ü geh bamm geh tehī geh pür 2b 

 

3 Olur ma0v-ı nigeh āmed şud-ı mevc-i 0ayālinden 

 >abābāsā pey-ā-pey çeşm-i pür-nem geh tehī geh pür 

 

4 Mu�adderdür na'īb-i bīş ü kem seng-i ‘adāletle 4a 

Ki olmuş ser-nüvişt-i na�ş-ı 0ātem geh tehī geh pür 

 

5 Degül pür-0ūn şümār-ı rik-i mi*netden gözüm ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 MiVāl-i şīşe-i sā‘at göñül hem geh tehī geh pür 5b 

 

A3, R 20b, Ü1 19a, H1 22a, Ö 28b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a iderüm: idemem A3, R. 
2b geh zīr ü geh bamm: - zīr ü – bamm H1. / bamm: bīm Ö. 
4a Mu�adderdür: Mu�adder H1. 
5b göñül hem: göñlüm H1. 
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102102102102    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Cem‘iyyet-i 'afā dil-i ġam-perverümdedür 

Zihn hezār-ı şu‘le-i fūr a0kerümdedür 

 

2 Ferhādı kūh-ı derdde ço� görmüşem hele 2a 

Mecnūn da0ı 0ayāl gibi gözlerümdedür 2b 

 

3 Būs-ı ‘iGār-ı şāhid-i ma�'ūd dā’imā 

Āġūş-ı cünbüş-i leb-i 0ˇāhişkerümdedür 

 

4 Memnūn-ı gerd-i bāliş-i 0ūrşīd olur mıyam 

Dest-i heves müdām ki zīr-i serümdedür 

 

5 Nām-ı kerem zamānede her kimde var ise 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh cümle ehl-i riyā defterümdedür 

 

   A3, R 20b, Ü1 19b, H1 22a, Ö 28b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a ço�: çün R. 
2b gözlerümdedür: 0ā,ırumdadur H1, R, Ü1, Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Diyār-ı *üsnde resm-i vefā mı �almışdur 

‘Alā�a eyleyecek dilrübā mı �almışdur 1b 

 

2 Göz açdırur mı dil-i nā-tüvāne gerd-i melāl 

Kederden āyīnemüzde 'afā mı �almışdur 

 

  3 Zamāne itse de na0l-i ümīdi bār-āver 3a 

  Göñülde 0ˇāhiş-i neşv ü nemā mı �almışdur 

 

 4 Ba�ılsa el kiridür reng ü būy-ı ‘āriyeti 4a 

  Sezā-yı dest-i tefā0ür *ınā mı �almışdur 

 

 5 Ne  sūd-ı 0al� ile şīrīn kelāmlu� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

  Şekerle hażm olaca� āşinā mı �almışdur 

 

   A3, R 20b, Ü1 19b, H1 22a, Ö 28b, H2 – 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1b dilrübā: dilber Ö. 
3a bār-āver: yār-āver Ö. 
4a el: - Ö. / reng ü: reng – H1, Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

    

1 ‘İGār-ı yāra 0a,-ı müşgbārı gelmişdür 1a 

Ya ceyş-i fitneden evvel ġubārı gelmişdür 

    

2 Henūz ru0'at-ı nāz u teġāfül olmışdur 

Henūz mevsim-i būs u kenārı gelmişdür 2b 

 

3 Piyāle elde gerek sā�iyā bu gülşende 3a 

Zamān-ı ‘ayş u ,arab rūzgārı gelmişdür 

 

4 Fiġān-ı bülbül-i āşüfteyi ġanīmet bil 

Bu bāġa sen gibi ey gül hezārı gelmişdür 

 

5 Revā mı itmeye pervāz şāhbāz-ı naSar 

Ki 'aydgāh-ı ümīdüñ şikārı gelmişdür 

 

A3 21a, R 20b, Ü1 19b, H1 21b, Ö 28a, H2 –  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1a yāra: yār A3, H1, R, Ö. 
2b kenārı: nigārı Ö. 
3a bu: ki A3, H1, R, Ü1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Dil mübtelā-yı māhli�ālar degül midür 

Dehri 0arāb iden bu belālar degül midür 

 

  2 Bālā-yı cāna pīrehen-i cismi çāk iden 2a 

        Ser-tā-�adem bu teng �abālar degül midür 

 

 3 Aġyāra hem-dem olduġuñ ey māh duymuşuz 

     Şimdi bize bu tāze edālar degül midür 

 

 4 Va�t-i vedā‘-ı yār serāsīme eyleyen 4a 

  ‘Uşşā�-ı bī-nevāyı du‘ālar degül midür 

 

 5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi tāze-zebān çākerüñ ola 

  Sen söyle müste*a��-ı ‘a,ālar degül midür 

 

   A3, R 21a, Ü1 19b, H1 22b, Ö 29a, H2 –  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
2a Bālā-yı: Belā-yı H1. 
4a eyleyen: eyleyān Ö.  
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Ne Yūsufsın Züley0ā-pīşe-i bī-,ā�atüñ kimdür 

Peyamber-zāde-i 0ūbīsin ammā ümmetüñ kimdür 

 

2 Hele ben zehr-i nūş-ı *asret oldum i0tiyārumla 

Senüñ ey cām-ı Cem minnet-keş-i keyfiyyetüñ kimdür 

 

  3 Kimüñle va*şet-ālūd-ı ġażabsın mübtelālardan 3a 

        Nigāh-ı lu,f ile gülçīn-i bāġ-ı raġbetüñ kimdür 

 

 4 Ben idüm bir zamān şām-ı ġamuñda şem‘veş-i sūzān 

  ‘Aceb şimdi çerāġ-efrūz-ı bezm-i ülfetüñ kimdür 

 

 5 Bu gün ġāyet perīşān 0ā,ır u āşüftesin ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

  Yine ġāretger-i kālā-yı 'abr u ,ā�atüñ kimdür 

 

A3, R 21a, Ü1 20a, H1 22b, Ö 29a, H2 –  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
3a va*şet-ālūd-ı: va*şet-ālūde Ö. 
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107107107107    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

    

1 Hemīşe tā ki göñül  dāġdār-ı *asretdür 

Dü-çeşm-i eşk-feşān cūybār-ı *asretdür 

 

2 ‘İGār-ı yārda seyr eyle 0a,,-ı müşgīnin 

Ki cūş-ı sebze vü evvel bahār-ı *asretdür 2b 

 

3 Ne mümkün ey yüzi gül seyr-i gülsitān sensüz 3a 

Ki sāye-i müje çeşmümde 0ār-ı *asretdür 3b 

    

4 Meger ki ni‘met-i va'l ola çāreger yo�sa 

Göñül �ıyāmete dek şermsār-ı *asretdür 

 

5 Miyān-ı ehl-i ma*abbetde 0āmeden ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Bu şi‘r-i derd-fezā yādigār-ı *asretdür 

 

   A3 21b, R 21a, Ü1 20a, H1 22b, Ö 29b, H2 –  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
2b cūş: 0oş H1. 
3a gülsitān: būstān A3, H1, Ü1, Ö. 
3b çeşmümde: *ışmumda R. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

    

1 [abā-yı mā’ī içre 'anmañuz ol āfet-i cāndur 

Sipihr-i ,āli‘ümden kevkeb-i ba0tum dıra0şāndur 

 

2 Ya bir āyīne-i ‘ālem-nümādur cism-i pākī kim 

 Oafādan peykerinde 'ūret-i gerdūn-nümāyāndur 

 

3 Gören dir rū-yı āteş tābını mā’ī libās içre 3a 

Nümāyān ma‘den-i fīrūzeden la‘l-i Beda0şāndur 

 

4 O na0l-ı nāz-perver var iken gülzār-ı ‘ālemde 4a 

Bilürler ehl-i dil mevzūnlu� adı serve bühtāndur 4b 

 

5 Hirās itse n’ola ol şū0-ı ezra�-pūşdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Bilür bir fitnedür kim 'ūret-i >a��dan nümāyāndur 

 

A3, R 21b, Ü1 20a, H1 22b, Ö 29b, H2 –  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
3a tābını: yābını R. 
4a na0l: necl Ö. 
4b adı: ol H1, Ö. 
5a ezra�: erzen R. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

    

1 Dil-0astelerin birine hem-derd degüldür 

Derdi o perīnüñ çekilür derd degüldür 

 

2 Mānende-i zār atmasını ortaya ço� da 2a  

Bāzī-i ma*abbet ā göñül nerd degüldür 2b 

 

3 Bilmem biri gözine 'o�ar 0ār idicek çar0 3a 

Ehl-i hünerüñ biñde biri verd degüldür 

 

4 Ta�vā mı ver‘a mı dayanur zūrına zāhid 

Zinhār ki rez du0teri nā-merd degüldür 4b 

 

5 Rengīn su0anum berg-i 0azān-dīde görünmez 

Āyīne-i in'āf eger zerd degüldür 5b 

 

6 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhveş āzādeligüñ �adrini bilmez 

 ‘Ālemde o kim ġā’ile-perverd degüldür 

    

   A3, R 21b, Ü1 20a, H1 23a, Ö 29b, H2 –  

 

    

    

    

    

    

    

                                                
2a Mānende-i: Mānend Gād R. 
2b Bāzī: BāGī R. / nerd: zed Ö. 
3a biri: bizi H1, Ö. / 'o�ar: 'u Ö. 
4b ki: - H1.  
5b eger zerd: ekber rez H1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Cām-ı şarāb u 0ūn-ı ciger meşrebümcedür 

Zoş meşrebem 'afā vü keder meşrebümcedür 

 

2 Va*şīye 0oş-nümā reviş-i va*şiyānedür 

Benden o şū0 iderse *aGer meşrebümcedür  

 

3 Geçmem neşā,-ı feyż-i bināgūş-ı yārdan 

Ev�ātlarda va�t-ı se*er meşrebümcedür 

 

4 Lāyı� degül vedā‘ ile āzār-ı dostān 4a 

Mānend-i nāme gizli sefer meşrebümcedür 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh nev-be-nev su0an-ı ābdārı gör 

Ol nev-Suhūr āfet eger meşrebümcedür 5b 

  

A3 22a, R 21b, Ü1 20b, H1 23a, Ö 30a, H2 – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
4a āzār: āzād R. 
5beger: cān A3.  
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

    

1 O dil ki dāġ-ı ma*abbet şerāre-efgen olur 1a 

Felek-sitāre vü 0urşīd ü meh nişīmen olur 

 

2 O şem‘ hem-dem-i aġyār olunca dāġ oluram 2a 

Ki şu‘le bende vü ġayruñ çerāġ-ı rūşen olur 

 

3 Kimi ki far�-ı ser itsem müdām cilvegehin 

Döner sipihr-i cefākāra ol da düşmen olur 3b 

 

4 Olursa nīm-nigāh ile de tesellī-i ba0ş 4a 

Gehī *icāb u gehī 0ˇāb u nāz-ı reh-zen olur 

 

5 Dem-ā-dem āteş-i cān-sūz-ı şev�den ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 furur ,urur dil-i dīvāne germ-şīven olur 5b 

 

A3 22a, R 21b, Ü1 20b, H1 23a, Ö 30a, H2 – 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1a O: Ey Ö. 
2a oluram: olur Ö. 
3b ol: o H1. 
4a tesellī-i ba0ş: ba0ş-ı tesellī H1. 
5b germ: ger H1. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Dehānuñ ġonçeveş pür-0ande 0andānlu� ne günçündür 1a 

Göñüller 0ˇāstgār-ı fitne fettānlu� ne günçündür 

 

2 Zayāl-i yārdan �almazsın ey ġam bī-vefālu�da 2a 

Eger yaranmazsan söyle yārānlu� ne günçündür 

 

3 Ne bir dāġuñ fetilisin ne bir bezmüñ Siyā-ba0şı 3a 

 Da0ı ey şem‘-i bezm-ārā fürūzānlu� ne günçündür 

 

4 Girībān-çāk gelmiş ol perī seyr-i gülistāna 

Libās-ı rengden ey ġonçe ‘uryānlu� ne günçündür 

 

5 Müşevveş-0ā,ır-ı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh u zülf-i yār āşüfte 

Perīşān olmayam dirsen perīşānlu� ne günçündür 

 

   A3, R 22a, Ü1 20b, H1 23b, Ö 30b, H2 – 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1a pür-0ande: sür0ında A3. / ne: - Ö. 
2a ġam: dil H1. 
3a Ne: Be R. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

    

1 Fiġān ki çeşm-i bütān gāh mest ü geh ma0mūr 

Nihān alur dil ü cān gāh mest ü geh ma0mūr 1b 

 

2 Dirīġ geçmede eyyām-ı ‘ömr ġaflet ile 

 MiVāl-i bāde-keşān gāh mest ü geh ma0mūr 

 

3 O rind-i bāde-perestem ki 'ub* u şām iderüm 

 favāf-ı kūy-ı muġān gāh mest ü geh ma0mūr 

 

4 Hücūm-ı ġamla serāsīme olduġumdur kim 

 Oanurlar ehl-i cihān gāh mest ü geh ma0mūr 

 

 5 Metā‘-ı ‘a�l u dili ço�dan itmişem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

        Fedā-yı ra,l-ı girān gāh mest ü geh ma0mūr 

 

   A3, R 22a, Ü1 21a, H1 23b, Ö 30b, H2 – 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1b dil ü: dil – A3. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

    

1 >ā'ıl olmaz müdde‘ā rif‘atle pā-māl ol da gör 

Pek 'arıl o mehveşüñ pāyīne 0al*āl ol da gör 1b 

 

2 Ba� birinüñ 0ā,ırında 0ayr-ı niyyet var mıdur 

 İmti*ān içün bu cem‘iyyetde remmāl ol da gör 

 

3 Defter-i ‘ömrüñ �ad-ı 0am-geştedendür *al�ası 

Nevresīdelükde bilmezsin kühen-sāl ol da gör 

 

4 LeGGetinden vā�ıf olmazsın nigāh-ı dūr ile 

Ol gülüñ la‘line şebnem gibi teb0āl ol da gör 4a 

 

5 Ço�da inkār eyleme feyżīni 0āmūş olmanuñ 

 Zayli dem pür-gūluk itdüñ bir nefes lāl ol da gör 5b 

 

6 Bilmedüñ āzāde olma� Gev�ini ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş 

Bir zamān vā-beste-i zülf ü 0a, u 0āl ol da gör 

 

   A3 22b, R 22a, Ü1 21a, H1 23b, Ö 30b, H2 – 

 

 

 

    

    

    

    

    

                                                
1b o: ol H1. 
4a Ol: O H1, R. 
5b Zayli: Zayl H1. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

    

1 Bütān kim mihr u kīn āyīne-i taġyīr virmezler 

Meger şemşīr-i āha cevher-i te’Vīr virmezler 

 

2 Kenār-ı dāye-i gerdūnda ol ,ıfl-ı yetīmüm kim 2a 

Mükerrer zehr-nūş itdürmeyince şīr virmezler 

 

3 >aGer her ,urre-i pür-0amdan ey dil kim budur Sannum 

Olursın ‘ā�ıbet dīvāne vü zencīr virmezler 3b 

 

 4 Nice ‘āşı� 0arāb-ender-0arāb olmaz ki bed-0ūlar 

        İdüp 0āk ile yeksān fır'at-ı ta‘mīr virmezler 

 

 5 Kemend-i himmet ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh olmayınca sa‘y ile derkār  

  Saña bu 'aydgehde söz ile na0cīr virmezler 

 

   A3, R 22b, Ü1 21a, H1 24a, Ö 31a, H2 – 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
2a Kenār: Kenāra A3, Ü1. / yetīmüm: yetīm Ö. 
3b dīvāne vü: dīvāne – R. 
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116116116116    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 ‘Āşı�uñ āhını 'anma dil-i çākindendür 

Yār-ı bī-ra*m ile ,ab‘-ı gile nākindendür 

 

2 Bādesüz seyr-i gülistān baña āteş gibidür 

 aev� ba0şālıġı bāġuñ da0ı tākindendür 

 

3 ‘Āşı�uñ āb-ı şirişk āteş-i āhı n’itsün 

 Zass-ı bīgāne-perest oldıġı 0ākindendür 

 

4 Gāh lu,f itse de ‘uşşā�a tera00um 'anma 

 Ço� cefā itmedügi bīm-i helākindendür 

 

5 Nāl-i ma‘nī n’ola dildāde ise ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāha 

 Bur�a‘-ı fikr-i su0an dāmen-i pākindendür 

 

   A3, R, Ü1, H1, H2, Ö - , D 12b  
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 fabībān-ı ma*abbet *asta-i hicrānı 'ormazlar 

Bilürler çāre olmaz derdi bī-dermānı 'ormazlar 

 

2 Dem-ā-dem ‘ayb idenler *āl-i ‘uşşā�-ı perīşānı 

 ‘Aceb āşüftegī-i kākül-i 0ūbānı 'ormazlar 

 

3 Olanlar neş’e-yāb-ı la‘l-i şeker bārı dildāruñ 

 Da0ı ey >ıżr senden çeşme-i *ayvānı 'ormazlar 

 

4 Su’āli birbirinden herkesüñ gül mevsimindendür 

Bu gülşende peyām-ı bülbül-i nālānı 'ormazlar 

 

5 Bütān ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh cümle *āl-i dilden bī-0aberlerdür 

 ‘Azīzān-ı melā*at külbe-i a0zānı 'ormazlar 

   

    A3, R, Ü1, H1, Ö -, H2 99b 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Hemīşe 'anma göñül cām-ı erġavān çekilür 

Gehī şarāb u gehī kāse kāse �ān çekilür 

 

2 Fiġān ki ol meh-i āteş mizācı gördükde 

Dehānda ġonçe-'ıfāt şu‘le-i zebān çekilür 

 

3 Beni 0ayāl-i �adüñ şöyle nā-tüvān itmiş 

Ki 0āme gibi vücūdumda üstü0ˇān çekilür 

 

4 Göñül bir āfet-i dehrüñ şikārı olmuş kim 

Zadeng-i ġamzesi 0avfından āsmān çekilür 

 

5 Bu gülşenüñ nesine raġbet eylesün dil kim 

Ne mi*net-i gül ü ne cevr-i bāġbān çekilür 

 

6 Ġurūr-ı ,ab‘ ile lāf urma şi‘rün ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

>aGer ki bir gün olur tîġ-ı imti*ān çekilür 

 

   A3, R, Ü1, H1, Ö -, H2 99a 
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>arfü’z>arfü’z>arfü’z>arfü’z----Zā’Zā’Zā’Zā’****    

119119119119    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ba�ma sükūn-ı Sāhire ze00ār-ı �ulzümüz 1a 

Görme *a�īr-i �a,re-i fūfān talā,umuz  

 

2 Bilsek ne sūd ider ‘aceb āteş firūzumuz 

Bu köhne micmer içre ne ‘ūduz ne hīzümüz 2b 

 

3 Revna� fezā-yı ‘işretiyüz ehl-i meşrebüñ 

Oahbāda neşve ġonçede rengīn tebessümüz 

 

4 Zāmuş bil dehānımuzı gūşımuz gibi 

Ġammāz 'anma ma*rem-i esrār-ı merdimüz 

 

5 Oad-şükr müttehem degülüz sa‘d ü na0s ile 

Efvāhda ne mihr ü ne māhuz ne encümüz 5b 

 

6 Her kārda müşāveremüz göñlümüzledür 

  kāhirde Zeyd ü ‘Amr ile germ-i tekellümüz 

 

7 Mānend-i āsyābımuñ ister *asūdlar 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh egerçi �adr ile ne cev ne kendimüz 7b 

 

A3, R 22b, Ü1 21a, H1 24b, Ö 32a, H2 – 

 

 

 

                                                
* -H1, Ö; [āfiyetü’z-Zā’ A3.  
1a Sāhire: 0ā,ıra A3. 
2b micmer: micmere H1. / ‘ūduz: ‘ūdū H1; ‘ūd Ö. / hīzümüz: hīmüz H1. 
5b māhuz: māh u H1. 
7b cev ne: cev ü ne H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Oanma 'ahba-keş-i peymāne-i  gerdūn oluruz 

 Lu,f idüp keyfimüze degmese memnūn oluruz 

 

2 Şimdi ‘ālem deli evvel biz idük dīvāne 

Böyle ger dehr mürūr itse Felā,ūn oluruz 

 

3 Severüz nāzlı bir dilber-i Yūsuf-'ıfatı 

Pīr-i Ken‘ān gibi efvāhda mażmūn oluruz 

 

4 Pāye �a,‘ itmedeyüz ‘aş�da rüsvālu�la 

Yolumuzdur giderek biz da0ı Mecnūn oluruz 

 

5 N’ola ger yār-ı ta‘allu�dan olursa� 0āli 

Serv-i ra‘nā gibi āzāde vü mevzūn oluruz 5b 

 

6 Çeşm-i pür-fitne ile āfet-i ‘a�l u dil olur 6a 

Ehl-i dildür diyü bir şū0a ki meftūn oluruz 

 

7 Gāh ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-'ıfat terk-i temennā iderüz 7a 

Gāh olur ,ālib-i gencīne-i [ārūn oluruz 

 

A3 23a, R 22b, Ü1 21b, H1 24a, Ö 31a, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
5b āzāde vü: āzāde – A3, H1, R, Ü1. 
6a ‘a�l u: ‘a�l – Ö. 
7a 'ıfat: 'af A3. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Aġyār 'anma ço� da bizi yārlardanuz 

Gülzārda gül ile biten 0ārlardanuz 

 

2 Ne Gerre deñlü lu,fını gördük ne cevrini 

[orsan o şū0a biz de giriftārlardanuz 

 

3 Hem birbirine  düşmen-i cān �avl u fi‘lümüz 

Hem zu‘mumuz budur ki nigūkārlardanuz 

 

4 Bir na�d-ı ‘ömr deyni vü ‘u�bāya neylesün 4a 

İrādı āz ma'rafı bisyārlardanuz 4b 

 

5 Dermānda �almışuz dil-i müşgil-pesend ile 

Dā’im muāl-i kāmı ,alebkārlardanuz 

 

6 Mānend-i tîġ-ı dost miyānında dostuz 

Görsen 0ilāf-ı meşrebi 0ūn0ˇārlardanuz 6b 

 

7 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh biz de bu ġazel-i dil-peGīr ile  

Ta*sīn-i bī-şümāra sezāvarlardanuz 

 

A3, R 23a, Ü1 21b, H1 24a, Ö 31b, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
4a deyni: dīne Ü1. / ‘u�bāya: ‘u�bāna H1. 
4b İrādı: İrād Ö. 
6b Görsen: Görsek H1, R, Ü1, Ö. / 0ilāf: 0alla� Ö.  
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Oldı ol sīm-ten ārāyiş-i cem‘iyyetimüz 1a 

   Şem‘-i kāfūrı olur bā‘iV-i germiyyetimüz 

 

2 İntiSārından o kān-ı nemeküñ meclisde 

Çeşm-i peymānede eşk oldı mey-i ‘işretimüz 2b 

 

3 [ıymet ü �adrimüzi görmemişüz dünyāda 

Gūyiyā gird-i kesādīden idi 0il�atimüz 

 

4 Der-be-der gezmemişüz kāse-i deryūze-'ıfat 

Āsiyā gibi ayaġıyla gelür �ısmetimüz 4b 

 

5 Var �ıyās it nicedür ‘işret o şīrīn-leb ile 

Mey �adar neş’e virür tel0 olıca� 'o*betimüz 

 

6 Ādemüñ rütbesin üftādelük eyler ‘ālī 6a 

Hīç bāl ü pere mu*tāc degül rif‘atimüz 

 

7 Şükr ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ki bu bu�alemūn gülşende 7a 

Olmamışdır gül-i ra‘nālu� ile şöhretimüz 

 

   A3, R 23a, Ü1 21b, H1 24b, Ö 31b, H2 – 

 

 

 

    

                                                
1a ol: - H1. 
2b eşk: - H1. 
4b Āsiyā: Āsā R. 
6a üftādelük: üftāluk R. 
7a ki: - R, Ü1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Nigāh-ı mer*amet ol dilrübāda görmemişüz 

Bu bī-vefālıġı bir bī-vefāda görmemişüz 1b 

 

2 fo�unsa zülfiñe āhum nesīmi incinme 

 NiSām-ı cünbüşi bād-ı 'abāda görmemişüz 2b 

 

3 Olur mı sifle sezāvār *all-i ‘ı�d-umūr 3a 

Girih-küşālıġı engüşt-i pāda görmemişüz 3b 

 

4 Mürüvvet eyleme ümmīd-i ehl-i ġafletden 

 Zurūş-ı ‘arbedesüz bezm-i bāda görmemişüz 4b 

 

5 Hezār tecrübemüz geçdi bizden al 0aberi 

 >użūr-ı fa�rda gördük ġınāda görmemişüz 

 

6 Ezelde ba0tımuz oldı meger ki tiryākī 

Ġunūda çeşmini bir dem güşāda görmemişüz 

 

7 Ne bilsün ehl-i *ased lu,f-ı naSmuñı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Temīzi 'ūret-i ādem-nümāda görmemişüz 7b 

 

A3 23b, R 23a, Ü1 22a, H1 24b, Ö 32b, H2 – 

 

 

 

                                                
1b bir: bu R. 
2b cünbüşi: cünbüş Ö. 
3a Olur mı: Olur – H1. / *all-ı:  *all u H1; *alle-i Ö. 
3b Girh: Gūh R. 
4b Zurūş-ı: Zurūş u Ü1. / bāda: pāda Ö. 
7b Temīzi: Temīz H1, Ö. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Germ-rū menzil-i ma�'ūda irer ço� sürmez 

Sūz-ı dilden 0aber aldu� bu sefer ço� sürmez 

 

2 Oldı dildādelerine 0a,ı güldeñ da ya�īn 2a 

 kulmet-i şebde bilür nūr-ı naSar ço� sürmez 

 

3 >üsn-i bī-sā0teden �a,‘-ı naSar müşgildür 

 Yo�sa bu ġāze ile sürme gider ço� sürmez 

 

4 Oub*-ı i�bāline ‘ibretle ba�ılsa dehrüñ 

 >asretinden çekilen āh �adar ço� sürmez 4b 

 

5 Olmadı merdüm-i çeşmümle vefādār eşküm 

 fıfl-ı hercāyiye āġūş-ı peder ço� sürmez 

 

6 ‘Aş�a meyl itmedügine ne �adar nādimdür 

 ‘Ā�ıbet yola gelür zāhid-i 0ar ço� sürmez 

 

7 Sürmüş ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ra�ībi o perī kūyundan 

Görürüz *ālini bundan da beter ço� sürmez 

 

A3, R 23b, Ü1 22a, H1 25a, Ö 33a, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
2a dildādelerine 0a,ı: dildālarına 0a,,ı Ö. 
4b >asretinden: >asretinde A3, H1, Ü1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Tā ki ber-hem-zede-i 0al�a-i gīsūyuz biz 

 ‘U�de-i nāfe-i āhūda nihān-būyuz biz 

 

2 Düşdügi yerde girān olduġı seng-i �adrüñ 

Bilürüz Yūsuf-ı sencīde terāzūyuz biz 2b 

 

3 Gerçi ru0sāre-i İslāmda yektā 0ālüz 

Līk āteşgede-i ‘aş�da hindūyuz biz 3b 

 

4 Dilrübālarda vefā olsa görürdük bizde 

 Ço� zamāndur ki bu devletde du‘ā-gūyuz biz 

 

5 Olsa� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh n’ola su0te-i āteş-i ġam 

Vālih ü şīfte-i dilber-i bed-0ūyuz biz 

 

A3 24a, R 23b, Ü1 22a, H1 25a, Ö 33a, H2 – 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b Yūsuf-ı: Yūsufı H1. 
3b āteşgede-i: āteşde-i A3. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

  1 Yanımda 0ande-i bī-hūde giryān olmadan �almaz 

   Hirās-ı ma‘'iyetden ġu''a şādān olmadan �almaz 

 

  2 U'andu� sā0te ülfetlerinden ehl-i dünyānuñ 

   Nifā�-ālūde cem‘iyyet perīşān olmadan �almaz 

 

  3 Tevāżu‘ merdüm-i 'ā*ib-kemālüñ ifti0ārıdur 

   Ta'addur 0al�a nā-dānlu�la nā-dān olmadan �almaz 3b 

 

4 Şefā‘atkārī-i aġyār ile hem-bezm-i yār olma� 

 >u'ūl-ı kām içün memnūn-ı dü-nān olmadan �almaz 

 

5 Şümār-ı cevrin eşküm �a,resiyle eylerem yāruñ 

Sirişk-i 0ūn-çegān tesbī*-i mercān olmadan �almaz 

 

6 Zırāmān gelse ol kān-ı melā*at ‘ıyş içün bāġa 6a 

Dehān-ı ġonçe bezminde nemekdān olmadan �almaz 

 

7 Zarāb olmuş göñülden yārı āgâh eyleme ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 7a 

O Sālim itse de ma‘mūr-ı vīrān olmadan �almaz 

 

A3 24a, R 23b, Ü1 22b, H1 25a, Ö 32b, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
3b nā-dānlu�la: dānālu�la H1, R, Ü1, Ö. 
6a ‘ıyş: yemiş Ö. 
7a yārı: bārı A3. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Zayāl-i çeşm-i fettānuñ dil-i ma*zūndan ayrılmaz 

   O ‘āşı�-ı ülfet āhū bir nefes Mecnūndan ayrılmaz 

 

2 Düşer geh fikr-i zülf ü gāh va'f-ı �addine yāruñ 2a 

Hemīşe ,ab‘-ı şū0 endīşe-i mażmūndan ayrılmaz 

 

3 Sen in'āf it nice ‘a�l u 0ıred dīvāne olmaz kim 

O sā*ir ġamzeler ehl-i dile efsūndan ayrılmaz 

 

4 Olur geh neş’e-yāb-ı 0ūn-ı dil geh cām-ı mey ‘āşı� 4a 

 Zumār-ālūde-i ġam bāde-i gülgūnden ayrılmaz 

 

5 Eger 'ad-çeşme-i 0urşīd 'arf-ı şüst ü şū olsa 5a 

Yine ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh reng-i kīne çar0-ı dūndan ayrılmaz 

 

A3, R 24a, Ü1 22b, H1 25b, Ö 33a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
2a zülf ü gāh: zülf – H1. / yāruñ: yārla Ö. 
4a Olur geh: Olur ger H1. 
5a şüst ü şū: şüst-i şū A3. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Ba0şiş-i destüñi sā�ī kef-i deryā idemez 

Cünbüş-i �āmetüñi na0l-ı tecellā idemez 

 

2 Oul*a mūm olduġı günden da0ı rūşenterdür 2a 

Neylesün şem‘ saña *üsn ile da‘vā idemez 

 

3 ‘Ömri oldu�ça şifā āyetin itse tekrār 3a 

Çeşm-i bīmārına göñlünce müdāvā idemez 

 

4 ‘Āşı�-ı su0te pā-būsıña cür’et mi ider 

Belki dāmānuñı bī-çāre temennā idemez 

 

5 Nice ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh murād üzre nigāh itsün kim 

Çeşm-i 0urşīd seni seyr ü temāşā idemez 

 

A3 24b, R 24a, Ü1 22b, H1 25b, Ö 33b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a rūşenterdür: rūşenden Ö. 
3a itse: inse H1, R. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Gerçi sevdā-zedeyüz yār pesendīdesiyüz 

 Zāl isek de ru0-ı dildār pesendīdesiyüz 

 

2 Zil�ati 'āf olanuñ lāzımıdur ba0t-ı siyāh 

Māh-tābuz ki şeb-i tār pesendīdesiyüz 

 

3 Māh-ı Ken‘ān gibi ebnā-yı zamāndan 'orma 

Ol metā‘ız ki 0arīdār pesendīdesiyüz 3b 

 

4 Yine derd ehli bilür rütbe-i güftārımuzı 

Merhemāsā dil-i efkār pesendīdesiyüz 

 

5 Zul�-ı nīgūmuzı 'ahbā da0ı nīgūter ider 

Mest iken merdüm-i hüşyār pesendīdesiyüz 

 

6 Dehrden şevke-,ırāz olma degül meşrebimüz 

 Oabrda çar0-ı sitemkār pesendīdesiyüz 

 

7 Degülüz yanmaġa pervāneveş ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh sezā 7a 

 ‘Andelībüz gül ü gülzār pesendīdesiyüz 7b 

 

A3 24b, R 24a, Ü1 23a, H1 26a, Ö 33b, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
3b Ol: O H1. / ki: –H1. 
7a Degülüz: Degül H1.  
7b gül ü gülzār: güli gülzār H1; gül ü gülzāra R. 
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Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūl  

 

1 O şū0a niyāzı begendürmişüz 

Niyāz ile nāzı begendürmişüz 

 

2 Tezerv-i murādı şikār itmede 

Niçe şāhbāzı begendürmişüz 

 

3 Ta*ammülde cevr ü cefāya göñül 

Ġam-ı cān-güdāzı begendürmişüz 

 

  4 Bu vedd ile eyle firīb olmada 4a 

   Serāb-ı Hicāzı begendürmişüz 4b 

 

5 [o aġyārı olsun *asedden helāk 

Biz ol ‘işve-bāzı begendürmişüz 5b 

 

6 >a�ī�āt-perestāne ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhveş 

Sücūd-ı mecāzı begendürmişüz 

 

   A3, R 24b, Ü1 23a, H1 25b, Ö 34a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4a vedd ile: vādīde H1, R, Ü1. 
4b Serāb: Serār A3, R. 
5b ‘işve-bāzı : şū0 yārı A3; ‘işve yārı H1, R, Ü1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Müdām tīredür ol dil ki şem‘-i dāġ olmaz 1a 

Bu bezme böyle żiyā-ba0ş bir çerāġ olmaz 1b 

 

2 Çü şebnem ol güli nezzāre altına alma 2a 

Edebde 0oş ,utalum göz içün yasāġ olmaz 

 

3 Ne şād olur bulan ü ne elem çeker yitüren 3a 

Bizüz o güm-şüde kim �ābil-i sürāġ olmaz 3b 

 

4 Vi'āl-i yārıda itse bahār dest-āviz 

Dil-i remīde ,alebkār-ı seyr-i bāġ olmaz 

 

5 Cihānda istemez ehl-i kemāl ola nā-şād 

Bu vaż‘ ile nice ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bī-dimāġ olmaz 5b 

 

A3 25a, R 24b, Ü1 23a, H1 26a, Ö 34a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a ol dil: evvel – Ö. / şem‘-i: şem‘ī R, Ü1, Ö. 
1b bezme: bezmde Ü1. / bir: pür Ö. 
2a güli: gül-i A3, H1, Ö. 
3a elem: ġam Ü1. / yitüren: itüren Ü1. 
3b Bizüz: Birüz H1. / güm-şüde: güm-şüd Ö. 
5b nice ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh: ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh nice H1, Ü1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilātün 

 

1 Ne zāhid ü mütedeyyin ne pīr-i bāde-fürūşuz 1a 

Şehān-ı kişver-i *üsne ġulām-ı 0al�a be-gūşuz 1b 

 

2 Düşer mi da‘vi-yı zīb-i libās-ı zühd-i vera‘ kim 2a 

Hezār dāġ ile ālūde rind-i 0ır�a be-dūşuz 

 

3 Sipihr-i gūş-ı be-āvāz-ı nālemüz meh ü 0ūrdan 3a 

Velī ne naġme-i Man'ūr ne 'adā-yı sürūşuz 3b 

 

4 >aGer sirişkimüzüñ rīzişinden ey gül-i ra‘nā 

Ki āh-ı şu‘le-feşān ile ebr-i 'ā‘i�a-pūşuz 

 

5 Egerçi bülbül-i 0oş-lehce-i fa'ā*atuz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Bu gülsitānda kemāl-i su0an budur ki 0amūşuz 

 

A3 25a, R 24b, Ü1 23b, H1 26a, Ö 34b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a zāhid ü: zāhid – H1, R, Ü1, Ö. 
1b be-gūşuz: be-dūşuz Ö. 
2a libās: - A3. 
3a be-āvāz: bāzār H1. 
3b Man'ūr: Man'ūruz Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Göñülde ol ru0-ı pür-āb u tāb 'a�lanmaz 1a 

Derūn-ı āyīnede āftāb 'a�lanmaz 

 

2 Ru0-ı la,īfine olmaz ni�āb perde-i şerm 2a 

Nühüfte-gevher-i yektāda āb 'a�lanmaz 2b 

 

3 O şū0a çīn-i cebīn tercümān-ı *āl yeter 3a 

Derūn-ı dilde olan ıż,ırāb 'a�lanmaz 

 

4 Ru0uñda tāb-ı mey inkār-ı bezm ġayretdür 

>aGer ki şīşede reng-i şarāb 'a�lanmaz * 

 

5 Bir āşinā-su0an ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāha söyler elbette 

Dehān-ı ġonçede būy-ı gül-āb 'a�lanmaz 5b 

 

   A3, R 25a, Ü1 23b, H1 26b, Ö 34b, H2 98b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a ru0: büt A3, H1, R, Ü1, Ö. 
2a la,īfine: lā,īfe Ö. 
2b Nühüfte: Żamīr H2. 
3a çīn-i cebīn: çīn ü cebīn H2. 
* H2’de 3. beyit 4. beyit, 4. beyit de 3. beyit olarak yer almış. 
5b Dehān: Dekān H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Bahār geçdi gelür bülbülüñ nevāsı henūz 

   Dükendi bāde vü dilde �ade* du‘āsı henūz 

 

  2 Ten öldi 0āk ü mezārumda lāle açıldı 2a 

   Başumda gūşe-i mey0ānenüñ havāsı henūz 

 

  3 Giderse şām-ı ġam u lālenüñ de dāġ-ı dili 

   Cihāna sürme virür ba0tımuñ �arāsı henūz 3b 

 

4 Çemende nergis-i şehlā 0ayāl-i çeşmüñ ile 

O deñlü 0asta ki destindedür ‘a'āsı henūz 4b 

 

5 O şāh-ı *üsn ise ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bilmedi �aldı 5a 

Ne olduġın dil-i dīvānenüñ recāsı henūz 

 

A3, R 25a, Ü1 23b, H1 26b, Ö 34b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a Ten: Ben R. / 0āk ü mezārumda: 0āk mezādumda R; 0āk mezārumda H1. 
3b Cihāna: Cihānda H1. 
4b destindedür: dişindedür Ö. 
5a �aldı: �almadı R. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

  1 ‘İşret-i gūşe-i mey0āneyi herkes bilmez 

   Mest ço� vādi-i mestāneyi herkes bilmez 

 

  2 Başıña dönmegi cānā baña ma0'ū' eyle 

   Şem‘iñe gerdiş-i pervāneyi herkes bilmez 

 

3 Ġu''a-i Gev�-nümāsına gelür mestlerüñ 

Zehr-i 0and-leb-i peymāneyi herkes bilmez 

 

4 Gūş-ı aġyār olamaz lāyı�-ı dürr-i su0anuñ 4a 

 [ıymet-i gevher-i yekdāneyi herkes bilmez * 

 

5 Oldı biñ lu‘b ile ol ,ıfl baña rām ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Bu �adar bāzī-i ,ıflāneyi herkes bilmez 

 

A3 25b, R 25a, Ü1 23b, H1 26b, Ö 35a, H2 –  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4a olamaz lāyık-ı dürr-i su0anuñ: olmaz lāyık-ı dürr-i su0anuñ Ü1; olmaz lā dürr-i su0anuñ R; olmaz lāyık-ı 
gūş – H1. 
* H1’de 3. beyit 4. beyit, 4. beyit de 3. beyit olarak yer almış. 
5a ,ıfl: ,ıflı H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Rütbe-i ehl-i dili çeşm-i neminden bilürüz 

 Oadef-i pür-güheri cūş-ı yeminden bilürüz 

 

2 Şūriş-i Berhemen ü zemzeme-i nā�ūsı 

 CeGbe-i kāmil-i *üsni 'aneminden bilürüz 2b 

 

3 Çeşm-i şū0uñ bize 0ışm ile nigāh eylemesün 

Āhū-yı va*şī-i endāzı reminden bilürüz 

 

4 Āteş-i şev�de mānend-i pesend itme fiġān 

Sālik-i ‘aş�ı 'adā-yı �ademinden bilürüz 

 

5 Yār aġyār ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh şarāb içdügini 

Ġażab-ālūde pey-ā-pey �aseminden bilürüz 5b 

 

A3 25b, R 25a, Ü1 23b, H1 26b, Ö 35a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b kāmil-i: �amili H1. / *üsni: *üsn A3, H1, R, Ü1. / 'aneminden: 'anemden A3. 
5b Ġażab-ālūde: Ġażab-ālūd H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 aev�-i endūh ile dilşād ki dirler o bizüz 

Gāh vīrān u geh ābād ki dirler o bizüz 1b 

 

2 Günde biñ kere bizi öldürür i*yā eyler 

Küşte-i besmele mu‘tād ki dirler o bizüz 

 

3 İrem-i kūyına pervāz iderüz himmet ile 

Bī-per ü bāl perīzād ki dirler o bizüz 

 

4 Zˇāh-ı nā-0ˇāh iderüz 'ayd-ı temennāmızı rām 

Zūr-ı bāzū ile 'ayyād ki dirler o bizüz 

 

5 Şimdi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh eVer-i ,ab‘-ı żiyā-guster ile 

 [ābil-i feyż-i Zudā-dād ki dirler o bizüz 

 

A3, R 25b, Ü1 23b, H1 27a, Ö 35b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Gāh: Geh H1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Āġūşa çekdi rūyını çeşm-i pür-ābımuz 

Ba*r-ı mu*ī,a oldı nihān āftābımuz 1b 

 

2 Şebnem gibi sitāre-şümāruz şeb-i firā� 

Gülberg-i cennet olsa eger cāme-0ˇābımuz 2b  

 

3 Zavfum budur ki minnet-i 0ışt-ı 0um olmasa 

Sa�f-ı sipihri �aldıra cūş-ı şarābımuz 

 

4 kāhirde gerçi bī-ser ü sāmān gedālaruz 

Şāhān-ı mülk-i ma‘niyedür intisābımuz 4b  

 

5 Biz pey-revān-ı naSmdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh sā’ilüz 5a 

Kim 0āme-i ‘ademde girihdür cevābımuz 

 

A3 26a, R 25b, Ü1 23b, H1 27a, Ö 35b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b mu*ī,a: mu*ī, Ö. 
2b cāme: cām R. 
4b ma‘niyedür: ma‘īnedür Ö. 
5a naSmdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh sā’ilüz: naSmda ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o sā’ilüz H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Biz ki ġıybetde temāşā-yı *użūr eylemişüz 1a 

Dil-i ġam-dīde-i hicr ile 'abūr eylemişüz 

 

2 Dün gice zümre-i zühhād ile hem-‘işret olup 2a 

 aev�-ı hem-'o*betī-i ehl-i �ubūr eylemişüz 

 

3 Dilde dāġ-ı ġam u elde mey-i gülreng ,utup 3a 

Çehre-i mi*neti hem-reng-i sürūr eylemişüz 

 

4 Çeşm-i ma0mūrunı ser-mest-i niyāz eyleyerek 

Meclis-i mey gibi pür-fitne vü şūr eylemişüz 

 

5 Gül-i ümmīdimüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh açılmazsa n’ola 

Gülşen-i dehrde bī-va�t Suhūr eylemişüz 

 

A3 26a, R 25b, Ü1 23b, H1 27a, Ö 35b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a ki: - A3, R, Ü1. 
2a Zümre: Zemzeme H1. / ile: - A3, R. 
3a ġam: - H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Yāruñ e,vār-ı perīşānını bilmez degülüz 

 Zande-i çāk-ı girībānını bilmez degülüz 

 

2 Deheninden 0aber aldu� biz o na0l-ı nāzuñ 

 LeGGet-i sīb-i zena0dānını bilmez degülüz 

 

3 Güni ,oġmış gibi kevkeblice dildādelerüñ 3a 

O mehüñ dün gice yārānını bilmez degülüz 

 

4 Behremend itdügüni gül gibi �anın �urudur 

Felegüñ görmişüz i*sānını bilmez degülüz 4b 

 

5 Añlaruz demm-i sürūr ile ġam-ı dildārı 5a 

 Oo*betüñ yolını erkānını bilmez degülüz 

 

6 Tīre ba0tānı bile Züsrev-i 0āver geçinür 6a 

 Şu‘arā zümresi ‘unvānını bilmez degülüz 

 

7 Çeşm-i bīmārı *akīmāne dimiş ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhuñ 

Bilürüz derdini dermānını bilmez degülüz 

 

A3, R 26a, Ü1 24b, H1 27b, Ö 36a, H2 –  

 

 

 

 

                                                
3a dildādelerüñ: dildārelerüñ Ö. 
4b Felegüñ: Felek H1. 
5a demm: zemm A3, H1, R, Ü1. 
6a Züsrev-i 0āver: Züsrev ü 0ārar Ö. 
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Mef‘ūlü Mefā‘ilün Fe‘ūlün 

 

1 ‘İşret demi cāvidān bulunmaz 

Gül bāġda her zamān bulunmaz 

 

2 Dil-mürde neşā,-ı ‘aş�ı bilmez 

I�līm-i ‘ademde cān bulunmaz 

 

3 Destār-ı gül oldı lāne-i zāġ 

Bülbüllere āşiyān bulunmaz 

 

4 Dildār ile olsa da hem-āġūş 

‘Āşı� yine şāmdān bulunmaz 

 

5 Āsūde o dil ki anda ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Endīşe-i āb u nān bulunmaz 

 

A3, R 26a, Ü1 24b, H1 27b, Ö 36a, H2 –  
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Kār itdi yāra āh-ı dil-i şu‘le-zādımuz 1a 

Ā0ır revāc buldı metā‘-ı kesādımuz 

 

2 Mümkün mi bir de nām-ı nigū itmek ārzū 

Na�ş oldı çünki seng-i melāmetde ādımuz 

 

3 Olsa� ‘aceb mi şāne-'ıfat biz de mū-şikāf 

Za,,-ı ‘iGār-ı yārda çı�mış sevādımuz 3b 

 

4 Fikr-i Suhūrı itdi ġubār-ı ‘adem-nişīn 4a 

Āyīne-i Sikenderi cām-ı murādımuz 

 

  5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh zülf-i yār ile tā rūz-ı *aşra dek 

   Olmaz güsiste silsile-i itti*ādımuz 

 

A3 26b, R 26a, Ü1 24b, H1 27b, Ö 36b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a şu‘le-zādımuz: şu‘le-zārımuz Ü1. 
3b yārda: yāra A3. 
4a Suhūrı: Suhūr Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Tā oldı evcgāh-ı �anā‘atda 0ānemüz 

 Far�-ı hümāya sāye 'alar āstānemüz 

 

2 Tīr-i murāda ru0'at-ı pervāz virmezüz 

 Yo�sa kemānda çille-nişīndür nişānemüz 

 

3 Geh la‘l-i yāra meyl iderüz gāh 0āline 

Dā’im diyār-ı *üsne çeker āb u dānemüz 3b  

 

4 Ebnā-yı dehr tābi‘-i devr-i zamān iken 

Şimdi bizüm o āfete tābi‘ zamānemüz 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh müdde‘ā eger iShār-ı şev� ise 

Besdür o şū0a bir nigeh-i ‘āşi�ānemüz 

 

   A3, R 26b, Ü1 24b, H1 27b, Ö 36b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b *üsne: *aste Ü1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

    

1 Cerīde-i dili her geh ki yāra gösterirüz 

 Tera**um itmek içün pāre pāre gösterirüz 

 

2 Zı,āb idüp dil ile la‘l-i yārı söyleşirüz 

Marīż-ı ‘aş�a rumūz ile çāre gösterirüz 

 

3 O şū0-mest tebessüm idince āh iderüz 3a 

Gül-i ümīdi nesīm-i bahāra gösterirüz 

 

4 Çemende 'anma ‘abeV seyr-i lālezār iderüz 4a 

 [arār-ı dāġ-ı dil-i bī-�arāra gösterirüz 4b 

 

5 Sitem *esābını 0ā,ır-nişān idüp ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

O cevr-nāmeleri Kird-gāra gösterirüz 

 

   A3, R 26b, Ü1 25a, H1 28a, Ö 37a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a şū0: şū0ı A3, R, Ü1, Ö. 
4a seyr: - Ü1. / lālezār: lāle- Ö. / iderüz: ider Ü1. 
4b dāġ-ı: dāġı H1, R, Ü1, Ö. / �arāra: �arār A3. 
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Mef‘ūlü Mefā‘ilün Fe‘ūlün 

 

1 Biz neş’e-şinās-ı la‘l-i yārüz 

Biz mest-şarāb-ı 0oş 0umāruz 

 

2 Gül-ġonçe-i ,ab‘ımuz açılmaz 

Me’yūs-ı hezār-ı nev-bahāruz 

 

3 Bir şū0-ı �umārbāz elinden 

Ser-tā-�adem üstü0ˇān çözāruz 

 

4 Olsa� n’ola hem-nişīn-i 0urşīd 

Hem-,āli‘-i gīsū-yı nigāruz 4b 

 

5 İtmez bizi rām çar0-ı sifle 5a 

Tā tevsen-i himmete süvāruz 

 

6 Bir ma,laba rāżı olmaz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Dermānde-i dil-i figāruz 

 

A3 27a, R 26b, Ü1 25a, H1 28a, Ö 37a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b Hem: Hümā Ö. 
5a sifle: şifle A3. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Dīdeden şa0'-ı 0ayāli o mehüñ hīç gitmez 

Nā’ilüz bir meh-i Ken‘āna ki olmaz yetmez 1b 

 

2 Dil-i ‘uşşā� gibi sevdügi yer olmayıca� 2a 

Bāġ-ı cennetde bile to0m-ı ma*abbet bitmez 2b 

 

3 Üzülen yerde döker rişte-i ümīdi göñül 

Hele bu 0ūyı güzel kim ucın alıp gitmez 3b 

 

4 [alması bed-güherüñ vāsı,a-i za0met olur 4a 

 Yo�sa dendān-ı ,ama‘ çekmek ile incitmez 4b 

 

5 Zas ü 0ār olsa girer gözine yāruñ aġyār 5a 

Bir nigāh ile de ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhını memnūn itmez 

 

A3 27a, R 26b, Ü1 25a, H1 28a, Ö 37a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1b Nā’ilüz: Nā… A3. / ki: - Ö. / yetmez: bitmez A3, H1. 
2a yer: seyr H1. 
2b bitmez: yetmez Ö.  
3b 0ūyı: 0ūy R; 0ūnī H1. 
4a za0met: ra*met H1. 
4b incitmez: incinmez A3. 
5a Zas: >üsn A3. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Cefā vü cevre mu�ābil vefādur itdügümüz  

Bizümde 0al� ile zāhid riyādur itdügümüz 

 

2 [abūl olur degül ey dil merāmımuz bilürüz 2a 

O şū0ı söyledüp anca� ricādur itdügümüz 

 

3 Ġamuñla her gice 0alvet-sarāy-ı 0ā,ırda 

Şikāyet olmasun ey meh 'afādur itdügümüz 

 

4 Sen eksik itme kerem resmini gedālardan 

Bizümde devletüñe bir du‘ādur itdügümüz 

 

5 Ne eylesün neye �ādirdür itmege ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

 ‘Ulüvv-i şānuña med* u senādur itdügümüz 5b 

 

   A3, R 27a, Ü1 25a, H1 28b, Ö 37b, H2 –  

 

 

   

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
2a merāmımuz: murādımuz Ö. 
5a neye: ne H1. 
5b medh u: medh – Ü1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Kimdür 0arāb-ı ‘aş� ile ma‘mūr eger bizüz 

Yo�dur cihānda ġamzede mesrūr eger bizüz 

 

2 Nā-ehl elinde böyle perīşān terennümüz 

Yo�dur �u'ūr nālede ,anbūr eger bizüz 2b 

 

3 Görme *a�īr her ne �adar bī-vücūd isek 

Çekmez sipihr göñlümüzi mūr eger bizüz 

 

4 Dermāna ,ālib olmazuz ölsek de derd ile 

Kār eylemez mu‘ālece rencūr eger bizüz 

 

5 İtsün zamāne ,ūl-ı be�āsın ,ınābvār 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh  şer‘-i ‘aş�da Man'ūr eger bizüz 

 

   A3, R 27a, Ü1 25b, H1 28b, Ö 37b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b �u'ūr nālede: nālede �u'ūr Ü1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Şikeste dillere ba�maz o ‘işveger bilmez 

Ki pārelense de āyīnemüz keder bilmez 1b 

 

2 Eger bu ba0t ile hem-bezm-i āftāb olsa� 2a 

MiVāl-i zülf-i bütān şāmımuz se*er bilmez 

 

3 Gelince bezmimüze zāhid olma lenger-rīz 

Ki keştī-i meyimüz mevce-i 0a,ar bilmez 

 

4 Gören o şū0ı kimi māh dir kimi 0urşīd 4a 

Fiġān ki �ā'ıdımuz ,oġrı bir 0aber bilmez 

 

5 O şū0-mest-i teġāfül gelür geçer ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Bizümde 0ā,ırımuzdan neler geçer bilmez 

 

A3 27b, R 27a, Ü1 25b, H1 28b, Ö 38a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b pārelense de: yārelense de Ö. 
2a olsa�: olsun Ö. 
4a kimi māh dir: - Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Dem-i vi'ālde hicrān-ı yāra muntaSıruz 

Neşā,-ı bādeyi gördük 0umāra muntaSıruz 1b 

 

2 Bahāne-cūlaruz ey māh sürme kūyuñdan 2a 

Virilse biz de dil-i bī-�arāra muntaSıruz 2b 

 

3 Leb-ā-leb āh u fiġān ile bülbülüz anca� 3a 

Füsürde 0ā,ırımuz var bahāra muntaSıruz 

 

4 Bu bāġdan giderüz eşkimüzle çün şebnem 4a 

Şüküfte olmaġa bir gül‘iGāra muntaSıruz 4  

 

5 Zamāne düşmen-i ehl-i kemāl ü biz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Bu fażl u dāniş ile i‘tibāra muntaSıruz 

 

   A3, R 27b, Ü1 25b, H1 29a, Ö 38a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1b 0umāra: 0umār Ö. 
2a māh: meh H1. 
2b biz de: bizede H1. 
3a āh u: āh – Ö. 
4a bāġdan: bāġda H1. 
4  - Ö. 
5a kemāl ü biz: kemāldür H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Va'l içün 0ā,ır-ı hicrān-zede minnet çekmez 1a 

Bezm-i dildār bihişt olsa da *asret çekmez 

 

2 Şer‘ide tevbe idi māni‘-i vu'lat gelsün 

 Sā�iyā du0ter-i rez boşuna ‘iddet çekmez 

 

3 Sa0t-ı cānlu�da unutdurdı göñül Ferhādı 3a 

Ne �adar kūh-ı ġamı çekse de za*met çekmez 

 

4 Bī-0odī rehber ise sālike de menzildür 4a 

Rūz u şeb āb-ı revān gitse eGiyyet çekmez 4b 

 

5 Çeşm-i seyr ü dil-i bī-0ˇāhişe sermāye iken 

Devlet-i fa�rda ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh żarūret çekmez 

 

   A3, R 27b, Ü1 26a, H1 29a, Ö 38a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a hicrān-zede: sāmān-zede A3. 
3a cānlu�da: *ānlu�da H1. 
4a sālike de: sālike reh H1; saña reh Ö. 
4b Rūz u: Rūz – H1, Ü1, Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Lebin ki 0ışm ile ālūde-i ‘itāb iderüz 1a 

Hezār nükte-i neşvede inti0āb iderüz 1b 

 

2 Vi'āline 0a,-ı sebz oldı >ıżr-ı rāh henūz 

O şū0a ‘arż-ı merām itmege *icāb iderüz 

 

3 O ,urfe bāde-keşānuz ki istesek felegüñ 3a 

Ġazāl-i mihrini bir āhla kebāb iderüz 

 

4 Ne çīn-i zülfe esīrüz ne beste-i dāmuz 4a 

Bu 'aydgāhda bī-hūde ıż,ırāb iderüz 4b 

 

5 Semūm-ı āhdur ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bād-ı 'ub*-demi 

Bu gülsitānda ‘abeV fikr-i āb u nāb iderüz 5b 

 

A3 28a, R 27b, Ü1 26a, H1 29a, Ö 38b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Lebin: Leyin Ö. 
1b neşvede: neşnūde R, H1, Ö. 
3a ki: - R. 
4a zülfe: zülfüne A3, R. 
4b 'aydgāhda: 'aydgehde Ü1. 
5b fikr-i: fikr ü H1. / nāb: tāb Ü1, Ö. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Oabr-kīşüz �ayd-ı āb u dānemüzden geçmişüz 

Murġ-ı dest-āmūz-ı ‘aş�uz lānemüzden geçmişüz 

 

2 Ço�da itme bī-sebeb āzürde-i seng-i cefā 

Biz meger cānā dil-i dīvānemüzden geçmişüz 

 

3 >arf-i tel0-i nā'u*ān u zehr-i çeşm-i yārdan 

Cān-ı şīrinden degül cānānemüzden geçmişüz 

 

4 Yanmaġa a0şāma 'abr itmez o şem‘-i dil-fürūz 

Pek 0a,ā itdük didük pervānemüzden geçmişüz 

 

5 Pīrter oldu�ça ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh oldı gūdeklük füzūn 

kan iderdük vādī-i ,ıflānemüzden geçmişüz 

 

A3 28a, R 27b, Ü1 26a, H1 29a, Ö 38b, H2 –  
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Gāh cām-ı mey ü gāhi ġam ile eglenürüz 

Her nefes bir dem ü bir ‘ālem ile eglenürüz 1b 

 

2 Dil-i ma*zūn yine *asret-keş-i tenhāyī olur 

 Vā�i‘ oldu�ça ki bir hem-dem ile eglenürüz 

 

3 Bir zamān ,ūl-ı emel māye-i sevdāmuz idi 

Şimdi ol zülf-i 0am-ender-0am ile eglenürüz 

 

4 Seyr-i deryā iderüz dīde-i terden sensüz 

Gevher el virmedi cūş-ı yem ile eglenürüz 4b 

 

5 Olmadu� ma*rem-i 0alvetgeh-i  va'lı yāruñ 5 

Gerçi her ma*rem ü nā-ma*rem ile eglenürüz 5b 

 

6 Ma*fil-ārā-yı su0an �almadı bir ehl-i sa*ā 

Güft [u] gū-yı kerem-i >ātem ile eglenürüz 6 

 

7 Kilk-i şīrin-su0an ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh kim eglence degül 

Yine bir ,ū,ī-i mu‘ciz-dem ile eglenürüz 

 

   A3, R 28a, Ü1 26a, H1 29b, Ö 39a, H2 –  

 

 

 

 

                                                
1b dem ü bir: dem virür Ö. 
4b  H1’de bu mısra‘ın yerine 5b yazılıdır. 
5  - H1. 
5b her: kim Ö. / ma*rem ü: ma*rem – Ö. 
6  -  H1, R. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Ne mümkün eylemek ey māh def‘-i ġam sensüz 

Ki neş’e-i mey olur māye-i elem sensüz 

 

2 Fiġān ki eyledi ā0ır mu�īm-i tenhāyī 

Sirişk-i 0ūni vü efġān dem-be-dem sensüz 2b 

 

3 Zarāb yegdür o dil k’olmaya 0ırāmgehüñ 

Ki 'a*n-ı bütkededür sā*a-i *arem sensüz 

 

4 Tenümde her ser-i mū şāne gibi neşter olur 

İdince ārzū-yı zülf-i 0am-be-0am sensüz 

 

5 N’ola müdām senüñ va'fuñ eylese ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Elinde ra‘şe olur cünbüş-i �alem sensüz 

 

A3 28b, R 28a, Ü1 26b, H1 29b, Ö 39a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b efġān: fiġān H1, Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Olmaz nigeh-feşān meh-i ‘ālī-cenābımuz 1a 

Gör ,āli‘ī ki şīşeden inmez şarābımuz 

 

2 NaSSāre-i ‘iGārı unutdurdı girye’ī 

Ma*v oldı tāb-ı āteş-i gülden gülābımuz 2b  

 

  3 Ol derd-nāk-i nüs0a-i ‘aş�ız ki ser-be-ser 

   Yazıldı 0ūn-ı bülbül ile fa'l u bābımuz 

 

  4 Sensüz sürūr-ı meclisimüz bī-neşā,dur 

   Ger mevc-i bāde olsa da tār-ı rebābımuz 4b 

  

5555    ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 0a,, gelince füzūn oldı giryemüz 

Bārānı şebde yaġdurur ekVer se*ābımuz 

 

 

A3 28b, R 28a, Ü1 26b, H1 29b, Ö 39b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a meh-i ‘ālī-cenābımuz:  - ‘ālī-cenābıñuz Ö. 
2b gülden: gülde Ö. 
4b tār-ı rebābımuz: tā deryābımuz Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ol deñlü bezm-i yārda germ-ülfet olmışuz 

Gūyā ki ,ab‘-ı bādede keyfiyyet olmışuz 

 

2 Her dāġ-ı tende bir 'anemüñ yādgārıdur 

Āyīne-i hezār perī ,al‘at olmışuz 

 

3 Sermāye ba0ş-ı 0aclet olur i‘tibārımuz 3a 

Dūş-ı cihānda 0il‘at-ı ‘āriyyet olmışuz 

 

4 Bir cām-ı pür-şarāb mı var çīn-i cebhesüz 

 Mu*tāc-ı nīm-cur‘a-i bī-minnet olmışuz 

 

5 Nu�l vi'āl-i ‘āşı�a ni‘met degül midür 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bizde şimdi velī-ni‘met olmışuz 

 

            A3, R 28b, Ü1 26b, H1 30a, Ö 39b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a Sermāye: Māye H1. / i‘tibārımuz: i‘tibārsuz Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Ol iki nergis-i mestüñ ki nā-tüvānı bizüz 1a 

Helāk iderse yine meyl-i sürmedānı bizüz 1b 

 

2 Sirişkimüzle olur olsa 0ā,ırı ta,yīb 

O ,ıfl-ı 0ūr-ı siriştüñ gülābdānı bizüz 

 

3 Bizi felek de o mehpāreden cüdā idemez 

Ki burc-ı mihr ü ma*abbetde Fer�adānı bizüz 3b 

 

4 Egerçi cevr ile dūr itdi yār-ı kūyından 

[abūl iderse yine 0āk-i āstānı bizüz 

 

5 futuldı zība�-ı şebnemle gūş-ı gül ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Bu gülşenüñ ,utalum murġ-ı 0oş-fiġānı bizüz 

 

             A3, R 28b, Ü1 26b, H1 30a, Ö 39b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                                                
1a nergis-i mestüñ ki: nergisüñ ki H1. 
1b Helāk: Helāl H1, Ü1. / miyl: - H1. 
3b mihr ü: mihre A3; mihr H1, Ö. 
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159159159159    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

  1 Murġ-ı dili o şū0a niVār itmek isterüz 

   ‘U'fūr ile hümāyı şikār itmek isterüz 

 

2 Bī-behreyüz neşā,-ı cihāndan o deñlü kim 

 Zamyāze ile def‘-i 0umār itmek isterüz 

 

3 Rengīn terānemüzle *ınādan �alur mıyuz 3a 

Mażmūn-ı bikri beste-nigār itmek isterüz 

 

4 Bī-hūde gezmeden ne biter gird-bādveş 

Bir yerde serv gibi �arār itmek isterüz 

 

5 Dildāra āh u nālemüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh geçmedi 

Müflislerüz hevā ile kār itmek isterüz 5b 

 

A3 29a, R 28b, Ü1 27a, H1 30a, Ö 40a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a *ınādan: civāndan A3; 'abādan H1; *āGı� R. 
5b hevā: hū H1. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 İ‘tibār-ı 0al�dan bīgāne olmışlardanuz 

Ço� zamān ‘an�ā ile hem0āne olmışlardanuz 

 

2 [ayd-ı zülf-i yārdan mümkün midür olma� 0alā' 

Pīç ü tāb-ı ,urre-i cānāne olmışlardanuz 

 

3 Du0ter-i rez bi-sebeb gözden bıra�mışdur bizi 

>asret-endūz-ı leb-i peymāne olmışlardanuz 

 

4 Sāyemüz ey şem‘-i bezm-ārā sa‘ādetsüz degül 

Biz hümālu�dan geçüp pervāne olmışlardanuz 

 

5 Biz 0arāb olma�da buldu� feyż-ābād olmanuñ 

>ıżra istiġnā ider virāne olmışlardanuz 

 

6 Va*şet eyler murġ-ı va'l ĀgāĀgāĀgāĀgāhhhh gördükde bizi 

Dām-ı tezvīr içre gūyā dāne olmışlardanuz 

 

 

A3 29a, R 28b, Ü1 27a, H1 30a, Ö 40a, H2 –  
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Dilde yāruñ ġamı da Gev� u 'afādan �almaz 

 ‘Aş� vīrānesinüñ cuġdı hümādan �almaz 1b 

 

2 Va‘de-i güGīne yāruñ oluruz dildāde 

Teşneye mevc-i serāb āb-ı be�ādan �almaz 2b 

 

3 Ço� da herkesle *a�ī�atli bulunma cānā 

Bī-vefālu�da ma*allende vefādan �almaz 

 

  4 [āmet-i 0am-şüde ārāyişidür pīrligüñ 4a 

   Hīç bu �add-ı dü-tā zülf-i dü-tādan �almaz 

 

5 Bāġda ġayret-i a�rānını bīdüñ severüm 

Ne �adar bī-ber ise neşv ü nemādan �almaz 5b 

 

  6 Vara�-ı şi‘rimüz a*bābuñ elinden düşmez 

   Fikr-i rengīnimüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh *ınādan �almaz 

 

   A3, R 29a, Ü1 27a, H1 30b, Ö 40b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b vīrānesinüñ: dīvānesinüñ R. / cuġdı: çı�dı Ö. 
2b āb: - Ö. 
4a [āmet-i: [āmeti A3, R. 
5b neşv ü: neşv – Ö. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Na�ş-ı ġam ,utmaz dil-i āzādemüz 

Nāz ider 0urşīde lev*-i sādemüz 

 

2 Neşve-i *ikmet virür her �a,resi 

 Çı�mış Eflā,ūn 0umından bādemüz 

 

3 Seyrimüz ,ayy-ı ma�āmāt itmedür 3a 

Tār-ı �ānūn-ı zemīndür cāddemüz 

 

4 İstemez meşşā,a ta*sīn olsa da 

Bikr-i mażmūn-ı ,abī‘at-zādemüz 

 

5 Mihr ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh olurdı hem-‘inān 5a 

Himmet olsa sāye-i üftādemüz 

 

 

            A3 29b, R 29a, Ü1 27b, H1 30b, Ö 40b, H2 –  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a Seyrimüz: Oabrımuz H1. 
5a olurdı: olur dil Ö. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Ne cefā-yı yār u ne aġyārdandur şekvemüz 1a 

Ceng-cū bed-0ū dil-i bīmārdandur şekvemüz 1b 

 

2 Bāġa gitmez nāle vü feryād-ı bülbülden �açar 

Söze gelmez bir gül-i bī-0ārdandur şekvemüz 

 

3 Ba0t-ı 0ˇāb-ālūd yegdür fitne-i bīdārdan 

Mübtelā-keş çeşm-i mest-i yārdandur şekvemüz 

 

4 Ġam yemekten imtilā oldu� bu mi*net0ānede 

Hażm olunmaz ni‘met-i bed-0ˇordandur şekvemüz 

 

5 Dūza0-ı cān-sūz-ı hicrānı unutdurdı baña 

Gice gündüz āh-ı āteşbārdandur şekvemüz 

 

6 Gerdiş-i gerd ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ba0tuñ cürmi yo� 

fāli‘-i ber-geşte-i eş‘ārdandur şekvemüz 

 

A3 29b, R 29a, Ü1 27b, H1 30b, Ö 41a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a yār: bār Ö. 
1b Ceng-cū: Ceng – H1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Cānāne nāz-keş ise cānāneter bizüz 

Bīgānelük idenlere bīgāneter bizüz 

 

2 Dīvāne meşrebān ile dīvāne meşrebüz 

‘Ā�ıller ile ‘ā�ıl u ferzāneter bizüz 

 

3 Ne bāde vü ne cām ne mey0āne görmişüz 

Mestāne çeşm-i dilber ü mestāneter bizüz 3b 

 

4 [or�utmasun bizi sitemiyle o şu‘le-0ū 

Sūzendeter çü şem‘ ise pervāneter bizüz 4b 

 

5 Ma*sūd-ı �a'r-ı cennetüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh feyż ile 5a 

Vīrāneden de gerçi ki vīrāneter bizüz 5b 

 

             A3, R 29b, Ü1 27b, H1 31a, Ö 41a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b çeşm-i: çeşm ü H1. 
4b pervāneter: pervāne Ö. 
5a cennetüz: cennetimüz H1. 
5b Vīrāneden de: Dīvāneden de H1. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 ‘Ācizāne ceGbemüzle dilrübādan �almazuz 

Gözde berg-i gāhuz ammā kehrübādan �almazuz 1b 

 

2 Sürme gibi çeşmine çeksün felek her 'ub* u şām 

Zāk iderse ġayret idüp tūtiyādan �almazuz 

 

3 Rız�ımuz gerçi ayaġıyla gelür bulur bizi 

>ır'ı gör ser-geştelükde āsiyādan �almazuz 3b 

 

4 Mevc-i 'ahbā gibi gerçi münkesir 0ā,ırlaruz 4a 

Bir dil-i işkeste görsek mūmiyādan �almazuz 

 

5 [almamuş ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ‘ālemde sa‘ādet ,ālibi 

Yo�sa dehrüñ olsa insāfı hümādan �almazuz 

 

A3 30a, R 29b, Ü1 27b, H1 31a, Ö 41a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Gözde: Göz Ö. 
3b gör: - A3, R, Ü1. / āsiyādan: āsiyābdan Ö. 
4a gibi: - R. / 0ā,ırlaruz: 0ā,ırlardan R. 
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Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Zūb-rūlarda nīk-0ū olmaz 1a 

   Olmaz ey şū0 kīne-cū olmaz 1b 

 

2 Çehre-i ehl-i ‘aş� kāhīdür 

Mestī-i ġamda reng-i rū olmaz 

 

3 Ne bilür �adr-i bādeyi zāhid 

Āb-ı engūr ile vużū‘ olmaz 

 

4 [āni‘ olmaz 0ayāl ile ‘āşı� 

Sāye-i gülde reng ü bū olmaz 

 

5 Yār ile *āl-i zārımuz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Böyle �alursa hīç nīgū olmaz   

 

A3 30a, R 29b, Ü1 28a, H1 31a, Ö 41b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Zūb-rūlarda: Zūblarda H1. 
1b şū0: - H1. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Dil-i mecrū*uma sevdā-yı zülf-i pür-şiken düşmez 

Ser-ā-pā tāze tāze za0mdur müşg-i Zuten düşmez 1b 

 

2 Zayāl-i 0ām ile dil āh vāh itmekde bilmez kim 

O na0l-ı nāzdan ta*rīk ile sīb-i Ge�an düşmez 

 

3 [umāş-ı *üsn-i Yūsuf nu�re-i çeşm-i sefīd ister 

 Mu*a''al rāygān Ya‘�ūba būy-ı pīrehen düşmez 

 

4 Düşen hep Bī-sütūnda 'ūret-i Şīrīne düşmişdür 

 Oanur Pervīz kim Şīrīne 0ūn-ı Kūh-ken düşmez 

 

5555 Didüm 0āk olmayınca gelmedüñ başına ÂgâhuñÂgâhuñÂgâhuñÂgâhuñ    

Didi bālāya hergiz sāye-i serv-i çemen düşmez 

 

   A3, R 30a, Ü1 28a, H1 31b, Ö 41b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b tāze taze: tāze – Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Meyānı va'fını yāruñ ki gāh gāh iderüz 

Nezāket ile şa�-ı 0āmeden nigāh iderüz 1b 

 

2 Cefāya eylese āġāz o şū0-ı çār ebrū 

Fiġān u nāle ma�āmını çārgāh iderüz 

 

3 MeGā�ın añlamadu� hīç va'l u hicrānın 3a 

Görünce āh iderüz görmeyince āh iderüz 

 

4 Sipihr-i seyr oluruz himmetiyle şebnemvār 

Sirişk-i na�dını ol yolda *arc-ı rāh iderüz 4b 

 

5555 Yine şerār-ı *asedden 0alā' yo� Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 5a5a5a5a    

Çü şem‘ eger nemed-i şu‘leden külāh iderüz 5b 

 

   A3, R 30a, Ü1 28a, H1 31b, Ö 42a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b 0āmeden: �alemden Ö. 
3a va'l u hicrānın: va'l u hicrānuñ Ü1, Ö; va'l hicrānuñ H1. 
4b *arc: çar0 A3, Ö.  
5a şerār: şumār Ö. 
5b nemed: nemeden H1. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Bir nefes şād olmadı ,ıfl-ı dil-i nā-şādımuz 

Beslenilmiş cūy-ı şīr ile meger Ferhādımuz 1b 

 

2 Gelmede her dem 0ayāl-i māh-rūyān fevc fevc 2a 

Oldı dil āyīnesi bir şehr-i *üsn ābādımuz 2b 

 

3 Zāme-i Mānī siyāh olsa ‘aceb mi reşkden 3a 

Na�şda 'ūretger-i ta�dīrdür üstādımuz 

 

4 Za0m-ı çeşm-i dāmdan 0avf itdügi çün 'aydına 

Dānesin dā’im sepend eyler bizüm 'ayyādımuz  

 

5 Du0ter-i rez perde-i ‘i'met-nişīn olsa ne ġam 5a 

 Zaclegāh-ı dilde şādīdür ne gün dāmādımuz 

 

6 Hem urur seng-i cefā hem dir fiġān itme dile 

Ey sitemger yo� bizüm āyīne-i fūlādımuz 

  

7 İtmedi sevdā-yı 0a,,-ı yār ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhıııı 0amūş 

Sürmeden oldı bülend āvāzeter feryādımuz 

 

   A3 30b, R 30a, Ü1 28a, H1 31b, Ö 42a, H2 –  

 

 

 

    

                                                
1b Beslenilmiş: Beslenmiş A3, H1, Ü1. 
2a māh-rūyān: māh-rū H1. 
2b bir: bu Ö. 
3a Zāme: Sā*a A3. 
5a ‘ismet-nişīn olsa: ‘ismet olursa H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Yārsuz cām-ı mey-i dīde-i pür-nem bilürüz 

Naġme-i ceng ü ney zemzeme-i ġam bilürüz 

 

2 ‘Aş�da tā o �adar bī-ser ü sāmānuz kim 

 >āl-i āşüftemüzi kākül ü perçem bilürüz 2b 

 

3 Hele da‘vā-yı tecerrüd de ta‘allu�dandur 

Terk-i tecrīd ideni ‘Īsī-yı Meryem bilürüz 

 

4 Cūddan nām u nişān olmaduġundandur kim 4a 

 Bu0lin adını kerem mümsiki >ātem bilürüz 

 

5 Eglenüp yād-ı ru0-ı yār ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dirīġ 

 Zˇābda itdügümüz ‘ālemi ‘ālem bilürüz 

 

A3 30b, R 30a, Ü1 28b, H1 31b, Ö 42b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b kākül ü: kākül – H1. 
4a olmaduġundandur: olmaduġundur Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Ço� oldı  nāziş-i aġyār-ı yārı öksemişüz 

Uzandı fa'l-ı zemistān bahārı öksemişüz 1b 

 

2 MiVāl-i şebnem-i nergis-nişīn gözümde uçar 

O deñlü cām-ı mey-i 0oş-güvārı öksemişüz 

 

3 Şikāyet itmedeyüz şū0-ı nev-güGeşte gibi 3a 

Ki 0a,,ı yo� bu belüñ ‘ayş-ı yārı öksemişüz 3b 

 

4 Çü �a,re gevher-i yekdāne olmadan geçdük 4a 

Yeter keş-ā-keş-i deryā kenārı öksemişüz 

 

5 Vi'āle itmez iken şimdi ser-fürū Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh  5a 

Zamān  ola diyelüm cevr-i yārı öksemişüz 

 

   A3, R 30b, Ü1 28b, H1 32a, Ö 42b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b zemistān: zemistānı H1. 
3a itmedeyüz: itmeyüz H1. 
3b 0a,tı: *aSSı A3. / belüñ: yelüñ R. / yārı: pārı R, Ö. 
4a olmadan: olmaduñ Ö. 
5a şimdi: - Ö. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Āşüfteligüm zülf-i perīşānı begenmez 

Ser-geşteligüm girdiş-i devrānı begenmez 

 

  2 Olsa leb-i 0ˇāhiş ne �adar būseye müştā� 2a 

   Her günc-i leb ü gūşe-i dāmānı begenmez 

 

3 Hīç yeryüzinüñ zībi tevāżu‘ gibi olmaz 

Bu �āmet-i 0am ebrū-yı 0ūbānı begenmez 

 

4 Yāruñ siteminden heves-i la‘li mi �aldı 

Cāndan u'ānan çeşme-i *ayvānı begenmez 

 

5 Bu baġçenüñ gülleri hep deste işidür 

Bülbülde şu‘ūr olsa gülistānı begenmez 

 

6 Va'f-ı �ad-ı mevzūnını ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh idemezsin 6a 

Ol mı'ra‘-ı rengīn nice dīvānı begenmez 

 

            A3 31a, R 30b, Ü1 28b, H1 32a, Ö 42b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a müştā�: mu*tāc Ü1. 
6a mevzūnını: mevzūnımı A3. 
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173173173173    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Olmaz bahār-ı 0a,, ile 0ā,ır ġubārsuz 

Bu fa'lda hevālar  olur i‘tibārsuz 

 

2 Tenhā-firīb-i 0urde-i hicrānı ben miyüm 

 Va'lına irmez āyīne de intiSārsuz 

 

3 Devrinde mihr olursa da ‘uryāndur ehl-i dil 3a 

 fut kim �umāşuñ oldı felek pūd u tārsuz 3b 

 

4 Bilmem bu būstānda nedür bāġbān-ı dehr 4a 

Çün na0l-i āh itdi beni berg ü bārsuz 4b 

 

1 Hicr-i lebüñde nūş-ı mey-i nāba düşdi dil 

Bīgānelerle ülfet ider ġam-güsārsuz 5 

 

2 Nā-�ābilüñ de fir�ati 0amyāzesüz degül 

Bir la*Sa istemem ki ola gül de 0ārsuz 

 

  7 Nāz-ı bütān-ı seng-dil ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh var iken  7a 

   Olmaz cihānda şīşe-i dil inkisārsuz 

 

A3 31a, R 30b, Ü1 29a, H1 32a, Ö 43a, H2 –  

 

 

 

                                                
3a Devrinde: Derūnda H1, Ö. 
3b oldı: - H1. / pūd u: pūd – Ö. 
4a bu: - H1, R. / nedür: neden H1, Ü1, Ö; - R. 
4b berg ü bārsuz: terk ü yārsuz A3. 
5  - H1. 
7a Nāz: Nār A3. 



 360  

 

 

174174174174    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Dil-i dīvānemüz Mecnūn-ı şeydāyı 'alındurmaz 

O rind-i lāubāli degme  rüsvāyı 'alındurmaz 

 

2 Giriftār-ı teb-i germ-i ma*abbet öyle bīmāram 2a 

Ki nabżum ıż,ırābı mevc-i deryāyı 'alındurmaz 

 

3 Ra�īb-i divden �a,‘ itmege dildārı şemşīrüz 3a 

Bizi yanınca *ayf ol şū0-ı hercāyı 'alındurmaz 

 

4 Dilüñ 'ayyādı bir sul,ān-ı istiġnā sipehdür kim 

İdüp ārāyiş-i firāk-ı ‘an�āyı 'alındurmaz 

 

5 Göñül bir āfetüñ meftūnı olmışdur ki söyletsek 5a 

Meh-i Ken‘ān degül *üsniyle dünyāyı 'alındurmaz 

 

6 Dür-i naSmum olur āvīze-i gūş-ı sipihr ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki āb u tāb ile her dürr-i yektāyı 'alındurmaz 

 

      A3, R 31a, Ü1 29a, H1 32b, Ö 43a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a teb: büt A3. 
3a itmege: itmekde Ü1. 
5a olmışdur ki söyletsek: olmışdur ‘ālemde Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Ne hicrden gilemendüz ne va'la 0ū iderüz 1a 

Ne ise ma�'aduñ ey yār-ı kīne-cū iderüz 

 

2 Dil-i figārı idüp şād-ı yād-ı zülfüñ ile  

O za0mı rişte-i ümmīd ile rüfū iderüz 

 

3 Yanında ru0'at-ı neSSāra küfr ile birdür 

O 0od pesend ile bī-hūde güft[u]gū iderüz 

 

4 Nesīmi rehber idüp vādī-i ma*abbetde 

Ġubār olıncaya dek yārı cüst ü cū iderüz 4b 

 

  5 Niyāzmend-i sifāl-i muġān degül ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Şikeste dilleri ta0mīr idüp sebū iderüz 

 

A3 31b, R 31a, Ü1 29a, H1 32b, Ö 43b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a va'la 0ū: va'l-ı 0ū A3; va'la 0ˇāh Ö. 
4b cüst ü cū: cüst-cū H1, R, Ü1, Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Olsa ne deñlü 0āke berāber serīrimüz 1a 

Şebnem miVāl cebhe-i 0ūrdur mesīrimüz 1b 

 

2 Ser-mest ü şū0-ı bī-ser ü sāmān-ı ‘ālemüz 

Ālüftelükde çeşm-i bütāndur naSīrimüz 

 

3 Mażmūn-ı ser-nüviştimüz āşüfte olmadur 

Gūyā sevād-ı zülf ile yazmış debīrimüz 

 

4 Ref‘ itdi 0ākden bizi reng-i *ınā gibi 4a 

Tā oldı dest-i yār bizüm dest-gīrimüz 

 

5 Rehberlük itdi kūy-ı dil-ārāya dek bize 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o yolda ,ıfl-ı sirişk oldı pīrimüz 5b 

 

   A3 31b, R 31a, Ü1 29a, H1 32b, Ö 43b, H2 –  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a 0āke: 0āk R. 
1b miVāl: miVāli Ö. 
4a *ınā: 0ā R. 
5b oldı: - A3. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Dil ki pür-sūz ola āh itmemek āsān olamaz 

Fāş olur dūd-ı siyeh şu‘lede pinhān olamaz 

 

2 Dil-i nā-şādımuzı va‘de-i va'l itmez şād 

Pertev-i mihrden ol şem‘-i firūzān olamaz 

 

3 Pāyine 0al�a-i dām itmişüz āġūşumuzı 

Bizden ol va*şī-i rem-gerde girīzān olamaz 

 

4 Dil hirās üzre degül āteş-i ru0sārından 

Zülfi de 0ā,ır-ı cem‘i de perīşān olamaz 4b 

 

  5 Ol �adar ża‘f ile bī-tāb ü tüvān kim Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 5a5a5a5a 

   Zande itse dönüp a*vāline giryān olamaz 

 

             A3, R 31b, Ü1 29b, H1 33a, Ö 44a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b cem‘i de: cem‘iyle H1, R, Ü1, Ö. 
5a bī-tāb ü: bī-tāb – H1. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Ma‘şū�-ı perīşān naSaruñ derdi çekilmez 

Dildādesi ço� sīmberüñ derdi çekilmez 

 

2 Dendān-ı ,ama‘ çekmededür 0ūb-ı ‘ilācı 

Yo�sa o sitemger püserüñ derdi çekilmez 2b 

 

3 Bir dem heves-i zülf-i siyehkārsuz olmaz 

Sevdā ile ālūde serüñ derdi çekilmez 

 

4 Teskīn idemez şimdi vi'āliyle de cānān 4a 

Biñ kere didüm çeşm-i terüñ derdi çekilmez 

 

5 Her yüzden o māhuñ çekerüz cevrini Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 5a5a5a5a 

Bir vech ile bed-0ˇāhlaruñ derdi çekilmez 

 

A3 32a, R 31b, Ü1 29b, H1 33a, Ö 44a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b o: - H1; ol Ü1. 
4a vi'āliyle de: vi'āli de H1. 
5a o māhuñ çekerüz: çekerüz o māhuñ Ü1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 fıfl-ı dili o zülf-i semensāda beslerüz 1a 

 [aysı şikenc-i ,urre-i Leylāda beslerüz 

 

2 Çı�maz 0ayāl-i �addi dil-i dāġdārdan 

Ol lālezārı sāye-i ,ūbāda beslerüz 

 

3 ‘Uzlet-nişīn-i hicr iderüz ,ā’ir-i dili 

Şehbāzı āşiyāne-i ‘an�āda beslerüz 3b 

 

4 >arf-ı mülāyim itmez eVer gūş-ı ġafile 

Tā gevher ola �a,re-i deryāda beslerüz 

 

5 Mażmūn-ı neşve-i lebin ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o gül-ru0uñ 5a 

 [ısmet olursa meclis-i 'ahbāda beslerüz 

 

A3 32a, R 31b, Ü1 29b, H1 33a, Ö 44a, H2 98a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a semensāda: semensāz A3. 
3b Şehbāzı: Şehbāz A3; Şebhāzı Ö. 
5a neşve: neş’e H2. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Pīç ü tāb-ı dil 0ayāl-i yārı tes0īr idemez 

Cevher-i āyīne pāy-ı ‘akse zencir idemez 1b  

 

  2 Ben o vīrāngerde-i ‘aş�um ki 0āk-i lā-mekān 

   İmtizāc-ı āb-ı *ayvān ile ta‘mīr idemez 

 

  3 fab‘-ı şū0 olmaz perīşān da0l-ı her nā-ehlden 

   Reng-i şem‘-i ,avr-ı bāde āh taġyīr idemez 3b 

 

  4 İ‘timād itmem ki dirler mihr ile 0ūn şīr olur 4a 

   Yā nedendür kūhken 0ūn eyledi şīr idemez 4b  

 

  5 Seng-i ,a‘n ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh sevdā-yı cünūnum arturur 

   fıfl-ı ‘aş�am seylī-i üstād te’Vīr idemez 

 

   A3, R 32a, Ü1 29b, H1 33a, Ö 44b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b āyīne: āyīne-i A3. 
3b bāde: bād A3, R, Ü1,Ö. 
4a 0ūn şīr: 0ūn şarāb R; 0urşīd Ö. 
4b 0ūn: 0avf Ö. 



 367  

 

    

>arfü’s>arfü’s>arfü’s>arfü’s----SīnSīnSīnSīn****    

181181181181    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

  1 Olalı dil o ser-i zülf-i girih-gīrde *abs 

   Oldı gūyā ki fiġān *al�a-i zencīrde *abs 

 

2 Eylemiş var ise bu sā�ī-i nüh-peymāne 

Bāde-i ‘ayşını mey0āne-i ta�dīrde *abs 

 

3 [almasa 0ā,ır-ı 'ayyād bir āh ile olur 

Eylemek �uvvet-i pervāzı per-i tīrde *abs 3b 

 

4 Nigeh-i ‘āşı� ma*cūb �alur çeşminde 

Çün tebessüm dehen-i ġonçe-i ta'vīrde *abs 4b 

 

5555 Gör �ażā *ükmüni kim ‘u�de-güşālu� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

Oldı çün reng-i *ınā nā*un-ı tedbīrde *abs 5b 

 

   A3, R 32a, Ü1 30a, H1 33b, Ö 44b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
* - R; [āfiyetü’s-Sīn A3. 
3b pervāzı: bāzū-yı A3, R, Ü1. / per: bu H1. 
4b Çün: Ço� Ö. 
5b nā-*un: nā-*a� A3. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Benem ol rind-i tehī kīse-i bāzār-ı heves 1a 

K’olmışam biñ meh-i Ken‘āna 0arīdār-ı heves 

 

2 Bī-eVer nāle-yi de gūş iderüz raġbetle 

Depredür derdimüzi şekve-i bīmār-ı heves  

 

3 Bir kez āyīneñi de jeng-i hevesden pāk it 3a 

Niçe bir na�ş u nigār-ı der ü dīvār-ı heves 3b 

 

4 Bir güle naġme-serā ol ki be�ā rengi ola 4a 

Zūd pejmürde olur ġonçe-i gülzār-ı heves 

 

5 Oanma ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhıııı hemān bü’l-heves itmiş çeşmüñ 

Kimdür ey māh saña itmeye iShār-ı heves 

 

   A3 32b, R 32a, Ü1 30a, H1 33b, Ö 45a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a ol: o A3, Ü1. / bāzār-ı: bāzār Ö. 
3a āyīneñi de: āyīnede ki A3. 
3b na�ş u nigār-ı der ü dīvār: na�ş-ı nigār u derd-i dīvār H1. 
4a serā: sezā Ö. / rengi: reng H1. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Tehīdür bār-ı āb u dāneden kāşāne-i müflis 

 [anā‘atdur hemīşe ked-0üdā-yı 0āne-i müflis 

 

2 Güşād-ı ‘u�de-i zülf-i emel ġāyet de müşkildür 

Revādur olsa dendān-ı ,ama‘dan şāne-i müflis 

 

3 İder rūz āftāb u şeb şu‘ā‘-ı māh ile ülfet 3a 

 Vi'āl-i şem‘den ma*cūbdur pervāne-i müflis 

 

4 Ne cevr-i mu*tesib ne ,a‘n-ı zāhidden hirās eyler 

Ki 0ālīdür hemīşe sāġar u peymāne-i müflis 

 

  5 Mura''a‘-pūş olursa şāhid-i naSmum n’ola ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

   Ki na�l-i kimyādur ser-be-ser efsāne-i müflis 

 

A3 32b, R 32a, Ü1 30a, H1 33b, Ö 45a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a āftāb u: āftāb – Ö. / şu‘ā‘-ı: sa‘ādet Ö. / māh ile: ehle H1. 
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184184184184    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Nesīmāsā bu cism-i 0āksār itmez �arār efsūs 

Niçe sā‘atde bilmem �opdı yerden bir ġubār efsūs 1a 

 

2 Neşā,-ı va'lına endūh-ı  hicr-ālūdedür dehrüñ 

Ne çāre sa‘y ile olmaz cüdā meyden 0umār efsūs 2b 

 

3 Perīşān göricek sünbül gibi aġyār destinde 

Göñülden çı�dı āh ile hevā-yı zülf-i yār efsūs 

 

4 Zam eylerken niyāzum �āmetin serv-i gülistānuñ 

Beni pā-māl-i nāz itdi o ,ıfl-ı ney süvār efsūs 4b 

 

5 Göz açmazdan da0ı şebnem gibi bir dem bu gülşende 

Geçer ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh būy-ı gül gibi fa'l-ı bahār efsūs 

 

   A3, R 32b, Ü1 30b, H1 34a, Ö 45a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a bilmem: - H1. / yerden: birden H1. / bir: bu H1, R, Ü1, Ö. 
2b cüdā meyden: cüdāyiden A3. 
4b ney: bī Ö. 
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185185185185    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Göñül ki oldı ser-i kūy-ı yārdan me’yūs 

Revādur olsa da 'abr u �arārdan me’yūs 

 

2 O ‘andelīb-i nevā düşmen-i 0azīnem kim 2a 

 >azāndan gilemendem bahārdan me’yūs 

 

3 Nesīm ü terbiyet-i bāġbān baña neyler 

Nihāl-i bāġ-ı ġamam berg ü bārdan me’yūs 

 

4 ‘Aceb mi perde-nişīn olsa ġonçe-i ümmīd 

Ki oldı dest-i kerīmān niVārdan me’yūs 

 

5 Zamāneden bu kemāliyle 0oş-dilem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki oldı dil heves-i i‘tibārdan me’yūs 

 

A3 33a, R 32b, Ü1 30b, H1 34a, Ö 45b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a nevā: nevm H1. 
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186186186186    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

    

1 La‘l-i sā�ī gerçi 0oşdur sāġar-ı sahbā da 0oş 

Naġme-i ney dil-keş ammā �ul�ul-ı mīnā da 0oş 

 

2 >a�� bu kim bī-minnet-i gerdūn bu ‘işretgāhda 

Dāmen-i ma�'ūd el virmezse istiġnā da 0oş 

 

3 Zoş nümādur dilrübālardan leb-i pür-0ande līk 3a 

Girye-i bī-i0tiyār-ı ‘āşı�-ı şeydā da 0oş 

 

4 Bī-tekellüf 0ūblardan 0ūbdur resm-i vefā 4a 

 Yo�sa ‘uşşā�a ümīd-i va‘de-i ferdā da 0oş 

 

5 Beñzedüp 0ūrşīd ü māha ‘ārıż-ı cānāneyi 

Tā bu *add gerdūn ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh istihzā da 0oş 

 

A3 33a, R 32b, Ü1 30b, H1 34a, Ö 45b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’ş-Şīn A3. 
3a dilrübālardan: dilrübādan H1. / pür-0ande līk: pür-0andelük H1, Ö. 
4a 0ūbdur: 0ūydur A3. 
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187187187187    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Āmāde bezm ü va'l-ı dil-ārāya �aldı iş 1a 

Bu günde geçdi hicr ile ferdāya �aldı iş 

 

2 Her iş biter didükleri yerden biter meger 

Oabr ü ta0ammül dil-i şeydāya �aldı iş 

 

3 İtdi bizi ra�īb bu gün küşte-i kelām 3a 

Söz �a,‘ idici merg-i müfācāya �aldı iş 3b 

 

4 Varmaz dehānum ol mehe ‘arż-ı melāl idem 4a 

Güstā0ī-i nesīm-i sebük-pāya �aldı iş 4b 

 

5 Almış naSSāre altına 0uffāş-ı ġam bizi 

Ra0şende mihr-i sāġar-ı 'ahbāya �aldı iş 

 

6 Āsān degül mütāba‘at-ı ehl-i rūzgār 

Sūzende āteş ile müdārāya �aldı iş 

 

7 Bārān-ı eşk itmedi tu0m-ı ümīdi sebz 7a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh feyż-i ‘ālem-i bālāya �aldı iş 

    

   A3, R 33a, Ü1 30b, H1 34b, Ö 46a, H2 –  

 

 

    

                                                
1a bezm ü: bezm – Ö. / dil-ārāya: velāyā H1. 
3a bizi ra�īb: ra�īb bizi Ü1. 
3b müfācāya: mücāfāna A3; müfācāna Ü1. 
4a Varmaz: Varmazdı Ü1. / mehe: meh H1. 
4b Güstā0ī-i: Güstā0-ı H1. / sebük-pāya: sekpāya Ö. 
7a Bārān: Yārān Ö. 



 374  

    

    

188188188188    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Gördüm o mehi va'l-ı temennāya degermiş 

Yektālu� ile itdügi da‘vāya degermiş 

 

2 Murġ-ı dili hem-meşreb-i ‘an�ā geçinürken 

Bend itmege ol zülf-i semensāya degermiş 

 

3 Ol Yūsuf-ı Vānīye alur göz ile ba�dum 3a 

>üsnini mezād eylese dünyāya degermiş 

 

4 Bir āfete dil vir ki diye 0al�ı cihānuñ 

Reşk ü *ased ü ,a‘ne-i a‘dāya degermiş 4b 

 

5 Bülbülleri de gülleri de 0ārı da 0od-bīn 

Seyr it ki cihān bāġı temāşāya degermiş 5b 

 

6 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dimiş bu ġazeli gūş idüp ol māh 6a 

>üsnüm gibi ta*sīn-i e*ibbāya degermiş 

 

A3 33b, R 33a, Ü1 31a, H1 34b, Ö 46a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a Vānīye: Vānī Ö. 
4b *ased ü: *ased – Ü1. / a‘dāya: aġyāra Ö. 
5b ki cihān: bu cihānı Ö. 
6a māh: meh H1. 
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189189189189    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Felekden itmek olurdı recā-yı āsāyiş 1a 

Olaydı ger meh ü 0urşīde cā-yı āsāyiş 1b 

 

2 Sebük-rikābī-i şebnemden oldı Sāhir kim 

Bu teng ‘ar'a degüldür feżā-yı āsāyiş 

 

3 Düşerse nīm-nefes rā*ātı ġanīmet bil 3a 

Ki çün *abābdur āb u hevā-yı āsāyiş 

 

4 Olur nedāmet-i 0ār-ı cefādan āsūde 

MiVāl-i serv bu gülşende pāy-ı āsāyiş 

 

5 Hevā-yı zülf-i perīşān-ı yād iden ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Mu*āldur ki ola āşinā-yı āsāyiş 

 

   A3 33b, R 33a, Ü1 31a, H1 34b, Ö 46b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Felekden: Felekde H1. 
1b Olaydı: Oldı Ü1. / 0urşīde: 0urşīd A3. 
3a nīm-nefes: benim nefes Ö. 
5a yād: yār H1, Ü1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Göñülde sūziş-i dāġ-ı ebed ne müşkil imiş 

Siyeh sitāregī-i ba0t-ı bed ne müşkil imiş 

 

2 Zırāş-ı 0ā,ır olur *ā'ılı nigīnāsā 

Zamāne defterine nāmzed ne müşkil imiş 2b 

 

3 Hezār çeşm-i *ased ba0ye dūz ‘aybı olur 3a 

 [alenderāne libās-ı nemed ne müşkil imiş 3b 

 

4 Müdām ‘ārıż-ı pür-0āl-i yāra *ayrānum 

Şümār-ı kevkebe żab,-ı ‘aded ne müşkil imiş 

 

5555 ‘Aceb mi ,ıfl-ı sirişk olsa sur0-rū ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

Girān ,abānçegī-i dest-i red ne müşkil imiş 

 

            A3, R 33b, Ü1 31a, H1 35a, Ö 46b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b nāmzed: nā-merd Ö. 
3a ba0ye: ba0te Ö. 
3b nemed: *ased H1. 
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191191191191    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Bir cefā-cūya o meh ‘āşı�-ı nā-şād olmuş 

Reşk-i 'ad-Züsrev ü Şīrīn idi Ferhād olmuş 1b 

 

2 Ol yüzi reşk-i gülistān-ı İrem va'fında 

 Zāme āġūş-ı benānumda perīzād olmuş 2b 

 

3 Pul pul oldı bedenümde o mehüñ dāġları 3a 

 Oaf*a-i sīne hemān ta*ta-i nerrād olmuş 

 

4 ‘İşve meş� eyler iken ġayrı perī-rūlardan 

Şimdi üstādsuz üstāddan üstād olmuş 

 

5 Ne çeker beste-i gīsū-yı bütān ben bilürem 

 >ased ĀgāhaĀgāhaĀgāhaĀgāha ki ol �ayddan āzād olmuş 

 

            A3, R 33b, Ü1 31b, H1 35a, Ö 47a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b 'ad-Züsrev ü: 'ad-Züsrev – Ö. / olmuş: - Ü1. 
2b Zāme: Zāme-i R. 
3a o: ol Ö. 
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192192192192    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 La‘lüñde ‘ayān neşve-i keyfiyyet-i āteş 

Zūyuñda  nihān sūziş-i germiyyet-i āteş 

 

2 Tā rūz-ı eVer āh-ı ciger-sūz ile cānā 

İtdük ġam-ı hicrüñle bu şeb ‘işret-i āteş 2b 

 

3 Dāġ-ı elemüñ sīnede pür-sūz o �adar kim 3a 

Yo� şimdi kitāb-ı dile hiç minnet-i āteş 3b 

 

4 Her murġ-ı teng-Sarf olamaz şu‘le-0or-ı ‘aş� 

Pervānededür çāşnī-i leGGet-i āteş 

 

5 Ger yārdan āzürde degül 0ā,ıruñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

NaSmuñda nedür yā bu �adar kesret-i āteş 5b 

 

A3 34a, R 33b, Ü1 31b, H1 35a, Ö 47a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b İtdük: İtdi Ö. 
3a elemüñ: elemlük Ö. 
3b kitāb: kebāb H1. 
5b NaSmuñda: NaSmında Ö. / yā: tā Ö. 
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193193193193    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Ġāretger-i dil sen gibi cānāna mı �almış 

Çeşm-i siyehüñ ya�maduġı 0āne mi �almış 

 

2 Āzādelerüz za0met-i 'ayyād u �afesden 2a 

Murġ-ı dili dāme düşürür dāne mi �almış 

 

3 Mecma‘larımuz öyle 0ıyānetkededür kim 

Ma*rem diyecek şem‘ mi pervāne mi �almış 

 

4 Oāġırlıġa ur 'ūreti çün 'ūret-i dīvār 

Raġbetle semā‘ idecek efsāne mi �almış 

 

5 Yo� perverişi �ulzüm-i endīşelerüñde 5a 

Ta*sīne sezā gevher-i yekdāne mi �almış 

 

6 Az derd-i serīn çekmemişüz bādenüñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Dilde heves-i gūşe-i mey0āne mi �almış 

 

   A3 34a, R 33b, Ü1 31b, Ö 47a, H1 - , H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a 'ayyād u: 'ayyād – Ö. 
5a perverişi: perveriş Ö. 
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>arfü’'>arfü’'>arfü’'>arfü’'----OOOOādādādād****    

194194194194    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 ‘Aks-ı la‘lüñ gāh idince çeşm-i giryānumda ra�' 

Mest ider ,ıfl-ı sirişküm ,arf-ı dāmānumda ra�' 

 

2 Cilvegerdür serv-i nāzum itmesün yā neylesün 

Bülbül ü gül serv u �umri 'a*n-ı būstānumda ra�' 

 

  3 Teşne-leblük leGGeti tā çāk çāk itmiş lebüm 3a 

            >ıżr ider dā’im kenār-ı āb-ı *ayvānumda ra�' 

 

4 Hep neşā,-ı bāde-i la‘l-i bütāndur kim ider 

 LafS u ma‘nī bī-0od u mestāne dīvānumda ra�' 4b 

 

  5 Şimdi tāb-ı şev�den ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh mānend-i sipend 

   Dāġlar eyler ser-ā-pā cism-i sūzānumda ra�' 

 

   A3, R 34a, Ü1 31b, H1 35a, Ö 47b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’'-Oād A3. 
3a Teşne-leblük: Teşne-lebüñ H1, R; Teşneligüñ Ö. / çāk çāk: çāk – Ö. 
4b LafS u: LafS - H1. / bī-0od u mestāne: bī-0ıred destān-ı Ö. 
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195195195195    

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 [anda itse o māh-sīmā ra�' 

Dīdeler de ider temāşā ra�' 1b 

 

2 Ġar�-ı girdāb-ı *ayret oldı göñül 

Devr u'ūliyle eyledi tā ra�' 

 

3 Dil-i ‘uşşā�ı çār-pāre ider 3a 

Gāh idince o serv-i bālā ra�' 

 

4 Devr-i dil-0ˇāhı senden ögrensün 

İdicek çar0-ı bī-ser ü pā ra�' 

 

5 Cilve itdükçe itmesün n’etsün 

Dil-i ‘āşı�da 'ad-temennā ra�' 5b 

 

6 Görse ra�'ını o meh ra��ā'uñ 6a 

Āsmānda ider ser-ta-pā ra�'  6    

 

7 İder ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş 0acāletle 

Ceyb-i müflisde dest-i i‘,ā ra�' 

 

   A3 34b, R 34a, Ü1 32a, H1 35b, Ö 47b, H2 –  

 

 

 

 

                                                
1b temāşā: nemā Ö. 
3a çār-pāre: çāre pāre Ö. 
5b ‘āşı�da: ‘uşşā�da H1. 
6a meh: māh Ü1. 
6 – A3, H1, R, Ö. 
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>arfü’c>arfü’c>arfü’c>arfü’c----����ādādādād****    

196196196196    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Derd-i serdür her dem itmek yāra āh u nāle ‘arż 

Müdde‘ā sūz-ı derūn ise ider teb0āle ‘arż  

 

2 Vādī-i ġamda o Mecnūnam ki çı�sam teşne-leb 2a 

‘İzzet idüp sāġar-ı pür-0ūnın eyler lāle ‘arż 2b 

 

3 Geçse 0āk-ı teşnegānından leb-i cān ba0şına 3a 

Elde murġ-ı rū*ın eyler mürde-i 'ad-sāle ‘arż 

 

4 [almamış āb u le,āfet nev-bahār-ı dehrde 4a 

Eşk-i çeşmünden ider gülzāra bülbül jāle ‘arż 4b 

 

5 Var ise şev�-ı hem-āġūşı o meh-ru0sār ile 5a 

Eylesün ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh mir’āt-ı dilinden hāle ‘arż 

 

   A3 34b, R 34a, Ü1 32a, H1 35b, Ö 48a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
* [āfiyetü’c-�ād A3. 
2a ki: - H1. 
2b eyler: ider H1. 
3a 0āk: çāk R, Ö. 
4a āb u: āb – H1. 
4b çeşmünden: çeşmümden H1. / gülzāra: gülzār H1. 
5a hem-āġūşı: hem-āġūş H1. 
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>arfü’,>arfü’,>arfü’,>arfü’,----ffffā’ā’ā’ā’****    

197197197197    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Gülşen-i dehrüñ be�ā-yı verd-i ra‘nāsı ġala, 1a 

Güft [u] gū-yı  bülbülān-ı naġme-pīrāsı ġala, 

 

2 [alb-i zāhid kim ,ılısm-ı gevher-i esrārdur 

 Fet0 olurdı olmasaydı �ufl-ı vesvāsı ġala, 

 

3 Defter-i i*sān-ı gerdūnı temāşā eyledüm 

Kāġıd-ı meş�ī gibi imlā vü inşāsı ġala, 

 

4 Ba0tı gör kim ol perī-ru*sārı tes0īr itmege 4a 

Bir mücerreb nüs0a buldum līk esmāsı ġala, 

 

5 Dil-güşādur gerçi gülzār-ı su0an ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh līk 

Ārzū-yı zülf-i 0ūbān gibi sevdāsı ġala, 

 

   A3, R 34b, Ü1 32a, H1 35b, Ö 48a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’,-fā’ A3. 
1a be�ā-yı: be�āsı A3. 
4a ru*sārı: ru*sār A3, Ü1, Ö. 
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>arfü’S>arfü’S>arfü’S>arfü’S----kkkkā’ā’ā’ā’****    

198198198198    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 Dün buluşdum yār ile *aSS eyledüm ammā ne *aSS 

   Dil-firīb e,vār ile *aSS eyledüm ammā ne *aSS 

 

  2 Sīnesin geh çāk idüp gösterdi gāhi la‘lini 2a 

   Va‘de-i bisyār ile *aSS eyledüm ammā ne *aSS  

 

3 Oordum ol Yūsuf 0arīdāruñ metā‘-ı va'lını 

Pek ya�īn bāzār ile *aSS eyledüm ammā ne *aSS 

 

4 Bir günāh idi baña rū-yı ra�īb oldum 0alā' 

Zūr-ı istiġfār ile *aSS eyledüm ammā ne *aSS 4b 

 

5 Oub*-dem geldi 'abā ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh kūy-ı yārdan 

Müjde-i dildār ile *aSS eyledüm ammā ne *aSS 

 

A3 35a, R 34b, Ü1 32b, H1 36a, Ö 48b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’S-kā’ A3. 
2a geh: - H1. / idüp: eyleyüp H1. 
4b Zūr: Rūz H1, Ö. 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----‘Ayn‘Ayn‘Ayn‘Ayn****    

199199199199    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Yeter taSallum-ı āzār-ı cevr-i yāra şefī‘ 

   Leb-i 0amūş u girībān pāre pāre şefī‘ 1b 

 

2 Olur bir āh ile āteş-zen-i nesīm ammā 

Tebessüm-i gül olur ‘andelīb-zāra şefī‘ 

 

3 Yeter delīl-i cefā-yı sipihr-i girye-i ebr 

Ki besdür eşk-i nedāmet günāhkāra şefī‘ 

 

4 Günāh imiş ,utalum terk-i tevbe yetmez mi 

 Zumār-ı bī-0aberi rind-i bāde-0ˇāra şefī‘ 

 

5 Mu*ibb-i Āl-i Resūl olduġuñ yeter ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 Za,ā vü cürmüñe dergāh-ı Kird-gāra şefī‘ 5b 

 

A3 35a, R 34b, Ü1 32b, H1 36a, Ö 48b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l-‘Ayn A3. 
1b pāre pāre: pāre – Ö. 
5b Kird-gāra: Kird-gār A3, R. 



 386  

 

 

>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----ĠaynĠaynĠaynĠayn****    

200200200200    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Virmezse n’ola şem‘-i bezm0āneye fürūġ 

Besdür 'afā-yı künc bu vīrāneye fürūġ 1b 

 

2 Ne ba0tum a0terinde ne sāġarda var żiyā 

Lāyı� degül mi yo�sa bu ġam0āneye fürūġ 

 

3 Mir’āt-ı dilde cilveger olmaz o meh ‘aceb 

Oıġmaz 'anur mı dil gibi kāşāneye fürūġ 3b 

 

4 Şem‘üñ fürūġı olmayıca� tīre  rūzdur 4a 

Zurşīd u māh 'alsa da pervāneye fürūġ 

 

  5 Raġbetsüz olur olsa da ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh şem‘-i fūr 

            BeGl olmayınca ma*rem u bīgāneye fürūġ 5b 

 

A3 35a, R 34b, Ü1 32b, H1 36a, Ö 49a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l-Ġayn A3. 
1b 'afā-yı: 'afāsı R. 
3b gibi: ki H1. / kāşāneye: kāneye R. 
4a rūzdur: rūzeden Ö. 
5b olmayınca: eyleyince H1, R, Ü1, Ö. 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----Fā’Fā’Fā’Fā’****    

201201201201    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Niçe bir eyliyeyüm serv-i 0ırāmānuña 0ayf 

Niçe bir eyliyeyüm vaż‘-ı perīşānuña 0ayf 

 

2 Dām-ı her murġ-ı heves ,urre-i perçīnüñe āh 

 [adr-ı nāz añlamıyan nergis-i fettānuña 0ayf 2b 

 

  3 Çekdügüm mi*net-i hicrāna hezārān efsūs 3a 

   Bī-vefā eyledügüñ ‘ahd ile peymānuña 0ayf 

 

4 Oldı bāzīçe-i dest-i sitem her 0as u 0ār 

Ey gülistān-ı *ayā pākī-i dāmānuña 0ayf 

 

5 Dāġ-ber-dāġ dil-i 0aste-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dirīġ 5a 

Degmedi minnet-i bihbūdī-i dermānuña 0ayf 5b 

 

A3 35b, R 35a, Ü1 32b, H1 36b, Ö 49a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l-Fā’ A3. 
2b nāz: nān A3. / añlamıyan: eylemeyen H1. 
3a mi*net-i: mi*net ü H1. 
5a ĀĀĀĀgāāāāh: ĀĀĀĀgāāāāha H1, Ö. 
5b bihbūdī: bī-hūdī Ö. 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----[[[[āfāfāfāf****    

202202202202    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

    

1 Ne mümkün derdsiz olma� ser-i āzāde-i ‘āşı� 1a 

Eger 'andal *arīrinden süzülse bāde-i ‘āşı� 

 

2 Hirāsından iderdi vaż‘-ı *amlin leyle-i *ublā 2a 

 Zurūş itseydi ,ıfl-ı eşk-i ,ūfān-zāde-i ‘āşı� 2b 

 

3 Eger 'ad-menzil isti�bāl iderse devlet-i dünyā 

Ser-i mū deñlü geçmez kūy-ı fa�rı cādde-i ‘āşı� 3b 

 

4 Zarābātuñ girībān-gīr-i ‘ayşı ġālibā ço�dur 

Ki dāmen-çīdedür mi*rābdan seccāde-i ‘āşı� 

 

5 O şū0uñ nāzı itdi ‘ālemi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dem-beste 

 Zamūş olsa n’ola kilk-i 'afīr āmāde-i ‘āşı� 

 

A3 35b, R 35a, Ü1 33a, H1 36b, Ö 49b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l-[āf A3. 
1a mümkün derdsiz: mümkündür sezā  A3. 
2a leyle: leyli H1. / *ublā: Leylī A3. 
2b ‘āşı�: - H1. 
3b fa�rı: fa�r Ö. 
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203203203203    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Yāruñ degülem devr-i temāşāsına lāyı� 

Mümkin mi olam ġayrī temennāsına lāyı� 

 

2 Ço�dan bilürem dām-ı ser-i zülfi tehīdür 2a 

İster bula göñlüm gibi  sevdāsına lāyı� 

 

3 Āġūşa çeker kāhrübāgāhī görünce 3a 

Bulmış o da ma‘şū�ını sīmāsına lāyı� 

 

4 Ol şū0 ider ġayra vefā va‘deden evvel 

Gör ba0tı benem va‘de-i ferdāsına lāyı� 

 

5 Oldı o perī germ-i tebessüm o�udu�ça 

Olmuş bu ġazel la‘l-i şeker-0āsına lāyı� 

 

6 Nāz eyler idüm seyr-i gül ü gülşene ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Olsaydı nigāhum ru0-ı zibāsına lāyı� 

 

A3 35b, R 35a, Ü1 33a, H1 36b, Ö 49b, H2 –  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a zülfi: zülf R, Ö. 
3a kāhrübāgāhī: gāhī gāhī H1; gāhī bā gāhī Ö. 
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204204204204    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Güşād-ı 0ā,ır içün nev-bahāra 0ˇāhiş yo� 

Dü-rūze reng-i gül-i i‘tibāra 0ˇāhiş yo� 

 

2 Şikeste bāl degül şāhbāz-ı himmetimüz 

Bu 'aydgāhda anca� şikāra 0ˇāhiş yo� 

 

3 Müdām 0arc  iderüz kīse-i tevekkülden 3a 

Nevāziş ü kerem-i rūzgāra 0ˇāhiş yo� 3b 

 

4 Çeker mi cevrini ebnā-yı ‘ālemüñ dil-i zār 4a 

farab-fezāmuz iken va'l-ı yāra 0ˇāhiş yo� 

 

5 Zumārsuz mey-i bī-minnet ile eglenürüz 5a 

Neşā,-ı cām-ı mey-i 0oş-güvāra 0ˇāhiş yo� 

 

6 Bu kār0ānede ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh eger geçer geçmez 6a 

Su0an-fürūşlaruz ġayr kāra 0ˇāhiş yo� 6b 

 

   A3 36a, R 35b, Ü1 33a, H1 37a, Ö 49b, H2 –  

  

 

 

 

 

 

                                                
3a 0arc: çar0 A3. / tevekkülden: göñülden Ö. 
3b Nevāziş ü: Nevāziş – H1. 
4a ebnā-yı ‘ālemüñ: ‘ālemüñ ebnā-yı Ü1. 
5a mey: ġam A3, H1, R, Ö.  
6a eger: ger Ö. 
6b ġayr kāra: ġayri gāh Ö. 
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205205205205    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Müyesser olsa dil-i zārı şādmān �ılma� 

Olur ta*ammül-i āzār-ı bāġbān �ılma� 

 

2 Riyā degül ki ‘aceb ‘āşı�āne düşmişdür 2a 

Saña girişme baña terk-i 0ānmān �ılma� 

 

3 Ne sīne �aldı ne dil ya�madu� şerār-ı ġamuñ 

 >aGer ki müşkil imiş āteşi nihān �ılma� 

 

4 Fiġān ki sīne-i pür-kīnesinde her ne ki var 

Murādı hep felegüñ baña imti0ān �ılma� 

 

5 [arār-ı düşmen o āvāre bülbülem Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 5a5a5a5a 

Ki istemem baġal-ı gülde āşiyān �ılma� 

 

   A3 36a, R 35b, Ü1 33b, H1 37a, Ö 50a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a ki: - H1. / ‘āşı�āne: ‘āşı� ne Ö. 
5a o: - Ö. 
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206206206206    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Lu,f eyle gāh ‘āşı�-ı zār-ı *azīne ba� 

>üsn ile āftābda olsañ zemīne ba� 

 

2 Ey dil inānma va‘de-i va'lına ol mehüñ 

Olma firīb 0ūrde sözüñ yatımına ba� 2b 

 

3 Nāzüklerüñ tela,,ufı da nāzikānedür 3a 

Zışmına ba�ma 0ande-i zīr-i lebīne ba� 3b 

 

4 Yāruñ cefāsını severüz cānımuz �adar 

Aġyāruñ itdügi bize çīn-i cebīne ba� 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 0ˇāhiş üzre bu bezmüñ neşā,ı yo� 

Sā�īsine şarābına ba� sāgarına ba� 

 

   A3 36a, R 35b, Ü1 33b, H1 37a, Ö 50a, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b firīb: �arīb Ö. 
3a Nāzüklerüñ: Nāzükler R; Nāzenleri Ö. 
3b 0ande-i zīr: 0and-rīz H1. 



 393  

 

    

207207207207    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Bir nihāl-i nāz-ı �addüñ gibi bāġ-ı dilde yo� 

Her gülüñ Gev�-ı temāşāsı dimāġ-ı dilde yo� 1b 

 

2 Tīre olmaz cebhe-i 0urşīd mevc-i nurdan 

Çīn-i ġam 'ahbā-yı mi*netde ayaġ-ı dilde yo� 

 

3 İ�tibās-ı nūr iderken ma‘nī-i rūşen müdām 

Şimdi dūd-ı āhdan ġayri çerāġ-ı dilde yo� 

 

4 Rūşenā-yı ba0ş-ı mihr ü māhdur her zerresi 4a 

Lāleveş 0ākister-i efsürde dāġ-ı dilde yo� 

 

5 Ço�dan olmuşdur göñül ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh nā-peydā henūz 

Bir dil-i dīvāne yo�dur kim sürāg-ı dilde yo� 

 

A3 36b, R 36a, Ü1 33b, H1 37b, Ö 50b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Gev�-ı: Gev� ü H1. 
4a ba0ş: - H1. 
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208208208208    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ser-geşte-i ma*abbet-i dilber mi olmadu� 

Biñ kere bezm-i ‘aş�da sāġar mı olmadu� 

 

2 Yetmez mi itdi tevsen-i nāzına pāy-māl 

Dil-0ˇāhı üzre 0āke ber-ā-ber mi olmadu� 2b 

 

3 Eyyām-ı devletüñde göñül olmadu� ne var 3a 

Āzürde-i hezār-ı sitemger mi olmadu� 

 

4 Nā-pu0te 'anma mecmer-i pür-sūz-ı ‘aş�da 

Dūd-ı siyeh mi ‘ūd mı ‘anber mi olmadu� 

 

5 Deryūze-i neşā, iderek la‘l-i yārdan 

ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş yanında mu*akkar mı olmadu� 

    

A3 36b, R 36a, Ü1 33b, H1 37b, Ö 50b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b 0āke: 0āk A3. 
3a devletüñde: vu'latuñda H1. 
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209209209209    

Müfte‘ilün Müfte‘ilün Fā‘ilün 

 

1 Ders-i ġamı yārdan aldu� seba� 

Sūzı dil-i zārdan aldu� seba� 1b 

 

2 Mekr ü füsūn nüs0asını *arf *arf 2a 

Ġamze-i dildārdan aldu� seba�  

 

3 Cevr ü cefā resm-i �adīm olduġın 

 ‘Aş�-ı sitemkārdan aldu� seba� 

 

4 Mekteb-i fı,ratda cünūn ba*Vini 4a 

 [ays-ı dil-i efgārdan aldu� seba� 

 

5 r�r�r�r� s¥ì s¥ì s¥ì s¥ì sırrını Āgāh biz 5a 

 Vā�ıf-ı esrārdan aldu� seba� 

 

A3 36b, R 36a, Ü1 34a, H1 37b, Ö 51a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Sūzı: Sūz H1, Ö. / dil-i zārdan: dek-i zādan Ö. 
2a Mekr ü: Mekr – H1. 
4a ba*Vini: ba*şını H1. 
5a Zuhruf S. 43/ 32.   : “…biz paylaştırdık…”. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Pā-būsını ümmīd iderek cāda bulundu� 1a 

Ol şū0a 0a,ā eyledük üftāde bulundu� 

 

2 [a,‘ eylemedük ‘ālem-i bālādan ümīdi 

Mānend-i 'adef gerçi ki deryāda bulundu� 

 

3 Dīvānelere şehrde raġbet da0ı ço�dur 3a 

Bir niçe zamān biz da0ı 'a*rāda bulundu� 

 

4 Kendi gibi bir āfetüñ āşüftesi gördük 

Her *üsn ile mümtāz ki dildāde bulundu� 4b 

 

  5 Āyīne �adar �ıymetimüz olmadı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Biz her ne �adar 'āf-dil ü sāde bulundu� 5b 

 

   A3 36b, R 36a, Ü1 34a, H1 38a, Ö 51a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a būsını: būsen H1. 
3a şehrde raġbet: raġbet şehrde H1. 
4b mümtāz ki: mümtāze H1, Ü1, Ö. / dildāde: dildāra Ö. 
5b sāf-dil ü: sāf-dil – H1. 
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211211211211    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Yāra te’Vīr idecek nāle-i cāngāh da yo� 

Dilden endūh-ı ġamı zā’il ider āh da yo� 1b 

 

2 Yār müstaġnī vü ben bī-ser ü sāmānda ise 

Ferş-i rāh eyleyecek kāle-i dil-0ˇāh da yo� 

 

3 Dile baġlandı reh-i bī-ġamı ol mertebe kim 

Şimdi vādī-i cünūna gidecek rāh da yo� 3b 

 

4 Bu �adar şīve ile rāżıyuz ol bed-0ūdan 

Ki dile ‘ā,ıfeti yoġ ise ikrāh da yo� 

 

5 Cevrden �almadı bir ehl-i vefā kūyuñda 

Şimdi farż eyle ki sevdā-zede ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh da yo� 

 

   A3 37a, R 36b, Ü1 34a, H1 38a, Ö 51a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Dilden: Dilde Ö. 
3b vādī: vāde R. / yo�: - Ü1. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

  1 Olaydı bir dem ol şīrīn-dehenle hem-zebān olma� 

   Göreydi nicedür Ferhād-ı rüsvā-yı cihān olma� 

 

  2 Yeter vā-beste oldu� 0āliñe zülfüñ nümāyān it 2a 

   Göñülde ārzū var bir zamān bī-0ānmān olma� 2b 

 

3 Perīsin yā melek yā *ūr ey meh hīç görünmezsin 3a 

Niçe bir bāġ-ı cennet gibi gözlerden nihān olma� 3b 

 

4 Pür itmişdi  fiġan vāh ile ġam0ānesin Ya‘�ūb 

Baña ma0'ū'dur Beytü’l-0azende şādmān olma� 4b 

 

5 Cefādan yüz çevirmez ,ut ki ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dil-figāruñ 

Biraz da mihrbān ol tā-be-key nā-mihrbān olma� 

 

   A3 37a, R 36b, Ü1 34a, H1 38a, Ö 51b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a oldu�: olma� A3. 
2b Göñülde: Göñüldür A3. 
3a melek: meleksin A3. / *ūr: *ūri H1. 
3b gözlerden: gözden H1. 
4b Beytü’l-0azende: Beytü’l-0azenden H1. 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----KefKefKefKef****    

213213213213    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

    

1 O deñlü 'āf ü nezāket-peGīrdür bedenüñ 1a 

Ki dīdelerde görünmez çü būy-ı pīrehenüñ 

 

2 İder dehānını āyīnenüñ tekellüm-i 0īz 

 MiVāl-i ,ū,ī-i gūyā *alāvet-i su0anuñ 

 

3 Degül degül 0a,-ı nev-0īz-i çeşm-i bed-bīnden 

Çemende oldı nihān sīb-i nev-res-i Ge�anuñ 3b 

 

4 Şikeste dillerüñ ile hirās-ı āhından 

Ki bezm-i mātemiyān oldı zülf-i pür-şikenüñ 

 

5 Hezār *ayf ki pervāne olduġuñ �aldı 

O māh olmadı Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh şem‘-i encümenüñ 

 

A3 37a, R 36b, Ü1 34b, H1 38a, Ö 51b, H2 – 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l-Kef A3. 
1a O deñlü: Ah nedeñlü H1.   / nezāket-peGīrdür: nezāket-neGīrdür R. 
3b nihān: - H1. / nev-res: nūr H1. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Gülşende 0amūş ey gül-i 0andān kimi gördüñ 

Bu bāġda bī-nāle vü efġān kimi gördüñ 

 

2 Ġam-0ˇārī-i a*bāb hele mey �adar olsa 

Def‘-i ġam ider 'o*beti yārān kimi gördüñ 2b    

 

3 Ma‘cūn-ı müferri*de bile şimdi fera* yo� 

Mi*netkede-i  dehrde şādān kimi gördüñ 

 

4 Girmem da0ı mey0āneye destārum atılsa 

İtdüklerine böyle peşīmān kimi gördüñ 

 

5 Uydurmışuz āşüfteligi zülfüñe cānā 

Ben gibi murād üzre perīşān kimi gördüñ 

 

6 >ayret-zede-i mihr-i ru0uñ gerçi ki ço�dur 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi vāle vü *ayrān kimi gördüñ 

 

   A3 37b, R 37a, Ü1 34b, H1 38b, Ö 52a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b 'o*beti: 'o*bet H1. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 Nā-tüvān-ı çeşm-i ma0mūr-ı bütānuz şimdilük 

   Anuñ içün gāh pinhān geh ‘ayānuz şimdilük 1b 

 

2 Sāyemüzden geçmege �ādir degülken bir �adem 

 aerreveş mihr ile dā’im hem-‘inānuz şimdilük 

 

3 fab‘ına yāruñ neşā,-engīz iken 'ahbā �adar 

 Zā,ırında ġam gibi bār-ı girānuz şimdilük 3b 

 

4 Za,,ımuz yo� la‘l-i sā�īden leb-i peymāneden 

Nūş idüp 0ūn-ābe-i dil-şādmānuz şimdilük 

 

5 Bir zamān ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ile zühd ārzū oldu� yeter 

İster olsa sākin-i kūy-ı muġānuz şimdilük 

 

   A3 37b, R 37a, Ü1 34b, H1 38b, Ö 52a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b geh: gāh Ö. 
3b bār: yār Ö. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Teb0āle ile remz-i dehānına irişdük 

Bir no�,adan esrār-ı nihānına irişdük 1b 

 

2 Bir niçe zamān 0ıdmet-i zülfünde bulundu� 2a 

Naziklük ile mūy-ı miyānına irişdük 

 

3 Oldı 0a,-ı müşgīni de menşūr-ı 'ad-āşūb 3a 

>üsnüñ hele pür-fitne zamānına irişdük 

 

4 Nā-çār gül-i dāġ-ı �oruz şīşe-i dilde 4a 

Bu bāġçenüñ fa'l-ı *azānına irişdük 

 

5 Bu fā’ide yetmez mi ki bāzār-ı cihānuñ 

Ne sūdını gördük ne ziyānına irişdük 5b 

 

6 Oatsañ kühen eş‘ārı da mecmū‘alar itsek 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi tāze-zebānına irişdük 6b 

 

A3 37b, R 37a, Ü1 34b, H1 38b, Ö 52a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b nihānına: dehānına H1. 
2a 0ıdmet: 0ıGmet H1, R, Ü1, Ö. 
3a 'ad: - Ö. 
4a �oruz: *ūruz H1. 
5b ziyānına: zebānına A3, H1, R, Ü1. 
6b tāze: köhne H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 >a�īr ise ne �adar ādemi zamānemüzüñ 

‘Adū-yı ekber olur hem-demi zamānemüzüñ 

 

2 furur iki 'af-ı müjgān gibi naSarda müdām 

Göz açdırur mı neşā, u ġamı zamānemüzüñ 

 

3 Severdi bu0lı o da ‘a'ruñ i�tiżāsı ile 

Olaydı 0ātem eger >ātemi zamānemüzüñ 

 

4 Oa�ın na'ī*at-i ehl-i ġarażdan ey dil-rīş 4a 

Ki za0mı tāze ider merhemi zamānemüzüñ 

 

  5 Denī vü sifle ,abī‘at o deñlü ‘ālem kim 

            Zemīne geçmededür şebnemi zamānemüzüñ 

 

  6 MiVāl-i �avs-ı �uza* zīb ü zīnete mā’il  

   Henūz nāzda �add-ı 0amı zamānemüzüñ 

 

  7 Göreydiler nicedür de’bi mey-keşān Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 7a7a7a7a 

   Bir iki gün ben olaydum Cemi zamānemüzüñ 

 

   A3 38a, R 37a, Ü1 35a, H1 39a, Ö 52b, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
4aġarażdan: ‘arżdan A3, Ö. 
7a nicedür: nice H1. / de’bī: re’yī A3. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Hezār-ı meykede ġam var şarāb n’itse gerek 1a 

   Cihān-ı āteşe bir kāse āb n’itse gerek 1b 

 

2 Olur mı sūziş-i dil bād-ı āh ile teskīn 

 >arāret-i meye bād-ı *abāb n’itse gerek 

 

3 Nigāh-ı germüm ider āftābı pejmürde 

Çeküp yüzine o gül-ru0 ni�āb n’itse gerek 3b 

 

4 Göñül ki sū0te-i āteş-i teġāfüldür 

İdüp ġażābla mükerrir-i kebāb n’itse gerek 

 

5 Zamāneden ne �adar derd-i ser çeker ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 Zumār-ı meyden idüp ictināb n’itse gerek 

 

   A3 38a, R 37b, Ü1 35a, H1 39a, Ö 52b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a meykede: meykede-i H1. 
1b āteşe: ise A3, R, Ü1. 
3b yüzine: gözine A3. 
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219219219219    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Cān bāġışlar nigeh-i şū0ı ‘a,ā böyle gerek 

Dilrübādan reviş-i mihr-i vefā böyle gerek 

 

2 Nāle merdūd-ı �abūl āh ise me’yūs-ı eVer 

 Ka‘be-i *üsnde āyīn-i du‘ā böyle gerek 

 

3 Düşse mir’at-ı dile ‘aks-i 0ayāli 'ı�ılur 

Yār-ı ma*cūb olıca� şerm ü *ayā böyle gerek 

 

4 Serv-i �addüñ ki çeker rīşe göñülden göñüle 4a 

 Na0l-i dil-keşdür aña neşv ü nemā böyle gerek  4b 

 

5 Çeşmi nāz itmede ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o �adar māhir kim 

 Vā�ıf olmaz nigehi ,arz-ı edā böyle gerek 

 

   A3 38a, R 37b, Ü1 35a, H1 39a, Ö 53a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4a ki: - H1. 
4b neşv ü: neşv – H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Vi'āl-i yār ile dil şād u 0urrem olsa gerek 1a 

Budur ümīdimüz Allāhua‘lem olsa gerek 

 

2 Yanımda olmadı bir dem �arār-dāde göñül 

Felā* bulmayaca� baña hem-dem olsa gerek 

 

3 fılısm-ı cebhe-i pür-çīn yār-ı fet* oldı 

Henūz vef�-i murād üzre ‘ālem olsa gerek 

 

4 Hevā-yı ġamkedemüz öyle *üzn-perver kim 4a 

İnince sāġara mey şīşeden ġam olsa gerek 

 

5 Gelürse Gev� u ġam ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh böyle pey-der-pey 

Sürūr-ı meclisimüz 0ayr-ı ma�dem olsa gerek 5b 

 

   A3 38b, R 37b, Ü1 35b, H1 39b, Ö 53a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a dil-şād u: dil-şād – H1. 
4a ġamkedemüz: ġam-zedemüz A3. 
5b 0ayr: 0iz H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

  1 Var mı ol şū0a bu gün şehrde beñzer diyecek 

   >üsnüni va'f idecek tāze ġazeller diyecek 

 

  2 >üsn-i a0lā�ı 0oş āyende vü e,vārı Sarīf 2a 

   Cümle a‘żāsı le,āfetde berāber diyecek 

 

3 Oldı bir mertebe leb-teşnelerüñ keVreti kim 

Leb-i la‘līni hemān çeşme-i kevVer diyecek 3b 

 

4 Mi*net-ābād-ı cihān cāy-ı fera*dur dime kim 

Şebine şām-ı ‘adem rūzına ma*şer diyecek 

 

5 Görmedüm ben ki o şū0uñ siteminden ġayrı 

Ehl-i dilden kim ola lu,fına maShar diyecek 

 

6 Düşse mir’āt-ı dile ‘aks-i ru0ı dildāruñ 

Görinür şöyle ki bir rū*-ı mu'avver diyecek6 

 

7 Yār-ı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh----ıııı dil-efgārı su’āl eyler ise 

Söyleñ a*vāl-i perīşānı mükedder diyecek 6b 

 

   A3 38b, R 38a, Ü1 35b, H1 39b, Ö 53b, H2 – 

 

 

 

 

                                                
2a >üsn-i a0lā�ı: >üsn ü ı,lā�ı H1. 
3b çeşme: çeşmine H1. / kevVer: *ayvān Ö. 
6  - A3, H1, R, Ö. 
6b perīşānı: perīşān ü Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilātün 

 

1 Degül 'afāsı sipihrüñ melāletin bile gördük 

Bu köhne āyīnenüñ jeng ü 'afvetin bile gördük 

 

  2 Çü lāle ,ālib olup biz de ‘ālemine bu bezmüñ 2a 

   Şarāb-ı ‘işret ile dāġ-ı *asretin bile gördük 

 

  3 Ne �aldı görmedük evżā‘-ı nā-pesendin o şū0uñ 3a 

   Hezār mertebe ġayr ile ülfetin bile gördük 

 

  4 Zamānenüñ hele bir nüs0a-i mücerrebiyüz biz 

   Ki bī-vefālıġı �alsun mu'ībetin bile gördük 

 

  5 Bahār-ı va*detüñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o şū0 şebnemiyüz kim 

   Gül-i mecāzda reng-i *a�ī�atin bile gördük 5b 

 

A3 38b, R 38a, Ü1 35b, H1 39b, Ö 53b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a ,ālib: ,ālibüñ H1. 
3a nā-pesendin: nā-pesendüñ R. 
5b Gül-i mecāzde: Gül-i bi*ārda A3; Degül *icāzda H1. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Bī-sebeb rengīn degüldür āl-i destāruñ senüñ 

Āşikār oldı şafa�dan mihr-i ru0sāruñ senüñ 1b 

 

2 Nā-güvāra şerbet-i 0un-ı cigerdür içdügi 2a 

Şīve-i perhīz bilmez çeşm-i bīmāruñ senüñ 

 

3 Cilveger berg-i gül rūyuñda reng-i in�ılāb 

Dehşet-i gülçīn görmüş gibi gülzāruñ senüñ 3b 

 

4 Ben degül Kerrūbiyānı beste-i zencir ider 4a 

Nīm-cünbüşle 0am-ı zülf-i siyehkāruñ senüñ 

 

5 Gör ne Yūsufsın ki na�d-ı cān ile ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş 

Ġā’ibāne görmeyüp oldum 0arīdāruñ senüñ 

 

A3 38b, R 38a, Ü1 35b, H1 40a, Ö 54a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b ru0sāruñ: ra0şānuñ Ö. 
2a Nā-güvāra: Nā-güvār H1;  Nān güvāra A3. / 0un: 0u Ö. 
3b Dehşet: Deşt H1. 
4a zencir ider: zencirdür H1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ma‘şū�  şū0 u gül-ru0-ı pür-0ūb-rū gerek 1a 

‘Āşı� girişme cū vü hezār ārzū gerek 

 

2 Deryā dil olma itme 'a�ın her kenāre meyl 

Ey gevher-i yegāne saña āb-rū gerek 2b 

 

3 Çāk itme ceyb-i ‘i'meti ey şū0-ı dest-i nāz 3a 

Endīşe ile kim aña bir gün rüfū gerek 

 

4 Tā sürme oldı 0āk-i teyemmüm o dīdeye 4a 

Erbāb-ı ‘aş�a 0ūn-cigerle vużū gerek 

 

5 Oldı bahār u pāy-ı gül ü ,arf-ı cūybār 5a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bir nigār ile cām u sebū gerek 5b 

    

A3 39a, R 38b, Ü1 36a, H1 40a, Ö 54a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a şū0 u: şū0 - H1. 
2b āb-rū: ebrū H1, R. 
3a ey şū0: - H1. 
4a dīdeye: dīdede A3. 
5a gül ü: gül – Ö. 
5b cām u: cām – H1. 
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225225225225    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ger olmayaydı mā’ide ba0ş-ı *azān felek 

Göstermez idi dāmenine kehkeşān felek 

 

2 Mānend-i meh nevāle-i ġamdan helāk ider 2a 

Bir gice itse 0ānesine mīhmān felek 

 

3 Olmaz nihāl-i ‘ömr berāverde-i ümīd 

Oad-sāl olursa dehre eger bāġbān felek 3b 

 

4 Sa0t ise cevre her ne �adar şīşe-i dilüñ 

Ol seng-dil nigār ile ol imti*ān felek 

 

5 Za'muñ inānma mer*amet-i gāh gāhına 5a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh olur mı kimse ile mihrbān felek 

    

   A3 39a, R 38b, Ü1 36a, H1 40a, Ö 54a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
2a helāk: helāl Ü1, Ö. 
3b Oad-sāl: Oad-sāle H1, Ö. / olursa: olsa Ö. / dehre: dehr H1. 
5a gāh: āgāh H1. 
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226226226226    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 ‘Āşı�am girye benüm ,ab‘-ı ferahyāb senüñ 

Dil-i pür-dāġ benüm lāle-i sīr-āb senüñ 

 

2 Ey dil ey dil görelüm �an�ısı def‘-i ġam ider 

La‘l-i dildār benüm cām-ı mey-i nāb senüñ 

 

3 Dönmeseydi felege dirdüm idüp �a,‘-ı nizā‘ 

Ol �amer çehre benüm mihr-i cihān-tāb senüñ 3b 

 

4 Zāhidā ben dimeyem sen de riyāsuz söyle 

Del�-i 'ad-pāre benüm �ākum ü sincāb senüñ 4b 

 

5 Zākdan ref‘ idüp ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh didi yār baña 

Leb-i pür-0ande benüm dīde-i pür-āb senüñ 

 

   A3 39a, R 38b, Ü1 36a, H1 40a, Ö 54b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b Ol: Ey H1. 
4b �ākum ü: �ākum – H1. 
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227227227227    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Oldu� esīr-i zülf ü ru0-ı yārı görmedük 1a 

Düşdük bahār �aydına gülzārı görmedük 

 

2 Şebnem �adar da bāde gül ü cāmımız da yo� 2a 

Bezm ā0ır oldı sāġar-ı ser-şārı görmedük 

 

  3 Söz var su’āl iderse de ‘uşşā�ı gāh gāh 3a 

   Biz ey göñül meger o sitemkārı görmedük 

 

  4 Tā ku*l-ı 0ˇābı dīde-i ümmīde çekmedük 

   Āġūşda o devlet-i bīdārı görmedük 

 

5 Gözden geçürdük ol 'anemüñ dām-ı zülfüni 5a 

 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhdan ziyāde giriftārı görmedük 

 

A3 39b, R 38b, Ü1 36a, H1 40b, Ö 54b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a zülf ü: zülf – H1, Ö. 
2a gül ü: gül – H1. 
3a Söz: Sūr H1. 
5a ol: o Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Mi‘rāc-ı āhum olmış iken āsmāna dek 

Şimdi kemāl-i ża‘f ile yetmez dehāna dek 1b 

 

  2 Ser-rişte-i ümmīdimüzi kuteh eyleme 2a 

   [oy zülf-i tāpdārıñı düşsün meyāna dek 2b 

 

3 Zāhid o rind-i bāde-perestüz ki lāleveş 

Geldük ayaġımuzla ‘ademden cihāna dek 

 

4 Döndürme bāġbān der-i gülzārdan beni 

Ol gül‘iGārı beklemem illā 0azāna dek 

 

5 Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh sürme-rīz-i dem-i Oā’ib olmasa 5a 

Āvāzemüz giderdi bizüm I'fahāna dek 

 

   A3 39b, R 39a, Ü1 36b, H1 40b, Ö 55a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b kemāl-i: kemāli H1. 
2a ümmīdimüzi: ümmīdimüz H1. 
2b düşsün: düşmesün Ö. 
5a dem: - R, Ü1; ra�am H1, Ö. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Aġyāra uyup seyr-i gülistān niçün itdüñ 

Ey gül seni 0andan beni giryān niçün itdüñ 1b 

 

2 İtdüñ o mehī tīg be-kef �atlüme ey çar0 

İtdüñ idecek 'oñra peşīmān niçün itdüñ 

 

3 Hep va‘de-i va'luñdur iden dilleri meftūn 

[urbānuñ olam kendüñe bühtān niçün itdüñ 

 

4 ĀgāhaĀgāhaĀgāhaĀgāha yeter *asret-i ma*rūmī-i va'luñ 4a 

Şermende-i āzār-ı ra�ībān niçün itdüñ 

 

A3 39b, R 39a, Ü1 36b, H1 40b, Ö 55a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b beni: bizi H1. 
4a va'luñ: felek R. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Nāzendesin ey dil o perī rūya mı nāzuñ 

Ol düşmen-i 0ˇāhiş o cefā-cūya mı nāzuñ 

 

2 Ey eşk ne kūyına gidersin ne ,urursın 

Dildāra mı bī-hūde tek ü pūya mı nāzuñ 

 

3 Bu cebhe-i pür-çīn nedür ey ,urre-i dildār 

Oayd-ı dil-i ‘uşşā�a mı āhūya mı nāzuñ 

 

4 Ey ba0t-ı siyeh sürmeligin va�ti degüldür 

Meşşā,a-keş ol nergis-i cādūya mı nāzuñ 

 

5 Ba0şişle lebüñ bāde-fürūş itdi cihānı 

Anca� senüñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh du‘ā-gūya mı nāzuñ 

 

   A3 39b, R 39a, Ü1 36b, H1 40b, Ö 55a, H2 – 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Göñülde itmeyüp ey na0l-ı ġam neşv ü nemā �opduñ 

 [opardılar seni himmetle 'anma sen saña �opduñ 1b 

 

2 İdersin mihrbānlu� ile kim biñ bāş *a��uñdur 

Dirīġ ey māh-ı dil-cū �opmaduñ başa belā �opduñ 2b 

 

3 Degüldür fitne-cūlu� ‘ayb-bīnlük şīve-i çeşmüñ 3a 

Anuñçün zīb-i destār olmaġa nergis-sezā �opduñ 3b 

 

4 Ne bilsün çekdügüñ ey �āmet-i 0am-geşte cānānuñ 

[ıyās eyler ezelden bīd-i mecnūnveş du-tā �opduñ 

 

5 Durur gözünde yāruñ bilmez iseñ �adrini ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Derinde kemterīn bir 0āk düşdüñ tūtiyā �opduñ 

 

A3 40a, R 39b, Ü1 36b, H1 41a, Ö 55b, H2 – 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

                                                
1b [opardılar: [opardırlar H1. 
2b ey: o R. / �opmaduñ: �opduñ A3. 
3a ‘ayb: - H1. 
3b Anuñçün zīb: Anuñ tertīb H1. 
5a Durur: Görür Ö. / �adrini: �adri mi Ö. 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----LāmLāmLāmLām****    

232232232232    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Kār mev�ūf-ı zamān līk zamān elde degül 

 >ayf ser-rişte-i ‘ömr-i güGerān elde degül 

 

2 Āteşüm reng-i 0ınāveş degül engüşt-nümā 

Dildedür şu‘le-i sevdā-yı bütān elde degül 

 

3 Ço� da tenhā-rev-i 0alvetgeh-i aġyār olma 3a 

Düşmen-i ‘i'met olan 0ˇāb-ı girān elde degül 

 

4 Yine ol āfete sermāye olurdı ġażaba 

Nice şükr eylemeyem  dāġ-ı nihān elde degül 

 

5 N’ola deryūzeger-i bāb-ı tevekkül olsa� 

Tek ü pū bī-hūde vü sūd ü ziyān elde degül 

 

6 İsterem ‘u�de-güşā olmaġı ammā ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 6a 

Neyleyem nā0ın-ı tedbīr-i cihān elde degül 

 

A3 40a, R 39b, Ü1 37a, H1 41b, Ö 56a, H2 – 

 

 

    

    

    

    

    

                                                
* [āfiyetü’l-Lām A3. 
3a olma: olmasa Ö. 
6a İsterem: İsterüz Ö. / ammā: - Ö. 
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233233233233    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

    

1 Dostlu� düşmen-i bedkārdan olmaz me’mūl 

Būy-ı cān-perver-i gül 0ārdan olmaz me’mūl 1b 

 

2 Görmedük feyż-i ru0-ı yārı 0a, u 0ālinde 2a 

Nūr-ı 0urşīd şeb-i tārdan olmaz me’mūl 

 

3 Teng-meşreb o �adar ġonca-i neşküftesi kim 

Yarum aġızla su0an-ı yārdan olmaz me’mūl 

 

4 Zˇāhiş-i devlet-i dünyā dil-i rencūrda yo� 

İştihā merdüm-i bīmārdan olmaz me’mūl 

 

5 Başına dönse de pervānesini şem‘ ya�ar 

 Mer*amet ,ab‘-ı sitemkārdan olmaz me’mūl 

 

6 Bir meGā� üzre degül fikr hep ehl-i su0anuñ 

Bādenüñ neşvesi esrārdan olmaz me’mūl 

 

7 Köhne vü nev ne �adar cevr ü sitem var ise it 7a 

Şevke ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-ı ,ama‘kārdan olmaz me’mūl 

 

A3 40a, R 39b, Ü1 37a, H1 41a, Ö 55b, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
1b gül: güli H1. 
2a yārı: yā-yı A3. 
7a nev ne: nun – Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Gülzār-ı dehrden gül ü rey*āna �āni‘ ol 

Ya‘nī ki zülf ü ‘ārıż-ı cānāna �āni‘ ol 

 

2 Yüz sürme pāy-ı nāzına her ser ü ser-keşüñ 2a  

Ey ,ıfl-ı eşk gūşe-i dāmāna �āni‘ ol 

 

3 Zūbān-ı dehri 'orma çekilmez cefāları 

Ey çar0-ı pīrī mihr-i dıra0şāna �āni‘ ol 3b 

 

4 Dā’im kebāb-ı bī-nemek ister şarāb-ı dil 

Ey ‘āşı�-ı gedā dil-i büryāna �āni‘ ol 

 

5 İ*sān-ı dest-i mer*amet-i rūzgārdan 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ,ab‘-ı şū0-ı su0andāna �āni‘ ol 

 

A3 40b, R 40a, Ü1 37a, H1 41a, Ö 56a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a Yüz sürme: Yüz sür A3. / pāy-ı nāzına: pāyına H1. 
3b pīrī: pīr H1, Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ne ‘ahdine firifte ol ne vefāsın al 

Oabr it zamāne ādeminüñ mūmiyāsın al 

 

2 Dünyāyı terk itdügüne ba�ma zāhidüñ 

Na�şın çıkarma� ister iseñ būryāsın al 2b 

 

3 Tā itmemiş zamāne seni pāy-māl-i ġam 3a 

Pīr-i muġānuñ iki elüñle du‘āsın al 

 

4 Müstaġni ol ‘a,ā-yı cihāndan o deñlü kim 

Memnūn olursa >ıżrdan āb-ı be�āsın al 

 

  5 Zīr-i felekde ister iseñ dil-güşā ma�ām 

   ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi gūşe-i fa�r u fenāsın al 

 

A3 40b, R 40a, Ü1 37b, H1 41b, Ö 56b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b Na�şın: Na�ş R. 
3a Tā: Ne H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Göñül 0adeng-i cefāsını cāna minnet bil 

Ne kim gelürse o 0ūn-rīzden ġanīmet bil 

 

2 Yüzi bihişt ü lebi kevVer ü �addi ,ūbā 

O gün ki yār ile *aşr olasın �ıyāmet bil 

 

3 Eger şarāb eger 0ūn-ı dil virür sā�ī 

Tamām-ı şev� ile nūş eyle cām-ı ‘işret bil 

 

4 Yeter ümīd-i şifā ey dil-i mu*āl-endīş 

Marīż-i ‘aş�-ı bütān oldıġuñı 'ı**at bil 

 

5 Şikāyet eyleme Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh cevr-i dilberden 

Bu çekdigüñ sitemi da0ı birr-i  ['o*bet] bil 5b 

 

- A3, R, Ü1, H1, Ö, H2 99a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5b 'o*bet: 'ı**at H2. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Rind-i 'āfī-meşreb iseñ ‘ālemi mey0āne bil 

Gerdiş-i leyl ü nehārı gerdiş-i peymāne bil 1b 

 

2 İtme ebnā-yı zamāndan ni‘met-i elvān ,ama‘ 

Bī-nemek 'o*betlerinden �ām alsañ dāne bil 

 

3 Bir şikāyet-nāmedür bāl ü per-i pervāneden 3a 

Oa*n-ı [āġıd0āne vü fānūsı dīvān0āne bil 

 

4 Böyle ta*rīk-i cünūn eylerse ey dil zülf-i yār 

Gerçi Eflā,ūn iseñ evvel seni dīvāne bil 

 

5555 Olmasun rencīde ,ab‘-ı nāzüküñ Āgāhdan Āgāhdan Āgāhdan Āgāhdan 5a    

Sözlerin cānā na'ī*at bilme hep efsāne bil 5b 

 

A3 40b, R 40a, Ü1 37b, H1 41b, Ö 56b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Gerdiş: Ger dil A3. / nehārı: bahārı H1. 
3a pervāneden: pervāne bil A3. 
5a rencīde: arzda H1. / ,ab‘-ı nāzüküñ: nāzik-i 0ā,uruñ R. 
5b hep: - H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Göñül o gül-ru0 ile teng bir �abāda degül 1a 

Nesīm gibi anuñçün �arār-dāde degül 

 

2 Oadā çı�ar mı şikest-i *abābdan ey şū0 2a 

>aGer ki şīşe-i dildür bu cām bāde degül 

 

3 ‘Aceb mi şu‘le-i āhum olursa digergūn 

Ki dil egerçi o dildür o dilrübāda degül 

 

4 Ne sūd çeşm-i Züley0āya *üsn-i Yūsufdan 

Ki şimdi dīde-i Ya‘�ūbveş güşāde degül 4b 

 

  5 Felek senüñ ne �umāş olduġuñ bilür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Bir iki dirheme erzendesin ziyāde  degül 

 

   A3 41a, R 40a, Ü1 37b, H1 42a, Ö 56b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a o: ol A3, R. 
2a *abābdan: *āndan H1. 
4b Ya‘�ūbveş: Ya‘�ūb- Ö. 



 425  

 

    

239239239239    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Girye fur'at virmez itsem rūy-ı ra0şānuñ 0ayāl 1a 

Baş�a *ālet el virür itdükçe dāmānuñ 0ayāl 

 

2 Reşkden cismümde cān sīnemde dil pür-ıż,ırāb 

Mübtelālardan kim itmiş yine müjgānuñ 0ayāl 

 

3 >aşre dek 0ākinde yer yer sünbül ü rey*ān çı�ar 3a 

Eyleyen bir kere zülf-i ‘anber-efşānuñ 0ayāl 

 

4 Zā,ırumda rīşe ,utmışdur nihāl-i �āmetüñ 

İtmemek mümkin mi yā serv-i 0ırāmānuñ    0ayāl 

 

5 Şi‘ri ĀgāhuĀgāhuĀgāhuĀgāhuññññ n’ola şīrīn meGā� itse dili 

Gāh ider la‘lüñ gehī sīb-i zena0dānuñ 0ayāl 5b    

 

   A3 41a, R 40b, Ü1 37b, H1 42a, Ö 57a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a fur'at: ru0'at H1. 
3a yer yer: bir bir A3, Ö. 
5b sīb-i: sīb ü H1. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Çekdi el dāmān-ı kūtāh-ı temennādan göñül 

Sāde oldı çün güher �ayd-ı ser ü pādan göñül 1b 

 

2 Çeşm-i mest-i yārdan āzürdedür ol deñlü kim 2a 

Va*şet eyler ülfet-i āhū-yı 'a*rādan göñül 

 

3 Olalı 0ūn-āba nūş dāġ-ı ġam-ı 0a,, eylemez 3a 

Nükhet-i gülden neşā,-ı cām-ı 'ahbādan göñül 3b 

 

4 Dāneveş üftāde iken dām-ı zülf-i yārdan 

Şimdi mānend-i 'abā geçmiş o sevdādan göñül 

 

5 Nüs0a-i i‘cāz u si*r ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bilmez n’idügin 5a 

Şer*-i Tecrīd o�umuş anca� Mesī*ādan göñül 

 

A3 41a, R 40b, Ü1 38a, H1 42a, Ö 57a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b güher �ayd-ı: güher �ayd ü H1; güher  mi Ö. 
2a āzürdedür: endūh H1. 
3a 0ūn-āba: 0ūn ana Ö. / eylemez: eyler H1. 
3b cām: cāh Ö. 
5a bilmez: neylemez A3. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Ezelden ,ıfl-ı ġam perverde-i deyr-i muġāndur dil 

Nigāh-ı mer*amet nā-dīde-i çeşm-i bütāndur dil 

 

2 Eger 'ad-pāre olsa ey sitemger tīġ-ı nāzuñdan 

Yine rencīdelük bilmez derūnı mihrbāndur dil 

 

3 Beni terk itme zār u nā-tüvān olduñ diyü ey ġam 

Ki māh-ı nev gibi ben pīrüm ammā ki civāndur dil 3 

 

4 Ba�up her sāde-rū mir’ātına olmaz su0an-perdāz 4a 

Ki hem āyīne vü hem ,ū,ī-i mu‘ciz-beyāndur dil 

 

5 Meh-i evc ü kemāl ü āftāb mülk-i ma‘nādur 5a 

Egerçi 'ūretā ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bī-nām ü nişāndur dil 

 

   A3 41a, R 40b, Ü1 38a, H1 42b, Ö 57b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3  - A3. 
4a su0an-perdāz: su0an-pervāz H1. 
5a evc ü: evc – H1, Ü1, Ö. 
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Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Ba*r-ı āteş-i *abāb ya‘ni dil 

Ma‘den-i ıż,ırāb ya‘ni dil 

 

2 Dūd-ı ‘anber niVār ya‘ni āh 

Nāfe-i müşg-i nāb ya‘ni dil 2b 

 

3 Gül-i şeb-būy-ı feyż 0ande-i 'ub* 

Beyża-i āftāb ya‘ni dil 

 

4 Perdesüz nigāh ya‘ni *üsn 4a 

Ġar�-ı şerm ü *icāb ya‘ni dil 

 

5 Künc-i mi*netde hem-dem-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

fıfl-ı *āżır-cevāb ya‘ni dil 5b 

 

   A3 41b, R 41a, Ü1 38a, H1 42b, Ö 57b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b nāb: bāb H1. 
4a Perdesüz: Pür-sūz A3. 
5b *āżır-cevāb: 0ā,ır-0ˇāb H1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Gülzār-ı ġamda ġonçe gibi nā-güşāde ol 

Mey0āne-i neşā,da ser-cūş-ı bāde ol 1b 

 

2 Zūr ile olmaz ey �ad-ı 0am-geşte va'l-ı yār 

Ol ,ıfl-ı şū0 elinde kemān-ı kebāde ol 2b 

 

3 Eksük degül cefāları hīç māh-rūlaruñ 

Benden tamām var dil-i şeydā 'afāda ol 

 

4 Ümmīdi tīġ-ı ber� ile �a,‘ it bahārdan 4a 

Ta*'īl-i āb-rū ile neşv ü nemāda ol 4b 

 

5 Zīr-i felekde ister iseñ dil-güşā ma�ām 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh künc-i 'abr u ma�ām-ı rıżāda ol 

    

   A3 41b, R 41a, Ü1 38a, H1 42b, Ö 57b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b ser-cūş: serv cūş A3. 
2b ,ıfl-ı şū0: şū0-ı ,ıfl H1. / kemān-ı: kemān u H1. 
4a Ümmīdi: Ümmīd Ö. 
4b neşv ü: neşv – H1. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Şū0 olsa zülf-i pür-şiken olmazsa ġam degül 

Fānūs-ı şem‘-i encümen olmazsa ġam degül 

 

2 Rindāne nu�l-i bāde *abāb-ı şarābdur 2a 

Pür-şūr meyve-i Ge�an olmazsa ġam degül 

 

3 Şebnem miVāl ‘ālem-i bālāya nāSıruz 3a 

ManSūrımuz gül ü çemen olmazsa ġam degül 

 

4 [umrī ki serve naġme-serā gice rāstdan 4a 

Bülbül gibi hezār-fen olmazsa ġam degül 

 

5 Fikr-i metīn ile bulur Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh imtiyāz 

Ferhāduñ adı Kūhken olmazsa ġam degül 

 

   A3 41b, R 41a, Ü1 38b, H1 42b, Ö 58a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a bāde: bāde-i H1. 
3a miVāl: miVāli Ö. / bālāya: nālāya Ü1. / nāSıruz: nāSır ol H1. 
4a serve: serde R. / naġme-serā gice: naġme ser-i künce A3; naġme-sezā gice H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 U'ānma derdden ey dil devāda böyle degül 

   Çeken cefāyı ben isem vefāda böyle degül 

 

2 Fiġān ki cām-ı ,arab ,olmadı murād üzre 

Egerçi gerdiş ile āsyāda böyle degül 

 

3 Eger ben añladuġumdur o la‘l-i būse riyā 

Kemend-i cāGibe-i kehrübāda böyle degül 

 

4 Delīl-i rāh olamaz rastlu� �adar hergiz 

Ki dest-i kūrda çūp-ı ‘a'āda böyle degül 

 

5 Gider gelür göñül ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh kūy-ı dildāra 

Nihān o deñlü ki bād-ı 'abāda böyle degül 

  

   A3 42a, R 41a, Ü1 38b, H1 43a, Ö 58a, H2 – 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----MīmMīmMīmMīm****    

246246246246    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Pür-çīn ider cebīnini görse elem miyem 

 Yo�dur güşādelük gül-i ‘ayşumda ġam mıyam 

 

2 Benden bilür ne deñlü olursa 0a,ā vü sehv 

Engüşt-i i‘tibārına yāruñ �alem miyem 

 

3 Ba�maz nigāh-ı lu,f ile ben 0āksārına 

Yanında sāye gibi ‘aceb ke’l-‘adem miyem 3b 

 

4 ‘Uşşā� oldı her biri bir lu,fa nāmzed 4a 

Almaz beni lisāna *urūf-ı �asem miyem 

 

5 Fehm itmedi fiġān mı bu gülşenüñ güli 

Rengīn-terāne bülbül-i bāġ-ı İrem miyem 

 

6 Ol şū0 mū-be-mū bilür a*vālümi benüm 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ,urresinde olan pīç ü 0am mıyam 

    

A3 42a, R 41b, Ü1 38b, H1 43a, Ö 58b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* [āfiyetü’l-Mīm A3. 
3b ‘aceb: - H1. 
4a lu,fa: lafża A3. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Bilmem ne si*r itdi o şū0-ı perīveşüm 

Oldı ra�īb birbirine āb u āteşüm 1b 

 

2 [aldı cihāt-ı sitte gibi bir �arārda 

Hergīz bu nefgāhda heft olmadı şeşüm 

 

3 Zˇāb-ı ferāġat olsa n’ola çeşmüme *arām 3a 

Leb-rīz oldı penbe-i dāġ ile bālişüm 

 

4 Yekdāne gevher-i 'adef-i bī-niyāzıyam 

Ġam0ānemüñ żıyāsı yeter kendi tābişüm 

 

5 Kesb-i kemāl mūriV-i ża‘f ise ġam degül 5a 

İtdi hilāl-i ‘īd gibi şehre kāhişüm 5b 

 

6 Āsān müyesser olmayıca� müdde‘ā mı var 6a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi kerem-i ,aleb olsa 0ˇāhişüm 

    

A3 42a, R 41b, Ü1 39a, H1 43a, Ö 58b, H2 – 

  

 

 

 

 

 

    

                                                
1b āb: āh H1. 
3a n’ola: bula H1. 
5a ża‘f: ża‘if R. 
5b gibi: ki H1. 
6a olmayıca�: olıca� H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Ġamuñ ne neşvesi vardur ayıl ayıl ne bu ġam 1a 

O gül-ru0uñ yüzine ba� mayil mayil ne bu ġam 

 

2 İcāzet olmaz ise dest-būsına yāruñ 

>ınā gibi ayaġına ya�ıl ya�ıl ne bu ġam 

 

3 >użūr ‘ā�ıbet-endīşlükde az bulunur 

O āfet istemez ister ta�ıl ta�ıl ne bu ġam 3b 

 

4 Olunmadı da0ı fūfān-ı ġu''a-i ‘ālem-gīr 

MiVāl-i mevc-i kenāra atıl atıl ne bu ġam 

 

5 Elem 0azīnesidür bezmi ‘ālemüñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Gürūh-ı bāde-keşāna �atıl �atıl ne bu ġam 

 

   A3 42b, R 41b, Ü1 39a, H1 43b, Ö 59a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Ġamuñ ne: Ġamuñ ki R. / neşvesi: neş’esi Ö. 
3b istemez ister ta�ıl ta�ıl: ister istemez �apıl �apıl H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Nā-tüvān itdi beni yār ne ister bilmem 

Eyleyüp sāz-ı ġama tār ne ister bilmem 1b 

 

2 Çeşm-i dāġumda degül penbe sefīd olmuşdur 2a 

 Ba�mayup lu,f ile dildār ne ister bilmem 2b 

 

3 Ne ġubār-ı reh-i cānān ne ider sürme beni 3a 

 Zāk idüp ba0t-ı siyehkār ne ister bilmem 

 

4 Na�d-ı va'l olsa da āzār ile bāzārum yo� 4a 

İdüp aġyārı 0arīdār ne ister bilmem 

    

        5 Zūn-ı dil içdügümi bāde mi 'anmış Āgāh  Āgāh  Āgāh  Āgāh 5a5a5a5a 

   Reşk idüp çar0-ı sitemkār ne ister bilmem 

 

A3 42b, R 42a, Ü1 39a, H1 43b, Ö 59a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b tār: yār A3. 
2a olmuşdur: olmuşumdur Ö. 
2b Ba�mayup: Yaġmayup Ö. 
3a ġubār-ı reh: ġubārda – Ö. 
4a Na�d: Na�dur Ö. / āzār: āzā Ö. 
5a içdügümi: içdügü H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Rehīn-i ye’s olayum ger *użūr istersem 1a 

Ġam ile *aşr olayum ger sürūr istersem 

 

2 Murādı üzre sipihr eylesün beni pā-māl 

Virüp fütādegī elden ġurūr istersem 

 

3 Çü şem‘-i sūz-ı ma*abbet baña *arām olsun 

Miyān-ı bezm-i ,arabda Suhūr istersem 

 

4 Zamāne ülfet-i zühhād ile ‘aGāb itsün 

Cenāb-ı pīr-i muġāndan nüfūr istersem 

 

5 MiVāl-i ehl-i su0an ġamz olmayam ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Bu siflegāhda ‘a�l u şu‘ūr istersem 5b 

 

A3 42b, R 42a, Ü1 39a, H1 43b, Ö 59a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a olayum: olmayam A3. 
5a ġamz: ġanz R, Ü1; ġamsuz H1, Ö. 
5b ‘a�l u: ‘a�l – H1, Ö. / şu‘ūr: şūr H1. 



 437  

 

    

251251251251 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Ġāretger-i dīn yārdan Allah’a 'ıġındum 

Ol şū0-ı ,ama‘kārdan Allah’a 'ıġındum 

 

2 Görür gözedür āyīneveş göñlümi ol māh 2a 

Çeşm-i bed-i aġyārdan Allah’a 'ıġındum 

 

3 Kālā-yı dil ü cāna meger raġbet ider mi 3a 

Bu seyr-i 0arīdārdan Allah’a 'ıġındum 

 

4 Dildār ile gördük de ra�īb itdi tevāżu‘ 

Ol 0am-şüde dīvārdan Allah’a 'ıġındum 4b 

 

5 Ço�dur sitemümden dimiş efġān iden ammā 5a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dil-i efgārdan Allah’a 'ıġındum    

 

   A3 42b, R 42a, Ü1 39b, H1 44a, Ö 59b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a gözedür: gözdür Ö. 
3a dil ü cāna: dil – H1. / ider mi: ideren H1. 
4b dīvārdan: dīdārdan H1. 
5a iden ammā: ider āgāh H1; ider ammā Ö. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Dāġ-ı dilümi mihr-i dıra0şāna degişmem 

Çeşm-i terümi çeşme-i *ayvāna degişmem 

 

2 Ya‘�ūb-ı *azīn Yūsufı da üste virürse 2a 

Ġam0ānemi ben külbe-i a*zāna degişmem 

 

3 Rindān ile hem-bezm olalı meykedelerde 

Zum gūşesini ta0t-ı Süleymāna degişmem 

 

  4 Biñ kere bahār ile 0azān gelse çemende 

   aev�-ı leb-i 0āmūşumı efġāna degişmem 

 

5 Āyīne-'ıfat sāde-nümā naSmumı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Rengīnī-i mecmū‘a-i yārāna degişmem 

 

   A3 43a, R 42a, Ü1 39b, H1 44a, Ö 59b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
2a virürse: virse H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Dil-i pür-sūz ile bī-'abr u �arār-ı ‘aş�am 

 Zānmān sū0te-i tāb-ı şerār-ı ‘aş�am 

 

2 Eşk-i gülgūn u ru0-ı zerd güvāhumdur kim 

Perveriş yāfte-i bāġ u bahār-ı ‘aş�am 

 

3 Zal�a-i ka‘be baña va*şet-i dām-āver iken 

Şimdi bī-za*met-i 'ayyād-ı şikār-ı ‘aş�am 

 

4 Bir zamān gerçi 0aGef-pāre-i bī-�ıymet idüm 4a 

Gevher-i mu‘teberüm tā ki niVār-ı ‘aş�am 4b 

 

5 Dest-i himmet ile ger itse ser-efrāz beni 5a 

Yine ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-'ıfat 0āk-i diyār-ı ‘aş�am 

 

   A3 43a, R 42b, Ü1 39b, H1 44a, Ö 60a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4a bī-�ıymet: Gī-�ıymet H1. 
4b mu‘teberüm: mu‘teber H1. 
5a ile ger itse: - itse H1, R, Ü1; eger itseydi Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Se*er ki dildeki sūz-ı nihān fāş itdüm 1a 

Bir āh ile nefes-i 'ub*ı şu‘le-pāş itdüm 

 

2 Bu kār0ānede bī-�ayd-ı a,las u dībā 

Hemān müşāhede-i *üsn-i 0oş-�umāş itdüm 2b 

 

3 Ezel ki �ısmet-i erbāb-ı ‘işret eylediler 

Nevāle-i ġam u la0t-ı dile telāş itdüm 

 

4 Görünmez olsa n’ola şermden ru0-ı ümmīd 

Ki nīş-i nā0un-ı *ırmān ile 0ırāş itdüm 

 

5 ‘Aceb mi 0āme-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh olursa şū0-ra�am 

Ki tīġ-ı ebrū-yı 0ūbān ile tırāş itdüm 

 

   A3 43a, R 42b, Ü1 39b, H1 44a, Ö 60a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a nihān: nihānı Ö. 
2b *üsn: - H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Gezmese du0ter-i rez herze 0umārın aramam 

Gül der-āġūş-ı nesīm olmasa 0ārın aramam 

 

2 Kevkeb-i ,āli‘ eger olsa çerāġ-efrūzum 

‘Ālemüñ mihr ü meh ü leyl ü nehārın aramam 2b 

 

3 İl çerāġ ile arar birbirinüñ nīk ü bedīn 

Diñlerem zemzeme-i zāġ u hezārın aramam 3b 

 

4 Sāġarumda ne bulundıysa aña 0ursendüm 

Bu günüñ bāde-i gülfāmını yārın aramam 

 

5 Revişi tāze vü nā-dīde gerek 0ūblaruñ 

Köhne dīvār gibi na�ş u nigārın aramam 

 

6 Bāz-ı endīşe ile 'ayd-ı ma‘ānī 0oşdur 

Yo�sa seg-i dem-zede her deşt şikārın aramam 6b 

 

7 Kimyā künc-i �anā‘at gibi olmaz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Olsa 0āk olsa da sīm-āb-ı mezārın aramam 

 

A3 43b, R 42b, Ü1 40a, H1 44b, Ö 60a, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
2b meh ü: meh – H1. 
3b zāġ u: zāġ – H1. 
6b seg: seng Ö. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Sipihr-i *üsnde bir āftāb-ı meh-cebīn buldum 

Felek raġmına ben de bir civān-ı nāzenīn buldum 

 

2 Olup zünnār-bend-i imti*ān deyr-i ma*abbetde 2a 

Hezārān küfr ü dīn her gūşede ‘uzlet-nişīn buldum 

 

3 O dergāhuñ ki ben 0āk-i reh oldum āstānında 

Leb-i 'ad-dīde-i ümmīdvārı būse-çīn buldum 

 

4 Ra�īb-i dīv olursa n’ola ma*kūm i0tiyār ile 4a 

Ki ben la‘lüñ gibi ey meh Süleymānī nigīn buldum 

 

  5 Derūn-ı dilde cūş-ı ıż,ırāb-ı şev�den ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

   Yitirdüm  0ūn-feşān peykānın ammā āteşīn buldum 

 

A3 43b, R 43a, Ü1 40a, H1 44b, Ö 60b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a deyr: bir Ö. 
4a i0tiyār ile: i0tiyārumla A3. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilātün 

 

1 Bir āh ile felek āyīnesin siyāh idebilsem 

Oavāb iderdüm eger böyle bir günāh idebilsem 

 

2 Olurdum āyīneveş tā-be-*aşr mest-i temāşā 2a 

Tamām-ı ‘ömrde küstā0 bir nigāh idebilsem 

 

3 Za,ā vü cürmüme ümmīddür ki ba�maya sā�ī 3a 

Cenāb-ı pīr-i 0arābātı ‘öGr-0ˇāh idebilsem 

 

4 Olurdı dāġ-ı dilüm *āl-i rūy deşt-i ma*abbet 4a 

Çü lāle-sūz-ı dilüm zīver-i külāh idebilsem 

 

5 Olurdı ,ā‘atüm ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh hem-nişīn-i icābet 

Ger āstāne-i dildārı secdegāh idebilsem 

 

A3 43b, R 43a, Ü1 40a, H1 44b, Ö 60b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a tā-be-*aşr: tā-be-ma*şer A3. 
3a cürmüme: cürme R. 
4a *āl: *ā Ö. / ma*abbet: *icāb Ö. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Çeşm-i mestüñ ne siyehkār idügin ben bilürem 

Çekmişem derdini bīmār idügin ben bilürem 

 

2 Birbirinden seba�-ı cevr olurlar ta‘līm 

Zūblar cümle cefākār idügin ben bilürem 

 

3 Bende ço� sāġar u peymāne şikest eylemişem 

Mest-i na0vet ne dil āzār idügin ben bilürem 

 

4 Cevr-i 'ayyād nedür murġ-ı giriftār añlar 

O cefā-cū ne sitemkār idügin ben bilürem 

 

5 Gerçi şebnem gibi her gül-ru0a üftāde geçer 

Kime ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh giriftār idügin ben bilürem 

 

   A3 43b, R 43a, Ü1 40b, H1 45a, Ö 61a, H2 – 
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Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Dil-i pür-sūz u tāba incinürem 1a 

Āteşümden kebāba incinürem 

 

2 [aldı aġyār ile o meh bu gice 

Çı�madı āftāba incinürem 

 

3 Olmadı māni‘-i nigāh-ı ra�īb 

Saña şerm ü *icāba incinürem 

 

4 Elemümden şarāb-ı nāba degül 

Çeşmüme gelse 0ˇāba incinürem 4b 

 

5 İtmedi reşkden helāk beni 

>isset-i ıż,ırāba incinürem 5b 

 

6 Bī-dimāġum o deñlü kim Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 6a6a6a6a 

Zülf-i pür-pīç ü tāba incinürem 

 

   A3 44a, R 43b, Ü1 40b, H1 45a, Ö 61a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a pür-sūz u: pür-sūz – H1. 
4b 0ˇāba: 0ˇāb A3, H1. 
5b >isset-i: >isset ü H1. 
6a Bī-dimāġum: Bī-dimāġ H1. 
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262626260000    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 ‘Andelībem ma‘nī-i rengīn bahārumdur benüm 

Gülşen-i ‘ālem gül-i bī-i‘tibārumdur benüm 

 

2 fab‘-ı şū0um zīr-rān itse kümeyt-i kilkümi 

Mı'ra‘-ı berceste ,ıfl-ı ney-süvārumdur benüm 

 

3 furfe murġ-ı şū0-ı destānum ki olsam naġme-senc 

Oavt-ı bülbül 0ande-i bī-i0tiyārumdur benüm 

 

4 Kūh kūh-ı 'abrum ammā çeşm-i ma0mūr-ı bütān 

Düşmen-i ārām-ı cān-ı bī-�arārumdur benüm 

 

5 Kūhken olmaz benümle hem-terāzū ‘aş�da 

Bī-sütūn Āgāh  Āgāh  Āgāh  Āgāh seng-i kem-‘ayārumdur benüm 5b 

 

A3 44a, R 43b, Ü1 40b, H1 45a, Ö 61b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5b kem: kim Ö. 
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261261261261    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 VaSīfe ārzū-yı 0ˇān-ı nā-kesān degülem 

Hümā ma�āmam u murġ-ı her āşiyān degülem 

 

2 Elümde gerçi ne gül var ne deste-i sünbül 

Ne lu,fdur bu ki memnūn-ı bāġbān degülem 

 

3 Türüş cebīnī-i gerdūn şarāb-ı nābumdur 

Ki ben bu bezmde nā-0ˇānda mihmān degülem 

 

4 [ad-ı 0amīdeden ey meh bu derd yetmez kim 

Keşīde idecek āġūşuña kemān degülem 

 

5 Hezār şükr ki ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bu *asedgehde 

Mu'ībet-i digerān ile şād-mān degülem 

 

   A3 44a, R 43b, Ü1 40b, H1 45a, Ö 61b, H2 – 
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262262262262    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Pinhān-ı Gev�-ı vu'latı hicrānda bulmuşam 

Dil-0ˇāhum üzre Yūsufı zindānda bulmuşam 

 

2 Her ,urre-i müselsele �ayd itmem ey perī 2a 

Oanma kebūter-i dili yābānda bulmuşam 

 

3 Oad-bāġ-ı 0ande-i güle pā-dāş ider miyem 

Ol Gev�ler ki dīde-i giryānda bulmuşam 

 

4 Şādam göñül ki ġamze-i 0ūn-rīz-i yārdan 4a 

Oad-za*m-ı tāze sīne-i sūzānda bulmuşam 

 

5 Ger kīmiyā-yı meskenet ü ger ġınā-yı �alb 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh cümle ‘aş�-ı civānānda bulmuşam 5b 

 

   A3 44b, R 43b, Ü1 41a, H1 45b, Ö 61b, H2 97a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a müselsele: silsile H1, Ö. 
4a göñül ki: ki yiye H2. / yārdan: bārdan A3. 
5b civānānda: civānda H1. 
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263263263263    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Sürūra *aml ider āġāz feryād-ı 0azīn itsem 

 Neşā,-ı cām-ı 'ahbā kesb ider çīn-i cebīn itsem 

 

2 Cünūn perverde-i sevdā-yı zülf-i şū0-ı çeşmānam 

Sezādur 0al�a-i zencīrden  engüşterīn itsem 

 

3 Yine ba0t-ı siyehden būy-ı 'ub* ‘āfiyet gelmez 3a 

Sirişkümle eger hem-reng-i berg-i yāsemīn itsem 

 

4 Kemend-i zülfden murġ-ı dil āzād olsa da bārī 4a 

Bu gülşende birāz mānend-i şebnem 0oş-nişīn itsem 

 

  5 [alur ser-geşte vādī-i ‘ademde girdbād-āsā 

   Eger dest-i ümīde ārzū-yı asetīn itsem 5   

 

6 Bu vādī-i nezāket-0īzde peyrevligin görsem 6a 

 NaSīre söyleyen yārāna ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh āferīn itsem 

 

   A3 44b, R 44a, Ü1 41a, H1 45b, Ö 62a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a 'ub*: 'ab‘ Ö. / ‘āfiyet: ‘ā�ıbet A3, H1. 
4a Kemend: Semend R, Ü1. 
5 – A3, R, H1, Ö. 
6a peyrevligin: perverligin A3, Ö. 
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264264264264    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Gird-i bād-ı deşt-peymāyam ki mesken bulmadum 

Murġ-ı himmet  gibi göñlümce nişīmen bulmadum 

 

2 Nā-resā gördüm �umāş-ı dehri tā o deñlü kim 

Cāmesinden āstīn buldumsa dāmen bulmadum 

 

3 ‘Andelībāsā  cihān gülzārını  seyr eyledüm 

Şād ider bir 0ā,ır-ı nā-şādı gülşen bulmadum 

 

4 Neyleyüm şimden girü 0urşīd-i ‘ālem-tāb olup 

Kim bu *issetgāhda nā-beste revzen bulmadum 4b 

 

5 Bülbül ü pervānenüñ gūş eyledüm feryādını 5a 

Nāle-i ĀgāhdanĀgāhdanĀgāhdanĀgāhdan dil-sūz-ı şīven bulmadum 

 

   A3 44b, R 44a, Ü1 41a, H1 45b, Ö 62a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b revzen: duran A3. 
5a Bülbül ü: Bülbül – H1. 
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265265265265    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Fe‘ūlün 

 

1 Sefīd olmış degül mūy-ı siyāhum 1a 

Yüze çı�dı kef-i ba*r-ı günāhum 

 

2 Güşād olma�da gitdükçe der-i dil 

Vezān oldu�ça āh-ı 'ub*gāhum 

 

3 Geçilmezdi bu Sulmetgehden āsān 

Tevekkül olmasaydı >ıżr-ı rāhum 

 

4 ‘Aceb āyīne-i *ayret-nümādur 

Büt-i meh ,al‘at-ı va*şi nigāhum 

 

5 Baña ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh düşmez 0ˇāb-ı şīrīn  

Kenār-ı 'ub* olursa 0ˇābgāhum 5b 

 

   A3 45a, R 44a, Ü1 41a, H1 46a, Ö 62b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a olmuş: olmuşam A3. 
5b olursa: olunca Ö. 
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266266266266    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Behreverdür ‘aş�dan  şū0-ı dil-ārāmuz bizüm 

Bülbülin āzürde itmez verd-i ra‘nāmuz bizüm 

 

2 Yār ile aġyārdan pinhānī germ-ülfetüz 

Ma*v-ı 0urşīdüz ki görmez çeşm-i a‘dāmuz bizüm 

 

3 Zülf-i Leylīden kemend ister şikār-ı kemteri 

Nāzenindür ol �adar āhū-yı 'a*rāmuz bizüm  

 

4 oı�let-i çīn-i cebīn-i mevcden āsūdedür 

Ol �adar leb-rīzdür gevherle deryāmuz bizüm  4b 

 

5 Olmazuz ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş minnet-keş-i bād-ı 'abā 5a 

Zülf-i yāra bestedür dest-i temennāmuz bizüm  

 

   A3 45a, R 44b, Ü1 41b, H1 46a, Ö 62b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4b gevherle: gevher H1. / deryāmuz: deryāda R. 
5a Olmazuz: Olmaz A3. 
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267267267267    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilātün 

 

1 O āfetüñ diyemem yār-ı hem-zebānı olaydum 1a 

‘Azīm-rif‘at idi 0āk-ı āstānı olaydum 

 

2 Olurdı gülleri remz-āşnā-yı nāle-i bülbül 

Bu gülşenüñ bir iki hafta bāġbānı olaydum 

 

3 Bu ġıb,agāhda 'ad-şükr vā�i‘ olmadı hergiz 

Ki ārzū ile bir gün diyem fülānı olaydum 3b 

 

4 Gedā iken felegüñ gūne gūne nāzı çekilmez 

Ne müşgil idi eger şāh-ı kārmānı olaydum 

 

5555 Kemālin olsa idi Gerre deñlü raġbeti Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 5a5a5a5a    

Cihān-ı ma‘rifetüñ belki āsmānı olaydum 5b 

 

   A3 45a, R 44b, Ü1 41b, H1 46a, Ö 62b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a O: Ol Ö. 
3b bir gün diyem: diyem bir gün Ü1. 
5a Kemālin: Kemālüñ Ö. 
5b Cihān: Cihānda R. 
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>arfü’n>arfü’n>arfü’n>arfü’n----NūnNūnNūnNūn****    

268268268268    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Ey cemālüñ āftābı sšL¼ UF*¼ WsšL¼ UF*¼ WsšL¼ UF*¼ WsšL¼ UF*¼ WL0L0L0L0———— 1a 

Pertev-i �andīl-i mi*rābuñ sšI×L*¼ È b£sšI×L*¼ È b£sšI×L*¼ È b£sšI×L*¼ È b£ 1b 

 

2 Defter-i ‘ı'yān ser-ā-ser düşdi ba*r-ı ra*mete 

Oldı na�ş-ı 0ātemüñ tā kim şefī‘ü’l-müGnibīn 

 

3 Yazdı menşūr-ı risālet çün �ażā kātibleri 3a 

Çekdi ,uġrā yerine imżā-yı 0atemü’l- mürselīn 

 

4 Çün ,ufeylüñdür Suhūr-ı enbiyā vü evliyā 4a 

Şānuña p U¼u¼ bürhānı 0i,āb-ı bihterīn 4b 

 

5 Dāver-i rūz-ı cezā 0ˇāhende-i lu,f u ‘a,ā 

Sen gibi sul,ān-ı dīn ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi kemterīn  

 

A3 45a, R 44b, Ü1 41b, H1 4a, Ö 63a, H2 – 

 

 

 

 

    

    
                                                
* - H1; [āfiyetü’n-Nūn A3. / Na‘t-ı Şerīf H1; Na‘t-ı Cenāb-ı >abīb-i Ekrem ( SAS ) A3. A3 nüshasındaki bu 
başlık başka bir yazı ile derkenāra yazılmıştır. 
1a Enbiyâ S., 21/ 107: “ ( Resûlüm! )Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”. 
1b Bakara S., 2/ 2: “ O kitap ( Kur’an ); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler ( sakınanlar ve arınmak 
isteyenler ) için bir yol göstericidir.”. 
3a çün: çok Ö. 
4a Çün: Zun A3. 
4b El-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ‘‘‘‘, C. II,  Beyrut, Nu. 2123, s. 164. Hadis-i kudsi: “ Sen olmasan sen olmasan; 
felekleri yaratmazdım.”.  
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269269269269    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Vifā�-ı ġayrdan geç düşmen olsun meh-li�ā olsun 

Ne var 0āruñ vefāsında gül olsun bi-vefā olsun 

 

2 Hevādan nem �apar giryānlıġa çeşm-i ter-i ‘āşı� 

Degül mu*tāc na�ş-ı mūsi�īye na�ş-ı pā olsun 

 

3 Ser-i kūyuñda cism-i nā-tüvān 0āk oldı yetmez mi 

 Da0ı bilmem ne olsun sürme olsun tūtiyā olsun 

 

4 Ġaraż rif‘at-me’āb olma�dan i*sāndur ża‘īfāne 

Nihāl-i bī-Vemer isterse bī-neşv ü nemā olsun 4b 

 

5 Ma*abbet - 0ır�a-pūşı a,las-ı eflāke nāz eyler 

Olursa fa�r-ı Sāhir ġam degül dilde ġınā olsun 5b 

 

6 Ne benden āh-ı āteşbār u ne senden baña āzār 6a 

Dönen sözinden ey gerdūn-ı keç-rev āsiyā olsun 

 

7 Senüñ yetmez mi *üsnüñ gülşeninde naġme-senc ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Dü-'ad zāġ olmasun bir ‘andelīb-i 0oş-nevā olsun 

 

   A3 45b, R 44b, Ü1 41b, H1 46b, Ö 63a, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
4b bī-neşv ü: bī-neşv – H1. 
5b dilde ġınā: ġınā dilde Ö. 
6a benden: bende Ö. / āteşbār u: āteşbār – H1. 
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270270270270    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Degülken bir nigāh-ı mihre tāb- āver *icābından 1a 

O ,ıfl-ı nevresüñ dāġum ra�ībüñ intisābından 1b 

 

2 Ru0-ı gülfāmı çeşmümde nihāndur n’ola olursa 

Dimāġ-ı cān mu‘a,,ar eşkimüz būy-ı gül-ābından 2b 

 

3 Felekde bī-tekellüf kevkeb-i i�bāl anuñdur  kim 

 Çı�a her 'ub*-dem bir mihr-i tābān cāme-0ˇābından 

 

4 Mesī*āsā eger gerdūna çı�sa dil 0alā' olmaz 

Firīb-i ġamzesinden ,urre-i pür-pīç ü tābından 

 

5 Mülā�āt eylemiş bilmem leb-i dildār ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ki būy-ı cān gelür peymānenüñ dürd-i şarābından 5b 

 

   A3 45b, R 45a, Ü1 42a, H1 46b, Ö 63b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a bir: biz Ö. / mihre: mihr R.   
1b ra�ībüñ: ra�īb Ö. 
2b eşkimüz: eşkimin H1, Ü1; eşkümüñ Ö. 
5b dürd: devr H1; dūd Ö. 
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271271271271    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Yāruñ Ge�an-ı būserübāsın ne bilürsin 1a 

Yo�dur o dehen sende ġıdāsın ne bilürsin  

 

2 Fehm itmedük a*vāl-i gehī ,ıpranışından 2a 

Yā cāGibe-i kāhrübāsın ne bilürsin 

 

3 Ne bāde ne sā�ī ne sebūdan 0aberüñ var 3a 

Zāhid mey-i gülreng-i 0a,āsın ne bilürsin 

 

4 Gülşende o gül mest-i şeker-0andedür ammā 

Gūş olmayıca� sende 'adāsın ne bilürsin 

 

5 Cān virmek ile na�d-ı temennā ele girmez 

Pā-būsunuñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bahāsın ne bilürsin 

 

   A3 45b, R 45a, Ü1 42a, H1 46b, Ö 63b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a rübāsın: bahāsın Ö. 
2a ,ıpranışından: deprenişinden H1. 
3a bāde ne: bāde vü ne H1. / sebūdan: sebūduñ Ö. 
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272272272272    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Ne mümkün eylemek ey māh-rū �a,‘-ı naSar senden 

K’olur girdāb ayırılsa bir dem çeşm-i ter senden 1b 

 

2 Şu deñlü olmışam āyīneveş leb-rīz-i *ayret kim 

Sen āġūşumda mest-i cilve vü ben bī-0aber senden 

 

3 Nice ‘āşı� hirāsān olmasun ey ġamze-i 0ūn-rīz 

Ki bu 0ışm ile görse fitne eyler el-*aGer senden 

 

4 Ketān-ı 'ub*dan pīrāhen itse dāye-i gerdūn 

Yine şermende-i āzār olur ey sīmber senden 

 

5 ‘Aceb meşşā,adur ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh kilk-i ren-āmīzüñ 

Ki gül gibi dimāġ āşüftedür ehl-i hüner senden 

 

   A3 46a, R 45a, Ü1 42a, H1 46b, Ö 64a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
1b ayırılsa: eylerse Ö. 
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273273273273    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Bī-bāk seyr-i ‘ārıż-ı yâr itmemek niçün 1a 

Sāġarda bāde def‘-i 0umār itmemek niçün 1b 

 

2 Olmış çemen şükūfesi hep çeşm-i intiSār 

Ey pür-bahāne seyr-i bahār itmemek niçün 2b 

 

3 Oayyād-ı dest-i cān ile rengīn teGerv-i ‘afv 3a 

Şehbāz-ı tevbe elde şikār itmemek niçün 

 

4 Ferdāya 'alma *ācetini bī-nevālaruñ 

Ey renc-dost biri hezār itmemek niçün 

 

5 Olma çü seyl-i 0āne ber-endāz-ı herze-gerd 5a 

Bir yerde kūh gibi �arār itmemek niçün 

 

6 Her sifle dest-i būsuna varmaz dehānımuz 6a 

Būs-ı ‘iGārdan bile ‘ār itmemek niçün 

 

7 Deryāda var mıdur güherüñ �adr ü �ıymeti 7a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh söyle terk-i diyār itmemek niçün 

    

   A3 46a, R 45b, Ü1 42b, H1 47a, Ö 64a, H2 – 

 

 

 
                                                
1a yār: cān A3, R, Ü1; cānān R, Ü1. 
1b def‘: ref‘ A3. 
2b pür: perī H1. 
3a dest: dost A3. 
5a ber-endāz-ı herze-gerd: ber-endāz u herze-gū H1. 
6a dehānımuz: zamānımuz H1. 
7a �adr ü: �adr – Ö. 



 460  

 

    

274274274274    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Göñül sezā-yı temāşā-yı yār olur bir gün 

Mükedder āyīnemüz bī-ġubār olur bir gün 

 

2 Gider bürūdet olur bezm-i va'l-ı germ-ā-germ 

[alur mı böyle zemistān bahār olur bir gün 

 

3 Alur göz ile ba�ar gevher-i sirişküme yār 

Budur �arīne dür-i gūşvār olur bir gün 

 

4 Uzatma ço� da tırāş eyle 0a,tuñı cānā 4a 

Bu mūra mer*amet idince mār olur bir gün 4b 

 

5 Müdām 0āk-i meGelletde �almaz ehl-i hüner 5a 

‘A�ī�ın adı çı�ar nāmdār olur bir gün 

 

6 Felekden itme �abūl ādemiyyet itse da0ı 

Bu mūmiyā sebeb-i inkisār olur bir gün 

 

7 O va*şiyi bilürüz 'ayd olur degül ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Bu sözle eglenürüz kim şikār olur bir gün 

 

A3 46a, R 45b, Ü1 42b, H1 47a, Ö 64a, H2 98b 

 

 

 

 

 

                                                
4a eyle: - H1. 
4b mūra: mūr Ö. 
5a meGelletde: meGelletle H2. 
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275275275275    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Sipihr ‘āciz iken imti*ān-ı āhumdan 

O seng-dil *aGer itmez sinān-ı āhumdan 1B 

 

2 O sa0t-bāzū-yı meydān-ı himmetem ki olur 2a 

Zamīde ebrū-yı 0ubān kemān-ı āhumdan 

 

  3 Miyān-ı ehl-i ma*abbetde bī-nişān 'anma 3a 

   Ki ehl-i derd bilürler nişān-ı āhumdan 3b 

 

4 >aGer sirişk-i şerer bār-ı çeşm-i pür-0ūndan 

   Ki ber� sūziş olur dūdmān-ı āhumdan 

 

  5 Yeter 0arābī-i aġyāra bir ,ıbış Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh  

   O şū0 ,utmasa her dem ‘inān-ı āhumdan 

 

A3 46b, R 45b, Ü1 42b, H1 47b, Ö 64b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b sinān: nişān H1. 
2a bāzū-yı: bāzūyı R, Ü1. 
3a bī-nişān: bī-şān Ö. 
3b bilürler nişān: bilür lisān H1. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Dil mā’il-i her dilber-i nāzende mi olsun 

Her şū0a o yektā güher erzende mi olsun 

 

2 ‘Āşı� heves-i va'luñ ile bāġa mı varsun 2a 

Bülbül gibi gülzārda 0ˇānende mi olsun 

 

3 Ey çar0-ı siyeh kāse yeter minnet-i rūzī 

Āzāde iken 0al� saña bende mi olsun 

 

4 Her berg-i güli tāze-leb-i yāra mı beñzer 4a 

Her ġonce sezāvār-ı şeker-0ande mi olsun 

 

5 İtsün mi hemān va'f-ı �ad ü ‘ārıżuñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Hep defter-i eş‘ārı 0oş-āyende mi olsun 

 

A3 46b, R 46a, Ü1 43a, H1 47b, Ö 64b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a varsun: olsun H1. 
4a güli: gül H1, R, Ü1, Ö. 
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277277277277    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Zayāl-i ‘ārıż-ı dildār u yār u zülf ü kākülden 1a 

Bahār-ı ,ab‘ımuz gülzārdur rengīn ta0ayyülden 

 

  2 Zamān ile gülistān idi bilmem Meşhed-i nāzuñ  

   Ki būy-ı 0ūnuñ a'la far�ı yo�dur nükhet-i gülden 2b 

 

  3 Yine düşdüm kemend-i zülfüne endīşesüz ben kim 

   Peşīmān olmışam biñ kere kār-ı bī-te’emmülden 

 

  4 Zumār-ālūde rind-i rast-güftāram riyā bilmem 4a  

   >azīndür �ul�ul-ı mīnā-yı mey āvāz-ı bülbülden 

 

  5 Egerçi *üsn-i istiġnā-fürūşuñ 0aSSı var ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh  

   U'andum tā-be-key bīgāneveş yāra temeyyülden 5b 

 

A3 46b, R 46a, Ü1 43a, H1 47b, Ö 65a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a dildār u: dildār – Ö. / yār u: yār-ı H1, R, Ü1, Ö. / zülf ü: zülf – H1. 
2b 0ūnuñ: 0ūyuñ Ö. / far�ı: fev�ı R. 
4a bilmem: bilmez Ö. 
5b temeyyülden: temennīden H1. 
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278278278278    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 İder mi ārzū-yı va'l hicr-i yārı gören 

Alur mı nām-ı meyi aġzına 0umārı gören 1b 

 

2 >icābdan eriyüp şebnem olmasun n’olsun 

Bu āb u tāb-ı ġażabla o gül‘iGārı gören 2b 

 

3 Şikest-i tevbeden āsān bilür şikest-i dili 

Göñül virür mi o şū0a bu inkisārı gören 

 

4 Oanur ki memleket-i Çīni seyre gelmişdür 

Şebīh-i zülf-i bütān cebhe-i kibārı gören 

 

5 Kelāmı olsa da 0urşīd gibi ‘ālem-gīr 

Kim ola Gerre �adar şimdi i‘tibārı gören 5b 

 

6 Sevād-ı şebde olur revna�ī meh-i bedrüñ 6a 

Yine günehde görür ‘afv-ı Kird-gārı  gören 6b 

 

7 Saña ne fā’ide müstaġnī olmadan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Vezīr olur beg olur lu,f-ı rūzgārı gören 

 

   A3 47a, R 46a, Ü1 43a, H1 48a, Ö 65b, H2 – 

 

 

 

 

                                                
1b meyi: mey Ö. 
2b tāb: nāb Ö. 
5b �adar: - H1. 
6a meh: - Ö. 
6b görür: olur H1. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Fir�at demidür ey dil-i nālān ne ,urursın 

Kāruñ mı degül nāle vü efġān ne ,urursın 

 

2 Ol āfete beñzer yine bir şū0a mı ba�duñ 

Ey dīde-i ter vālih ü *ayrān ne ,urursın 

 

3 Bilmem ‘aceb ol ġamze-i 0ūn-rīzi mi gördüñ 3a 

Yanumda göñül böyle hirāsān ne ,urursın 

 

4 Bu bāġda bülbüllere gülçīne mi nāzuñ 

Göster yüzüñ ey ġonçe-i 0andān ne ,urursın 4b 

 

5 Ya�dı şeb-i fir�atde beni āteş-i *asret 

Ey eşk yeter dīdede pinhān ne ,urursın 

 

6 Āzādelerüñ yeri degül gülşen-i ‘ālem 

ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveş ş ş ş ey serv-i 0ırāmān ne ,urursın 

    

   A3 47a, R 46b, Ü1 43a, H1 47b, Ö 65a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a  0ūn-rīzi: 0ūn-rīz Ö. 
4b yüzüñ: yüzin H1. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Deryūze ider 'ub*-ı tebessüm dehenümden 

Gül-ġonçe-i 0urşīd açılur yāsemenümden 

 

2 Ol şem‘-i serā-perde-i �udsem ki mükerrer 2a 

Efrū0tedür şu‘le-i fūr encümenümden 

 

3 Ol gülbün-i nevreste-i *üsnüm ki *ayādan 3a 

Pūşīde geçer dīde-i gülçīn çemenümden 

 

4 Yā zülf-i siyeh yā müjedür yā 0am-ı ebrū 

Bir mūy Suhūr itmedi bī-cā bedenümden 

 

5 Ol *üsn-i ġarībem ki mürūr itse de 'ad-sāl 5a 

Müşkil ki 0ayālüm çı�a yād-ı va,anumdan 5b 

 

6 Çün dīde-i āyīne ser-ā-pā nigeh olsa 

Seyr olmaya ‘āşı� yine vech-i *asenümden 

 

7 [ur'-ı meh ü 0urşīdi siper itse de gerdūn 

Cān �urtaramaz ġamze-i nāvek figenümden 

 

8 Dilber deheninden bu ġazel güftedür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Teng-i şeker olsa n’ola kāġıd su0anumdan  

 

A3 47a, R 46b, Ü1 43b, H1 48a, Ö 65b, H2 – 

 

                                                
2a Ol: O R. 
3a Ol: Ey H1. 
5a mürūr: güGer H1. 
5b yād-ı va,anumdan: yā,umdan Ö. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Mest olduġuna ‘ālemi mestāne 'anursın 

Görseñ leb-i bāmı leb-i peymāne 'anursın 

 

2 Nīk ü bed-i nergis gibi bir gözle ba�arsın 2a 

Her bed-güherī gevher-i yekdāne 'anursın 

 

3 Bir va'l içün āteşlere düşmiş degülüz biz 

Ey ġonçe-dehen bülbüli pervāne 'anursın 

 

4 Gāhī ele alsañ dil-i 'ad-çāki de cānā 

Fa'duñ bilürüz lu,f degül şāne 'anursın 

 

5 Dīvāne degülsin nesin ey dil 0aberüñ yo� 5a 

Her düşmen-i cān āfeti cānāne 'anursın 

 

6 Uġrarsa yoluñ külbe-i ĀgāhaĀgāhaĀgāhaĀgāha �açarsın 

Bilmem sen o ‘işretgehi ġam0āne 'anursın 

 

   A3 47b, R 46b, Ü1 43b, H1 48b, Ö 66a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a bed: bede A3, H1, Ü1, Ö. 
5a nesin: ne var H1. / 0aberüñ: 0aberin A3.  
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ey ġamzesine ru0'at-ı cevr ü cefā viren 

Virmez mi saña sūz-ı ma*abbet baña viren 

 

2 Ey dil telāş-ı ni‘met-i dīdār tā-be-key 

Sen 'ābir ol ki rız� virür iştihā viren 

 

3 Zūn-ı cigerle eyleme ta*'īl-i reng ü bū 

Ey ,ıfl-ı 0ū *ınā da virür dest ü pā viren  

 

4 Ben nā-tüvānın itdi helāk-ı teġāfüli 

Her bī-vefāya derdden evvel devā viren 

 

5 Ey kāşki vireydi birāz sāye-i kerem 5a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o na0l-i ser-keşe neşv ü nemā viren 

    

A3 47b, R 47a, Ü1 43b, H1 48b, Ö 66a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5a Ey: Hey H1. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Ser-mest-i teġāfül-i nigeh-i yāra ne dirsin 

Vā�ıf mı degül *āl-i dil-i zāra ne dirsin 

 

2 Müjgānları ālūde-i 0ūn-ı dil ü her-dem 

Çeşm-i siyehi itdügi inkāra ne dirsin2b 

 

3 İn'āf mıdur tā-be-key iShār-ı tecāhül 

Meftūnuñam ey şū0 sitemkāra ne dirsin 3 

 

4 Ey ‘aş� beni ġamla zebūn oldı mı 'anduñ 

Destümde olan sāġar-ı ser-şāra ne dirsin 4b 

 

5 Dünyāyı şehīd itdi vü nūş eyledi �anın 5a 

Sīr olmadı ol ġamze-i 0ūn-0ˇāra ne dirsin 5b 

 

6 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o şū0 itmedügi cevr mi �aldı 

Olmaz mütenebbih dil-i bī-‘āra ne dirsin 6b 

 

            A3 47b, R 47a, Ü1 44a, H1 48b, Ö 66b, H2 99b 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b Çeşm: Çeşmi Ö. 
3  - A3, H1, R, Ü1, Ö. 
4b ser-sāra: şer-şāra A3. 
5a Dünyāyı: Dünyā-yı R. / itdi: eyledi H2. 
5b ol: dil H1. 
6b dil: dek Ö. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 Zā’il olmaz devlet-i fa�r āfet-i eflākdan 1a 

   Cāme-i ‘uryān teni dā’im emindür çākdan 

 

2 Her 0as ü 0ār ile olma hem-nişīn ey ġonçe-fem 

 [adr-i *üsni bil gül-i ru0sār bitmez 0ākdan 2b 

 

3 Herkesüñ bāġ-ı cihān içinde bir dil-0ˇāhı var 

Gülden efzūn *aSS ider ma0mūr-ı berg-i tākdan 

 

4 Va'f-ı şeker-0andesin itdük de ol şīrīn-lebüñ 

Oldı efzūn şa��-ı engüşt-i �alem misvākdan 

 

5 Ba0t-ı 0ˇāb-ālūdemüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh sā�ī olalı 

 Far� olunmaz bādenüñ keyfiyyeti tiryākdan 

 

            A3 48a, R 47a, Ü1 44a, H1 48b, Ö 66b, H2 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Zā’il: Nā’il R. 
2b bitmez: yetmez Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ey dil 0arāb-ı ġamze-i 0ūbān degül misin  

Seng-i cefā vü cevr ile vīrān degül misin 

 

2 Ben tīre kevkeb olduġuma �āni‘ olmışam 

Ey māh sende fitne-i devrān degül misin 2b 

 

3 Hep va‘de-i düruġ ile geçdi zamān-ı *üsn 

Bir kerre  ,oġrı söyle müselmān degül misin 

 

4 Yūsuf kenār-ı çāhda āb-ı *ayāt ise 

Pīrāhen-i *ayātda sen cān degül misin 4b 

 

5 Yār elde cām-ı bāde vü sen ‘öGr-i tevbe-0ˇāh 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh �oy riyāyı peşīmān degül misin 5b 

 

   A3 48a, R 47b, Ü1 44a, H1 49a, Ö 66b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b Ey: Āh R. 
4b cān: 0ān A3, R; *abāb H1. 
5b �oy: �o R. / riyāyı: riyā-yı Ö. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Kimse bilmez ben �adar Gev� u temāşā �ıymetin 

Lāle-i dil-0ūn bilür dāmān-ı 'a*rā �ıymetin 

 

2 Ehl-i tecrīd olduġum çün i‘tibārum �almadı 2a 

>ayf bilmezler bu kāfirler Mesī*ā �ıymetin 

 

3 Ġar�-ı ba*r-ı hicrden 'or leGGet-i dīdārıñı 

Sākin-i sā*il ne bilsün dürr-i yektā �ıymetin 3b 

 

4 Pençe-i küstā0-ı ‘i'metdür girībān-gīr olan 

Yo�sa Yūsuf 'anma bilmezdi Züley0ā �ıymetin 

 

5 favf iderken gird-i kūyuñ didi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ol 'anem 

Ka‘be �adrin bilmeyen bilmez kilīsā �ıymetin 

 

   A3 48a, R 47b, Ü1 44a, H1 49a, Ö 67a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a olduġum çün: olduġumca H1; olduġı çün Ö.  
3b Sākin-i sā*il: Sā*il-i sākin H1. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Yār yār olsun da a‘dā bildüginden �almasun 

İtmezüz terk-i temāşā bildüginden �almasun 

 

2 [ayd-ı zülfünden dil-i şeydā a'ılsa geçmezüz 2a 

Biz de yo�dur ġayr-ı sevdā bildüginden �almasun 2b 

 

3 Sūz ile sīb-i zena0dānında 0āmın almışuz3a 

Ġamze-i nā-pu0te cānā bildüginden �almasun 

 

4 Efser-i 0urşīdi virse ser-fürū eyler miyüz 4a 

Şimdi çar0-ı sifle a'lā bildüginden �almasun 

 

5 Didi bilmezlikle 'ordum *ālin ĀgāhuĀgāhuĀgāhuĀgāhuññññ o māh 5a 

Bu gün oldı lu,fı ferdā bildüginden �almasun 

 

   A3 48a, R 47b, Ü1 44b, H1 49a, Ö 67a, H2 – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
2a a'ılsa: geçse H1. 
2b ġayr: ġayrī H1, Ö. 
3a almışuz: imişüz H1. 
4a ser-fürū: serv A3. 
5a ĀĀĀĀgāāāāhuññññ: ĀĀĀĀgāāāāhın H1. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Göñül bilmem ne şem‘üñ pertev-efzūn oldı nūrından 1a 

Ki fānūs-ı 0ayāl-i sīneye 'ıġmaz *użūrından 1b 

 

2 Müyesser olmadı hergīz 'afā-yı neşve-i Gātı 

Cihānuñ ‘āciz oldum sā0te Gev� ü sürūrından 2b 

 

3 Nümāyān āsmāndur 'anma ‘ömrüñ reh-güGārında 

Bülend olmuş ,urur bir girddür dehrüñ mürūrından 3b 

 

4 Yanup sūz-ı ġam-ı hicrān ile āteş-penāh olma� 

 Ço� āsāndur baña mi*net-keş-i va'luñ 'abūrından 4b 

 

5 Dil oldı mā’ilī ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş bir 0od-pesendüñ kim 

Degül ben kendü de rāżı degül ,ab‘-ı ġurūrından 

 

   A3 48b, R 47b, Ü1 44b, H1 49b, Ö 67b, H2 – 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1a pertev-efzūn: pertev-efrūz H1, Ö; pür-efzūn  A3. 
1b 0ayāl: 0ayāli Ö. 
2b Gev� ü: Gev� - H1, Ö. 
3b Bülend: Bülendin H1. / girddür: gerdūn H1. 
4b 'abūrından: *ubūrından H1. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Marīż-i ‘aş�-ı 0ūbānam ki 'ı**at dūr olur benden 

 Mesī*ā gelse ger bālīnüme rencūr olur benden 1b 

 

2 Libās-ı  ‘āfiyet 'ad-çāk o rind-i mey-perestem kim 

 Oalā* āzürde 0ā,ır-ma‘'iyet mesrūr olur benden 

 

3 Olur erbāb-ı ‘aş�a bā‘iV-i 0ā,ır-perīşānī 

Rumūz-ı ‘aş�dan her sa,r kim mes,ūr olur benden 3b  

 

4 Dil-i pür-āteş ile 0āne-sūz-ı ‘işretem ammā 

Serāy-ı bī-der ü dīvār-ı ġam-ı ma‘mūr olur benden 

 

5555 Mülāyim olsa baña  n’ola gerdūn āteşem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

Ki bāzū-yı kemān-ı imti*ān bī-zūr olur benden 

 

             A3 48b, R 48a, Ü1 44b, H1 49b, Ö 67b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b bālīnüme: bālīnüm Ö. 
3b ‘aş�dan: ‘aş�da Ö. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Cānā dil-i erbāb-ı vefādan mı gelürsin 

Ey ka‘be-i ma�sūd 'afādan mı gelürsin 

 

  2 Şebnem gibi gökde aranur yerde bulınduñ 

   Ey mihr-i cihān-tāb semādan mı gelürsin 

 

  3 Ey murġ-ı dil ol zülf-i siyehden nice geçdüñ 

   Yā ba0t-ı sa‘ādetle hümādan mı gelürsin 

 

4 Yārān seni bergeşte nigāh ile ararlar 

 Ey şāhid-i i�bāl �afādan mı gelürsin 

 

  5 Zuşk eyledi kişt-i emeli ye’sle āhum 

   Ey ebr-i kerem āb-ı be�ādan mı gelürsin 

 

  6 Ey reşk-i perī külbe-i ĀgāhaĀgāhaĀgāhaĀgāha mı varduñ 

   Va*şet-zedesin dām-ı belādan mı gelürsin 

 

   A3, R, Ü1, Ö, H2 -, H1 49b 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Oordı o perī lu,f iderek derd-i dilümden1a 

Kimden ideyüm şekve didüm didi elümden 

 

2 Mi‘mār-ı keder0āne-i aġyār iken ol şū0 

Dest-i sitem ü cevr ile ya�dı temelümden 

 

3 Bilse  kime vā-bestedür ümmīdümi zāhid 

Seccāde ider rişte-i ,ūl-ı emelümden 

 

4 Hem-sūziş idüm sū0teler ile o �adar kim 

Olsam per-i pervāne çı�ar āb ü gilümden 4b 

 

5 Ol mu‘tekif-i gūşe-i āzāde kim kim 

Ārāyiş olur şāhid-i ‘ilme ‘amelümden 

 

6 Nā-rāic iken na�d-ı su0an pek geçer oldı 6a 

Zūbāna bile sikke-i carbü’l-meVelümden 

    

7 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dimiş defter-i eş‘āruñı cānān 

Göñlüm gibi bir la*Sa ayırmam baġalümden 

 

   A3 48b, R 48a, Ü1 44b, H1 49b, Ö 67b, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
1a dilümden: dilden Ö. 
4b çı�ar: - H1. 
6a Nā-rāic: Tā-rāic Ö. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Zamāne *asret-i  bezm-i ,arab-fezāmuz iken 

   O va*şi olmada bīgāne āşināmuz iken 

 

2 Müdām sāye-nişīn-i nihāl-i āhum idi 

Bahār-ı ‘ārıżı gülzār-ı dil-güşāmuz iken 

 

3 Kemend-i zülfüne ta‘līm-i tāb iden biz idük 

Zamān ile o sitem-pīşe dilrübāmuz iken 

 

4 Niyāzmend-i nigāh idi sürme çeşmümden 

Ġubār-ı 0a,,-ı ru0-ı yār tūtiyāmuz iken 

 

5 ‘Aceb ki cür‘a-keş-i kāse-i gedāyāndur 5a 

O şū0 bezmde ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh pādşāmuz iken 

 

   A3 49a, R 48a, Ü1 45a, H1 50a, Ö 68a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5a gedāyāndur: gedāyānuz A3. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 kuhūr itmiş 0a,-ı müşgīn degül ,arf-ı ‘iGārından 1a 

Görinür dūd-ı 0āl-i ‘anberīn āteş kenārından 1b 

 

2 Derūn-ı dilde pinhān itdügüm tīr-i cefādur hep 

Bu müjgānlar ki çı�mış çeşm-i pür-0ūn cūy-ı bārından 

 

3 Beni görse bu rüsvālu�la ger dāmān-ı 'a*rāda 

 Çı�ar Mecnūn girībān-çāk āġūş-ı mezārından 

 

4 Gelen āvāz-ı pāy-ı dilrübādur gūşuma yo�sa  

 Oadā eyler derūnum şīşe-i dil inkisārından 4b 

 

5 O gülzāra ne raġbet kim 0azān ide mükāfātın 

Esīr-i gülşen-i dāġum ki düşmez i‘tibārından 5b 

 

6 Unutdı ġonçe-i dil gerçi ki açılmaġı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 U'andum ben da0ı dehrüñ 0azān-ı nev-bahārından 6b 

 

A3 49a, R 48b, Ü1 45a, H1 50a, Ö 68a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a ,arf: ,arb Ö. 
1b dūd-ı 0āl: dū-0ā dil Ö. 
4b inkisārından: inkisārumdan R. 
5b i‘tibārından: i‘tibārumdan R. 
6b 0azān-ı: 0azān u R, Ö. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Fitne āġuşte niçün çeşm- füsūn sāzından 

Sīne 'ad-çāk-ı �ażā ġamze-i ġammāzından 

 

2 Bāde müştā�-ı mülā�āt-ı leb-i meygūnı 

Sürme ma*rūm-ı temāşā nigehi nāzından 

 

  3 [anda ben �anda hem-āġūşı serv-i �addüñ  3a 

   Ki �alur fā0te-i kūtāhī-i pervāzından 

 

4 Bülbül-i sū0te bir āh ile gülşende beni 

   Ya�dı pervāne gibi şu‘le-i āvāzından 4 

 

  5 Oldı cins-i su0an Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh o �adar kāsid kim 

   Si*r-senc olsa olurdı 0acil i‘cāzından 5b 

 

A3 49a, R 48b, Ü1 45a, H1 50a, Ö 68b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a hem-āġūşı: hem-āġūş H1. 
4 – H1. 
5b Si*r-senc. Ger Mesī* Ö. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Dil esīr-i zülf-i cānān olduġı çün neylesün 

İtdügi işden peşīmān olduġı çün neylesün 

 

2 Seng-i cevr-i bāġbāndan 'anki 0ār üstündedür 

Bülbülüñ seyr-i gülistān olduġı çün neylesün 2b 

 

3 Rūzī-i ehl-i su0an şa�k-ı �alemden dādedür 

Ni‘met-i dünyā �arāvān olduġı çün neylesün 

 

4 Māni‘ iken geh ġurūr-ı *üsn ü geh şerm ü *ayā 4a  

‘Āşıkuñ dil-0ˇāhı āsān olduġı çün neylesün 

 

5 ‘Ālemüñ dānā vü nā-dānında gördük raġbetin 5a 

Cürmi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhuñ su0andān olduġı çün neylesün 

 

A3 49b, R 48b, Ü1 45b, H1 50b, Ö 68b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b seyr: yeri H1. 
4a *üsn ü: *üsn – R. / şerm ü: şerm – A3,R. 
5a raġbetin: raġbeti Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Dil güft [ u] gū-yı ,urre-i dildārı açmasun 

Ma�'ad dırāz olur su0an-ı mārı açmasun 1b 

 

2 Yā 0āne-i selāmeti der-beste eylesün 

Yā mācerā-yı dīde-i 0ūn-bārı açmasun 

 

3 Her gül nesīm-i āh ile bir gird-bād olur 

‘Uşşā�a bāġbān der-i gülzārı açmasun 

 

4 Piçīdedür hezār hezār āh-ı cān güdāz 

fumār-ı şevke-i dil-i efkārı açmasun 

 

5 Pür-çeşm-i fitne-0īzdür Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh *āli  de 

İsterse 0ˇāb o nergis-i bīmārı açmasun 

 

A3 49b, R 48b, Ü1 45b, H1 50b, Ö 69a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b mārı: yārı H1. 
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>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l----VāvVāvVāvVāv****    

297297297297    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 Teşneyem la‘l-i leb-i cānāna itmem ser-fürū 

   Zıżram ammā çeşme-i *ayvāna  itmem ser-fürū 

 

  2 Sāġar-ı zerrīn-i mihr ü māhı alsa destine 

   Çün 'ürā0i sā�ī-i devrāna itmem ser-fürū  

 

3 [a,re-i nāçīzem ammā evc-i rif‘atdür yerüm 3a 

Dürr-i yektā itse de ‘ummāna itmem ser-fürū 

 

  4 Pāk dāmān olmayınca eşk-i şebnemden bile 

   Bülbülāsā her gül-i 0andāna itmem ser-fürū 

 

  5 Olmayınca sāde çīn-i cebheden ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş 

   Oanma mi*rāb ebrū-yı 0ūbāna itmem ser-fürū 

 

A3 49b, R 49a, Ü1 45b, H1 50b, Ö 69a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* - H1, Ü1; [āfiyetü’l-Vāv A3.  
3a rif‘atdür: rif‘atde H1. 
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298298298298    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Rumūz-ı ‘aş�dur āsān edā degüldür bu 

[o lāf-ı dānişi zāhid riyā degüldür bu 

 

2 Bahār-ı *üsn geçer gülşen olmadın 0urrem 

‘İnānı elde mi reng-i *ınā degüldür bu 

 

3 Fütāde olmayıca� kāh gibi geçmez ‘aş� 3b 

Hilāli ceGb idecek kehrübā degüldür bu 3b 

 

4 Ümīd-i vu'latuñ ey māh �anda ben �anda 

>u'ūli mümkün olur müdde‘ā degüldür bu 

 

5 Gehī sipihr ü gehī cevr-i yārdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Şikāyet itme ki semt-i rıżā degüldür bu 

 

   A3 50a, R 49a, Ü1 45b, H1 51a, Ö 69b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

                                                
3a geçmez: çekmez R. /  ‘aş�: ‘aşı� A3. 
3b idecek: ideñ H1. 
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299299299299    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Revādur eylese def‘-i elem nevā-yı sebū 

Ki cūş-ı bāde-i gülfāmdur 'adā-yı sebū 

 

2 Oafā-yı meclis-i rindān bī-ser ü pādur 

Tehī bulunmıya deyr-i muġānda cā-yı sebū 

 

3 Şikest-i tevbe içün seng-i 0āreden �almaz 

Egerçi āteş ü āb üzredür binā-yı sebū 

 

4 Mürīd-i pīr-i muġān u nedīm-i sā�īdür 4a 

‘Aceb mi būsegehüm olsa dest ü pāy-ı sebū 4b 

 

5 Güşāde eyledi dil ġonçesin yine ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Meger nesīm-i Semer�anddur hevā-yı sebū 

 

   A3 50a, R 49a, Ü1 46a, H1 51a, Ö 69b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
4a nedīm-i: nedīm ü H1. 
4b dest ü: dest-i H1; dost-ı A3. 
5a Güşāde: Güşād H1. 



 486  

    

    

>arfü’l>arfü’l>arfü’l>arfü’l---- Hā’  Hā’  Hā’  Hā’ ****    

300300300300    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Egerçi Sulmet-ālūd-ı günāham yā Rasūla’llāh 

 Senüñ nūruñla reşk-i mihr ü māham yā Rasūla’llāh 

  

  2 Bu gülşende n’ola şād-āb olursam ebr-i feyżüñden 

 Degülsem gül yine kemter giyāham yā Rasūla’llāh 

  

  3 Dü-‘ālemde baña sermāye-i rif‘at bu besdür kim 

   Ser-i kūyuñda ednā 0āk-i rāham yā Rasūla’llāh 

  

  4 Oavābum da 0a,ādur gerçi mīzān-ı ‘adāletde 

 Yine sensin şefī‘üm ‘öGr-i 0ˇāham  yā Rasūla’llāh 

 

  5 Sevād-ı ‘anber-i deryā-yı ra*met cirm iken ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Revādur dir isem nāme-siyāham yā Rasūla’llāh 5b 

 

   A3 50a, R 49b, Ü1 46a, H1 4a, Ö 69b, H2 – 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* - H1; [āfiyetü’l-Hā’ A3. / Na‘t-ı Şerīf H1; Na‘t-ı >ażret-i Mu'tafā Rasūlü’llāh ( SAS) A3. A3 nüshasındaki 
bu başlık başka bir yazı ile derkenāra yazılmıştır. 
5b dir: - H1. 
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301301301301    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Müyesser oldı *aşr olma� bu gün ol serv-�āmetle 

Bī-*amd’illāh �arīn oldı du‘ā ā0ır icābetle 

 

2 O şū0 ile zebāndān-ı nigāh olma� ne mümkündür 

Ki hergiz ma*rem olmaz gūşe-i çeşmi işāretle 

 

3 Hele seng-i cefādan ġam degül 0ā,ır-şikest olma� 

Dürüst itseydi bāri mūmiyāyı istimāletle 3b 

 

4 Zumār-ālūde rindān ile  dün mey0āneye vardum 

Elinde cām gördüm zāhidüñ ammā ne *āletle 4b 

 

5 Temāşā-yı çemenden �a'dı ol sīmīn-berüñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Yüzüñ seyr itmedür āyīne-i dilde nezāketle 5b 

 

A3 50a, R 49b, Ü1 46a, H1 51a, Ö 70a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b Dürüst: Dost Ö. 
4b zāhidüñ: zāhidi H1. 
5b Yüzüñ: Yüzin H1, Ö. / dilde: gülde H1, R, Ö; gülden Ü1. 



 488  

 

    

302302302302    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Tamām olur ġam-ı bī-intihā da va�tinde 

Olur güşāde gül-i müdde‘ā da va�tinde 

 

2 Oadā�at üzre degül her işüñ senüñ de saña 

Olur ki kāGib olur  iştihā da va�tinde 2b 

 

3 Vefā idersen eger eyle her zamān 0oşdur 

Egerçi 0ūbdur ey meh cefā da va�tinde 

 

4 Ne gūne āmedeni geldi derd-i ‘aş� saña 

Arar bulur seni ey dil devā da va�tinde 

 

5 İnanmaz oldu�  o güftārı şimdi kim Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 5a5a5a5a 

Bizümle yār idi ol dilrübā da va�tinde 

 

A3 50b, R 49b, Ü1 46b, H1 51b, Ö 70a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
2b iştihā da: intihā da H1. 
5a güftārı: güftāra Ö. 
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303303303303    

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Şāhid-i sebzvārdur ġonçe 1a 

Oan ġarībü’d-diyārdur ġonçe 

 

2 Parmaġın nergisüñ gözine 'o�ar 2a 

fıfl-ı ‘i'met-şi‘ārdur ġonçe 

 

3 Ġonçe *asb olmanuñ bilür feyżin 

Gülşenīlerle yārdur  ġonçe 

 

4 Dehen-i yār �anda bu �anda 

Zāde-i şā0sārdur ġonçe 

 

5 Göreli tügme-i girībānuñ 

Reşkden dil-figārdur ġonçe 

 

6 Bülbül-i 'abr-pīşeye ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ġaybdan ber-güGārdur ġonçe 

 

             A3 50b, R 49b, Ü1 46b, H1 51b, Ö 70b, H2 – 

 

 

 

 

    

    

    

    

                                                
1a sebzvārdur: sebzevārdur H1. 
2a Parmaġın: Parmaġuñ Ü1. 
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304304304304    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 >asedüm yo� felegüñ sāġar-ı peymānesine 1a 

Düşeli pīr-i muġānuñ der-i mey0ānesine 

 

2 Gūşe-i hicrde tenhā *ased ol ‘āşı�a kim 

Reşk ide ebr anuñ girye-i mestānesine 2b 

 

3 Mübtelāsın nesine diyü su’āl eyler iseñ 

Leb-i pür-0andesine ,arz-ı levendānesine 

 

4 Var mıdur şāibe-i mihr ü ma*abbet naSar it 

Bāġ-ı dehrüñ güline bülbül ü pervānesine 4b  

 

5 N’ola ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-'ıfat ben da0ı �urbān olayum 5a 

[ad-ı pür-fitnesine nergis-i mestānesine 

 

A3 50b, R 50a, Ü1 46b, H1 51b, Ö 70b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a sāġar-ı: sāġar u Ü1, Ö. 
2b anuñ: anın H1. 
4b bülbül ü pervānesine: bülbül-i virānesine H1. 
5a olayum: olsam H1, R, Ü1, Ö 
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305305305305    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Nigehī ‘arbede-cū cünbüş-i müjgānı ile 

Çekişür çeşm-i siyeh mesti girībānı ile 

 

2 Ço�laruñ çāk-i girībānına olurdı sebeb 

Beni pā-būse şerīk eylese dāmānı ile 

 

3 [almadı 0ˇāhişimüz meyve-i va'la cānā 

Bizi seyr itdi ġamuñ ni‘met-i elvānı ile 

 

4 Neş’esi cām-ı meyüñ şāh ü gedāya birdür 

 Za,-ı peymāne yazılmaz 0a,-ı dīvānı ile 

 

5 Şerm-i *üsn olmasa 0urşīde ‘inān-gīr-i heves 5a 

Götürür şebnemi bālāya gülistānı ile 

 

6 Oormadı *ālini bir kerre o şū0 ĀgāhuĀgāhuĀgāhuĀgāhuññññ 

Āşinā eylemedi derdini dermānı ile 

 

            A3 51a, R 50a, Ü1 46b, H1 51b, Ö 70b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5a 0urşīde: 0urşīd A3, H1. 
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306306306306    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 Hem-dem ol nev-reste Gev� ü 'o*betin bilmezlere 

   Nāzenīndür �adr-i nāz ü ni‘metin bilmezlere 

 

  2 Bir per-i pervāne yanma� deñlü germ olmaz baña 

   Şem‘-i bezm-ārā iken germiyyetin bilmezlere 

 

  3 Zūn-ı dil nūş itmege rāżı degülsen ehl-i dil 3a 

   Mey virürsen bādenüñ keyfiyyetin bilmezlere 

 

4 aerre deñlü baña ġam vir şükrin al dünyā �adar 

BeGl idince 0ˇān-ı va'luñ raġbetin bilmezlere 4b 

 

5 Va�f-ı seng-i cevr-i 0ūbān oldı dil ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh *ayf 

Hīçe 'atdum gevherüm hīç �ıymetin bilmezlere 

 

A3 51a, R 50a, Ü1 47a, H1 52a, Ö 71a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

                                                
3a degülsen: degülken Ö. 
4b va'luñ raġbetin: va'lın raġbetüñ H1.  
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307307307307    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Kim ola devlet-i pā-būsuña mecāli ola 

Meger ki 'ūret-i bī-cān-ı na�ş-ı �āli ola 

 

2 >ased o ‘āşı�a kim pīr-i sāl-0ūrde iken 

Felekde gün gibi bir şū0-ı 0urde-sāli ola 2b 

 

3 Virür mi sā�ī-i devrān bu köhne meykedede 

Baña piyāle-i ‘işret meger ki 0āli ola 

 

4 Zuşā o 0aste-i hicrān ki pister-i ġamda 

fabīb-i müşfi�ı emrinde imtiVāli ola 

 

5 Olur mı *ıfS-ı nigeh rū-yı 0ūbdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

‘Ale’l-0u'ū' ki *üsnünde i‘tidāli ola 

 

A3 51a, R 50b, Ü1 47a, H1 52a, Ö 71a, H2 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

    
                                                
2b 0urde-sāl: 0urd-sāl H1. 



 494  

    

    

308308308308    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Zülfüñi 'ālma ru0-ı āyīne-tābuñ yüzine 

 kulmdür *arf-i 0a,ā çekme 'avābuñ yüzine 

 

2 Nev-bahār oldı vü ben ġam-zede meyden tā’ib 

 >acletümden ba�amam cām-ı şarābuñ yüzine 2b 

 

3 Peykerüm sāye-'ıfat öyle ża‘if olmış kim 

İrmez āsīb eger düşse *abābuñ yüzine 3b  

 
 

4 Ġamzesi tīġ be-kef çeşmi dile dāġ-ı derūn 4a 

Nice mümkün nigeh ol mest-i ‘itābuñ yüzine 

 

5 Neler aġyāra pes-i perdeden ıShār eyler 5a 

Añlaruz gelmezüz ey şū0  ni�ābuñ yüzine 

 

6 Sür0-rū  seylī-i āhumdur iden gerdūnı 6a 

  Oanma reng-i şafa� Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh se*ābuñ yüzine 6b 

 

   A3 51b, R 50b, Ü1 47a, H1 52a, Ö 71b, H2 – 

 

 

 

 

 

    

                                                
2b ba�amam: ba�ayum Ö. 
3b düşse *abābuñ: düşse de cābuñ Ö. 
4a Ġamzesi: Ġamze H1; Ġamzeñi A3. / çeşmi: çeşm H1. 
5a aġyāra: aġyār R. 
6a seylī: sāye Ö.  
6b – H1. /  Oanma: Oā’ibe Ö. 
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309309309309    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 fıfldur bilmem baña cānān ola yā olmaya 1a 

  Terbiyetle ol perī insān ola yā olmaya 

 

 2 Minnet-i 0uşk ey ,abīb-i bī-mürüvvet tā-be-key 

  Merhemüñ yā derdüme dermān ola yā olmaya 2b 

 

3 Girye-i pīrānemüz yā nef‘ ide yā itmeye 

Gevher-i eşküm dür-i dendān ola yā olmaya 

 

4 Her çeh-i tārīke düşme bī-ba'īretler gibi 4a 

Yā derūnında meh-i Ken‘ān ola yā olmaya 

 

5 Zā,ır-ı sā�īnüñ ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh inkisārından 'a�ın 

Tevbe yo�sa mūcib-i ġufrān ola yā olmaya 

 

   A3 51b, R 50b, Ü1 47a, H1 52b, Ö 71b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
1a cānān: cān Ü1. / yā: yād R. 
2b yā derdüme: - derdüme H1. 
4a düşme: dürüşme A3. 
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310310310310 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Memnūnuñ idüm raġbetüm olsaydı benüm de 

Aġyār �adar ‘izzetüm olsaydı benüm de 

 

2 [ordum felegüñ sīnesine hāle gibi dāġ 

Bir şū0-ı �amer ,al‘atum olsaydı benüm de 

 

3 Zançer gibi bir la*Sa ayırmazdı yanından 

Zūn-rīzlige ‘ādetüm olsaydı benüm de 

 

4 Şebnem gibi āvīze-i gūş-ı gül olurdum 

Ol mihr ile germiyyetüm olsaydı benüm de 

 

5 Pervāne-'ıfat pāyine düşmezdüm o şem‘üñ 

Pervāz idecek �udretüm olsaydı benüm de5b  

 

6 Dehrüñ ne �adar lu,f u ‘a,āsını görürdüm 6a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh riyā 'an‘atum olsaydı benüm de 

 

   A3 51b, R 51a, Ü1 47b, H1 52b, Ö 72a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5b Pervāz: Pervāne R, Ö.  
6a Sālūslıġı Zıżr u Mesī*āya 'atar da R; Sālūslıġı Zıżr-ı Mesī*āya 'atar da Ö.  R ve Ö nüshalarında 6a’nın 
yanında bu mısra da yazılmıştır. 
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311311311311    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Mümkün mi beste olmaya dil zülf ü 0āline 

Ol fitne-cūlar ādemi �orlar mı *āline 

 

2 [aldu� şeb-i firā� gibi tīre ba0t ile 

İrmek müyesser olmadı 'ub*-ı vi'āline 

 

3 Ra*m it 0amīde �addüme ey meh ki hāleveş 

Ço� māh-ı evc-i *üsnüñ irişdük kemāline 

 

4 Her Gerresi zamān ile bir āftāb imiş 

Mey0ānenüñ ri‘āyet ile ba� sifāline 

 

5 Ol āfetüñ ġurūrına ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh mā’ilem 5a 

Ba�maz geçer fütādesine pāy-māline 

 

   A3 51b, R 51a, Ü1 47b, H1 52b, Ö 72a, H2 – 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

                                                
5a ġurūrına ĀĀĀĀgāāāāh: ĀĀĀĀgāāāāh ġurūrına H1. 
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312312312312    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Dime *alāl ü *arām iç şarāb her ne ise 

Derūnı rūşen ider āftāb her ne ise 

 

2 Yā ser-bülend yā pā-māl-i nāz ider bir gün 2a 

O āfete iderüz intisāb her ne ise 

 

3 Olur ya gevher-i ġal,ān ya �a,re-i sīm-āb 

Bir ād ider dil-i pür-ıż,ırāb her ne ise 3b 

 

4 Şebāb u şīb-i bed ü nīk ‘ālemi gördük 

Zamāne itdi biraz kām-yāb her ne ise 

 

5 Olursa her ne �adar sāde şi‘ri ĀgāhuĀgāhuĀgāhuĀgāhuññññ 

Bir iki beyt iderüz inti0āb her ne ise 

 

A3 52a, R 51a, Ü1 47b, H1 53a, Ö 72a, H2 – 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a yā pā-māl-i nāz: pāyānı nār H1; yā pāymāl-i nāz Ö. 
3b Bir ād: Bir āh Ö. 
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313313313313    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Sezā ki sürmeveş olsam siyāh-mest-i nigāh 

Bu gün o merdüm-i çeşmüm libās itdi siyāh 

 

2 İdince cāme-i şebgūnı ile cilve-gerī 

Siyāh ider ru0-ı 0urşīdi dūd-ı şu‘le-i āh 2b 

 

3 NeSāresine  o şū0uñ çı�ar girībān-çāk 

Sevād-ı şām-ı şeb-i �adr olursa 0il‘at-ı māh 3b 

 

4 Ta'avvur-ı ru0ına çeşm-i dāġ-ı nā-ma*rem 

Müşāhid-i leb-i la‘line fikr-i būse günāh 

 

5 Siyāh-pūş iden ol ka‘be-i temennāyı 

Netīce-i eVer-i ba0t-ı tīredür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

    

   A3 52a, R 51b, Ü1 48a, H1 53a, Ö 72b, H2 – 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b dūd: dü Ö. 
3b şeb: - Ö. / olursa: olur H1; olsa Ö. 
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314314314314    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Olmaya ādem esīr-i elem olma�dan ise 

Şād-ı merg olsa giriftār-ı ġam olma�dan ise 

 

  2 [o disünler yine āzādeligin ‘ālemi var 2a 

   Beste-i ,urre-i pür-pīç ü 0am olma�dan ise 

 

3 Bu0l ile ‘āleme carbü’l-meVel olma� yegdür 

 Ma*ż-ı da‘vā ile 'ā*ib-kerem olma�dan ise 

 

  4 Az olur sāġar-ı leb-rīzde dirler feryād 4a 

   Dil-i pür-0ūnda ziyād oldı kem olma�dan ise 

 

  5 N’ola ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh helāk itse de āzād olsam 

   Ol perī mā’il-i cevr ü sitem olma�dan ise 

 

A3 52a, R 51b, Ü1 48a, H1 53a, Ö 72b, H2 – 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
2a yine: niye Ö. 
4a dirler: - Ö. 
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315 315 315 315 ∗∗∗∗    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Her sīne ki sevdā-yı ma*abbet  var içinde 

Tā *aşr �ıyās itme ki rā*at var içinde 1b 

 

2 Encāmı olur vāsı,a-i renciş-i 0ā,ır 

  Her güft ü şünūduñ ki Serāfet var içinde 2b  

 

3 Çāh-ı Ge�an-ı yār ki Sāhirde tehīdür 3a 

Bir kān-ı nemek deñlü melā*at var içinde 

 

4 Ā0ır dil-i mecrū*ı 0arāb itdi ġam-ı ‘aş� 

Vīrān olur ol 0āne ki āfet var içinde 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh nice fa0r-ı bilād olmaya Şehbā 

Nābī gibi bir ehl-i kerāmet var içinde 

 

A3 52b, R 51b, Ü1 48a, H1 53a, Ö 73a, H2 – 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                
∗ Der-senā-yı ser-defter-i şu‘arā-yı Rūm Cenāb-ı Nābī-i mer*ūm A3. 
1b Tā: Yā H1. 
2b şünūduñ: şinīduñ Ö. 
3a yār: tār A3; bār Ö. 
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316316316316    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Dilden ey şū0 cefā resmini bīrūn eyle 

Tīġ-ı cevr ile ya öldür beni memnūn eyle 

 

2 Bāde-i la‘lüñi aġyāra virürsin bāri 

 furma bezmüñde benüm cāmumı pür-0ūn eyle 

 

3 Gösterüp sīneñi āġūş-ı girībānuñdan 

Beni mustaġnī-i gencīne-i [ārūn eyle 

 

4 Ejder-i zülfi nihān eyledi genc-i *üsnin 

 Fet*ine sende göñül āh ile efsūn eyle 

 

  5 Ben u sevdā-yı ġam-ı ‘aş� u beyābān-ı cünūn 

 Sen hemān kendüñi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh Felā,ūn eyle 
 
 

A3 52b, R 51b, Ü1 48a, H1 53b, Ö 73a, H2 – 
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317317317317    

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Yārimüz dil-nüvāz idi bu gice 

Bezm-i nāz u niyāz idi bu gice 

 

2 Mübtelā-yı firā�ına dildār 

Va'l ile çār-sāz idi bu gice 2b 

 

3 Çeşmine oldı 0ˇāb-ı nāz *arām 

Ol �adar ‘işve-bāz idi bu gice 

 

4 Oayd içün ol teGerv 0ˇāhişini 4a 

Murġ-ı dil şāhbāz idi bu gice 

 

5 Şev� ile āteş-i dil-i pür-tāb 

Şem‘den ser-firāz idi bu gice  

 

6 Çeşm-i ma*cūb şāhid-i ma‘nā 

Ma*v-ı *üsn-i mecāz idi bu gice 

 

  7 Şebimüz rūz-ı ‘īdden Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh 7a  

   Mūcib-i imtiyāz idi bu gice 

 

   A3 52b, R 52a, Ü1 48b, H1 53b, Ö 73b, H2 – 

 

 

 

    

    

                                                
2b çār: çāre Ö. 
4a teGerv: teGer H1. 
7a ‘īdden: ‘īd idi H1. 
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318318318318    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Yāruñ  dil irmedi da0ı sırr-ı dehānına 

Bī-çāre düşdi şübhe-i mū-yı miyānına 

 

2 Dün bāġa geldi zemzeme-nāk ol semen‘iGār 

Gül ‘andelībi çekdi u'ūliyle yanına 

 

3 Gerdūnı şev�-ı �ıble-nümā gibi döndürür 3a 

Bir āfetüñ ki secdeberüz ebrūvānına 3b 

 

4 LeGGet-şinās-ı �and-ı lebüñ tel0-kām olur 

Geçse eger *ikāyet-i şīrīn-zebānına 

 

5 Bir tīr var mı 0ār-ı gül-i dāġum olmadı 

Ço� i‘timādı var dilüñ sa0t cānına 

 

6 Göñlümce virse ehl-i su0an ger cevābumı 6a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh āferīn �ılam dür-i feşānına 6b 

 

A3 53a, R 52a, Ü1 48b, H1 53b, Ö 73a, H2 – 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3a şev�-ı �ıble: şev�ı �ıble H1, Ü1; şev�ı �ıla R. 
3b secdeberüz: secde yāruz Ö. 
6a virse: dirse ger H1. / ger: - H1. 
6b �ılam: �ılsam H1. 
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319319319319    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Sūzişüm itme füzūn *üsnüñe zīnet virme 

Āteşüm baña yeter sende *arāret virme 

 

  2 Ne bilür leGGet-i dīdāruñı āyīnesinüñ 

 Ni‘metin �adrini bilmezlere ni‘met virme 
 
 
 3 Zühdüñi alana 'at istemezüz lu,f eyle 

  Zāhidā bezmimüze gelme kudūret virme 

 

 4 Degme bir za*mete göz za*meti beñzer mi meger 4a 

  Ya‘ni gözüm didügüñ merdüme fır'at virme 4b  

  

5 Yo�dur enbā-yı zamānda reviş-i mihr-i vefā 5a 

Hīç ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh saña yo� yere za*met virme 5b 

 

A3 53a, R 52a, Ü1 48b, H1 54a, Ö 73b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4a göz: gör Ö. 
4b didügüñ merdüme fır'at: didüñ merdüm ru*'at Ö. 
5a mihr-i: mihr ü H1, Ö. 
5b za*met: ra*met H1. 
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320320320320    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 [an�ı sā�īden şarāb-ı nāb nūş itdük yine 

Kim dili āmāde-i cūş ü 0urūş itdük yine 1b 

 

2 Şīşe-i nāmūs-ı ta�vāyı şikest itsek n’ola 2a 

Tevbe-i rüsvā vü ‘aş�ı mı fürūş itdük yine 2b 

 

3 Fāriġ oldu� güft [u] gū-yı nā'ı*-ı bī-derdden 

Biz ki mīnā penbesin sīm-āb-ı gūş itdük yine 

 

4 Oldı çeşmümde sevād-ı şehr ü dāġ-ı lāle bir 

Nev-bahār oldı vedā‘-ı ‘a�l ü hūş itdük yine 

 

5 Fikr idüp ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ru0sār-ı ‘ara�-ālūdını 

fū,ī-i endīşe-yi āyīne-pūş itdük yine 5b 

 

   A3 53a, R 52b, Ü1 48b, H1 54a, Ö 74a, H2 – 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b dili: dil A3. / cūş ü: cūş – H1. 
2a nāmūs-ı: nāmūs u Ü1. 
2b rüsvā vü: rüsvā-yı Ö. / ‘aş�ı: ‘aş� H1. 
5b āyīne-pūş: āyīne-nūş Ö. 
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321321321321    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Beni germ-i temāşā itdi bir şū0-ı 0a,,-āverde 1a 

Ki yād-ı 0a,,ı āh eyler nigāhı dīde-i terde 

 

2 Yine ru0sār-ı yāra beñzemez  *üsn ü le,āfetde 

Gül-i 0urşīd olursa gülşen-i cennetde perverde 

 

3 Dür-i dendānınuñ va'fında yāruñ güft [u] gū sıġmaz 

Şināverlük belī mümkün degüldür āb-ı gevherde 

 

4 Olurdum tā ebed 0oşnūd ba0t-ı tā-be-sāmāndan 

Müyesser olsa vu'lat bir nefes āġūş-ı dilberde 

 

5555 Girībānın iderdüm va�f-ı maSlūmān-ı ‘aş� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

Düşerse destime dāmān-ı hicrān rūz-ı ma*şerde 

 

   A3 53a, R 52b, Ü1 49a, H1 54a, Ö 74a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a germ: - H1. 
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322322322322    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Zumār-ālūdeyüm terk-i mey ü 0um �anda ben �anda 1a 

Bu rüsvālu�la fikr-i ,a‘n-ı merdüm �anda ben �anda 

 

2 Eger ben gördügüm gerdūn u ba0t u tā-be-sāmāndur 2a 

  EVer-kārī-i sa‘d ü na*s-ı encüm �anda ben �anda 

 

3 Nihāl-i serv-i bīd-i dehrden ma�'ad temāşādur 3a 

Bu *issetgāhda yo�sa tena‘um �anda ben �anda 

 

4 Dil-efgār olduġum ol ġamze-i 0ūn-rīzdendür hep 4a 

  Ra�ībüñ yo�sa kīninden tevehhüm �anda ben �anda 4b 

 

5 Hirāsāndur  felek Āgāh Āgāh Āgāh Āgāh cūş-ı ıż,ırābumdan 

  Telā,um 0īzī-i emvāc-ı �ulzüm �anda ben �anda 5b 

 

A3 53b, R 52b, Ü1 49a, H1 54b, Ö 74b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a mey ü: mey – H1, Ö. 
2a gerdūn u: gerdūn – H1, Ö. 
3a Nihāl-i: Nihāl ü H1. / bīd-i: bīd ü H1. 
4a ol: - H1, Ö. 
4b Ra�ībüñ: Ra�ībe Ö. 
5b 0īzī: 0ayrī A3. 
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323323323323    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Ne lāzum dād-0ˇāh-ı hicre dāmān-ı amān elde 1a 

Yeter çāk-i girībān *üccet-i cevr-i bütān elde 

 

2 Şikest eyler dil-i  'ad-pāre-i ‘āşı� gibi efsūs 

Kimi kim görse çar0-ı sifle cām-ı erġuvān elde 2b 

 

3 [arār itmez ser-i Mecnūnda da murġ-ı dil-i ‘āşı� 

O murġ-i rişte ber-pādur ki eyler āşiyān elde 

 

4 Göreydi leGGet-i za0m-ı şehīd-i tīġ-ı cānānı 

 [alurdı tā �ıyāmet >ıżr-ı ‘ömr-i cāvidān elde 

 

5 Delīl i‘cāz-ı nu,�-ı pāküñe ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh yetmez mi 

Bir engüşt-i şehādet 0āme-i mu‘ciz-beyān elde 5b 

 

   A3 53b, R 53a, Ü1 49a, H1 54b, Ö 74b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a dāmān: dükkān H1. 
2b kim: ki Ö. 
5b Bir: Ser H1, R, Ü1, Ö. 
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324324324324    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 [ā’ilüz cevr ü cefāya  yār yārümdür dise 

Dā’imā ‘uşşā�a nāz ü şīvekārumdur dise 

 

  2 Sāyeveş bilmem ne düşmüş dil o şū0uñ pāyına 2a 

  Kāşki bir Gerre 0āk-i reh-güGārumdur dise 2b 

 

3 Şūr iderdi ‘āşı�a āzādelük Gev�ın *arām 

  Beste-i zencir-i zülf-i tābdārumdur dise 

 

4 Āteş-i ġamda �arār itmek baña āsān idi 

  Lu,f ile müştā�-ı bī-'abr u �arārumdur dise 

  

 5 Ġam degüldi teşne-lebüñden dil-i pür-tābdan 5a 

  Rūzedār-ı cām-ı la‘l-i ābdārumdur dise 

 

6 Şād-merg olmaz mısın ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh far,-ı şev�den 

Nāz idüp şāyeste-i būs u kenārumdur dise 6b 

 

A3 53b, R 53a, Ü1 49a, H1 54b, Ö 74b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a pāyına: yanına A3, R, Ü1. 
2b Gerre: kerre H1, R, Ü1,Ö. 
5a pür-tābdan: pür-nābdan A3; pür-nābdur R. 
6b būs u: būs – H1, R, Ü1. 
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325325325325    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Kemālimüz de mi yo� lu,f-ı rūzgāra göre 

Yeter bu neşv ü nemāda bu i‘tibāra göre 1b 

 

2 EVer-nümā dil-i 'ad-pārenüñ fiġānı da yo� 

Oadāsı çı�madı bu cāmuñ inkisāra göre 

 

3 Zamāne gülşen-i īcāda bāġbān olalı 

kuhūra gelmedi bir serv-i �add-ı yāra göre 

 

4 Zacāletin  çekerüz  gibi �ıllet-i  cürmin 

Günāhımuzda ne var lu,f-ı Kird-gāra göre 

 

5 Şikāyet itmez idüm hicr-i yārdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Devām-ı va'lı da olsaydı in,izāra göre 5b 

 

A3 54a, R 53a, Ü1 49b, H1 55a, Ö 75a, H2 – 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1b bu: nev H1. 
5b va'lı da: va'lıydı R. 
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326326326326    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Gördi ta0ammül eyleyemez  ‘aş� dāġına 

Pervāne düşdi dün gice şem‘üñ ocaġına 

 

2 ‘Āşı�laruñ fiġānı da0ı bī-eVer gibi 

Az �aldı kim gülüñ gire bülbül �ulaġına 

 

3 Bir 0ˇāhişe �arārı mı var bī-�arārınuñ 

Biñ kerre düşdi būse elinden ayaġına 

 

4 Olmaz esīr-i şām-ı firā�uñ żiyā-peGīr 

Zurşīd nūrın itse de revġan çerāġına 

 

5 Aġyārın inkisārına ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh kim ba�ar 

Ol şū0 ile mu‘āmelemüz olsa sāġına 

 

   A3 54a, R 53a, Ü1 49b, H1 55a, Ö 75a, H2 – 
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327327327327    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Mey-0oşdur eger serv-i gül ü bīdi de olsa 

Def‘-i ġam içün neşve-i cāvīdi de olsa 

 

2 Tā ġonçe-i dil olmaya 'ad-pāre açılmaz 

Bu bāġuñ eger bir gül-i ümmīdi de olsa 2b 

 

3 Çar0uñ nice bir nūş idelüm zehr-i cefāsın 

Īl ‘āleme beñzer hele 0urşīdi de olsa 

 

4 Oad-mātemi āmādedür elbette �afāda 4a 

Yıldan yıla dehrüñ bir iki ‘īdi de olsa 4b 

 

5 Za,,ın görüp ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh vefāsına inānma 

Mihr-i dehen-i yār ile te’kīdi de olsa 

 

   A3 54a, R 53b, Ü1 49b, H1 55a, Ö 75b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

                                                
2b bāġuñ: bāġda Ö. 
4a �afāda: �ażāda H1. 
4b Yıldan yıla: Yıldız ile A3, Ü1. 
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328328328328    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Aġyār görmesün meded ol sīm-sīneyi 

Gösterme her gedāya görünmez 0azīneyi 

 

2 Zülfinde var iken dil-i güm-geşteye gümān 

Gördük dehān-ı yārı itürdük �arīneyi 

 

3 Zā,ır-şikendür ol meh ü sen şīşe dil 'a�ın 3a 

Uġratma seng-i 0āreye ol āb-gīneyi 

 

4 Düşmen inanma dost olur i0tilā, ile 

Ālūde itme sīnede mihr ile kīneyi 

 

5 İtsün �ıyās nāmede ki pīç ü tābdan 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o şū0 *āl-ı ġulām-ı kemīneyi 

 

   A3 54b, R 53b, Ü1 50a, H1 55a, Ö 75b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a şīşe: şīşe-i Ü1. 
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329329329329    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Cānā yeter aġyār ile hem0ānelük itme  

Güldürme saña ‘ālemi dīvānelük itme 1b 

 

2 Ey māhli�ā gün gibi her 0āneye girme 2a 

Her bezmde çeşmüñ gibi mestānelük itme 

 

3 Her bir 'aneme itme göñül meyl-i perestiş 

Büt0ānelerüñ şem‘ine pervānelük itme 

 

4 Ey eşk dökül pāyına ol ġonçe açılsun 

Bārān olaca� va�tde dürdānelük itme   4 

 

5 Mecmū‘ iken āşüfteligin ‘ālemi yo�dur 

Zülf-i emele ‘u�delik it şānelük itme 5b 

 

6666 Döndürme yüzüñ cevr ile dildārdan ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

[ıl  yāra fedā cānıñı cānānelük itme 

 

A3 54b, R 53b, Ü1 50a, H1 55b, Ö 76a, H2 98a 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Güldürme: Güldür R. 
2a Ey: Āh R. 
4 – A3, H1, R, Ü1, Ö. 
5b emele: ile H1. / itme: - H1. 
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330330330330    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Neylerüm mihr ü mehi ‘ārıż-ı cānān bu ise 1a 

Bāġ-ı cennetde bulunmaz gül-i 0andān bu ise 

 

2 Hāleden boynına ,av� itse revādur �ameri 2a 

Ol yüzi reşk-i �amer serv-i 0ırāmān bu ise 2b 

 

3 Dil-i dīvāneye yer mi bulunur 'a*rāda 

 CeGbe-i silsile-i zülf-i perīşān bu ise 

 

4 Ben degül görse kemāndār-ı �ażā 0avf eyler 

Sende ey şū0 eger nāvek-i müjgān bu ise 

 

5 Gösterüp ġamze-i 0ūn-rīzini nāz ile didi 

Kāfirem ben eger ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh müselmān bu ise 

 

   A3 54b, R 54a, Ü1 50a, H1 55b, Ö 76a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Neylerüm: Bilürüm H1. 
2a �ameri: �amer Ö. 
2b Ol: O R. 
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331331331331    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

  1 Esīr-i mi*net oldum ‘āşı�-ı ma*zūnuñ oldumsa 

  Günehkār olmadum ey bī-vefā meftūnuñ oldumsa 

 

2 Hemīşe zehr-i ġam perverdeyem düşnām-ı tel0uñdan 2a 

Eger bir la0Sa hem-bezm-i leb-i meygūnuñ oldumsa 

 

3 Sebeb yā zülf-i pür-0am yā leb-i şīrinüñ olmışdur 

Senüñ ey şū0 eger Ferhād eger Mecnūnuñ oldumsa 

 

4 >arām olsun baña keyfiyyet-i 'ahbā-yı nevmīdi 

  Ümīd-i ‘ayş ile ey çar0-ı dūn memnūnuñ oldumsa 4b 

 

5 Edā fehm olmada ĀgāhveĀgāhveĀgāhveĀgāhveşşşş bir üstād itdi 

N’ola şākird-i çeşm-i şū0-ı pür-efsūnuñ oldumsa 

 

   A3 54b, R 54a, Ü1 50a, H1 55b, Ö 76a, H2 97b 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a ġam: - H1. 
4b ‘ayş: ‘aşr Ö. / dūn: anuñ H2. 
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332332332332    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Der-i neşā, o deñlü güşāde oldı bize 1a 

Gelince nükhet-i gül būy-ı bāde oldı bize 

 

2 Müdām kişver-i ma‘nāyadur ‘azīmetimüz 

O reh-revüz ki şa�-ı 0āme cādde oldı bize 2b 

 

3 Ġam eksik olmadı şürb-i müdām-ı 'ahbādan 

  Zumār u dürd-i ser anca� ziyāde oldı bize 3b 

 

4 Hümā-yı rif‘ati gör feyż-i 0āksārīden 4a 

Ki āstāne gibi rū-nihāde oldı bize 

 

5 Meger siriştimüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh mihr ile birdür 

Ki �ısmet-i ezeli lev*-i sāde oldı bize 

 

A3 55a, R 54a, Ü1 50b, H1 56a, Ö 76b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a güşāde: güşād Ö. 
2b 0āme: cāme Ö. 
3b dürd: dūd A3. 
4a 0āksārīden: 0āksārından Ü1, Ö. 
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333333333333    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Devāt-ı sīmdür ol dilsitānuñ 'anma yanında 1a 

 [ażā şekl-i yed-i beyżāyı göstermiş miyānında 1b 

 

2 Fiġān iden tehī tīġ-ı cefāda nāledür yā0ūd 

Nihāndur rişte-i cān 0āme-i ‘anber-feşānında 2b  

 

3 Hilāl-i nā0unın da kiklini �a,‘ idicek gāhī 

Hümānuñ maġz-ı devlet āteş olur üstü0ˇānında 3b 

 

4 Berāberlük o rengīn dūdeye cehl-i mürekkebdür 

Olursa müşg-i çīn perverde ‘anber dūdmānında 4b 

 

5 Hele menşūr-ı 0a,, gelmezden evvel kişver-i nāza 5a 

Niyāzı cebhe fersūd eyle ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh āstānında  

 

A3 55a, R 54a, Ü1 50b, H1 56a, Ö 76b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a dilsitānuñ: dil-güşānuñ A3, R. 
1b [ażā: [ażā-yı H1. 
2b 0āme: 0āne Ö. 
3b Hümānuñ: Hemān ki A3; Hümāluk H1. 
4b Olursa: Olur Ü1. 
5a gelmezden: gelmeden H1. / evvel: - Ö. 
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334334334334    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Mest-i *üsnüm ki çı�up nāz ile cevlāna gele 

Ādem ister ki ayaġın süre meydāna gele 

 

2 [oyalum murġ-ı dili lānede bülbül yerine 

Şāyed ol ġonçe-dehen seyr-i gülistāna gele 

 

3 Va‘de-i va'lına 0a,, gelme degül dildāruñ 

İdeyüm 'abr ki 0a,,-ı leb-i peymāne gele 3b 

 

4 Kişi hem-derdini sūzān göre in'āf degül 

İstemem bir gice ġam0āneme pervāne gele 4b 

 

5 [almadı aġlamadan dīdede ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dirīġ 

Ol �adar eşk ki tā gūşe-i dāmāna gele 

 

A3 55a, R 54b, Ü1 50b, H1 56a, Ö 77a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b 'abr ki: 'abr – A3, R, Ü1. 
4b ġam0āneme: ġam0āneye H1. 
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335335335335    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

  1 Ey göñül va'l ile şādān olamazsın ço� da 

  Hicr ile dest ü girībān olamazsın ço� da 1b 

 

2 Ādemin ‘a�lın alur çeşm-i siyeh-mesti gibi 

Mey-perest-i leb-i cānān olamazsın ço� da 

 

3 Merhemāsā ne �adar yāra ezilseñ de göñül 

Sen senüñ derdiñe dermān olamazsın ço� da 

 

4 Olmayınca dil-i 'ad-çāk ile engüşt-nümā 

Ġonçeveş bāġda 0andān olamazsın ço� da 

 

5 İtme ‘uşşā�ı sezāvār-ı nigāhuñ cānā 

  Merci‘-i gürsine çeşmān olamazsın ço� da 

 

6 Olma ma,la‘ gibi ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 'a�ın 'adr-ı güzīn 

İki mı'ra‘la su0andān olamazsın ço� da  

 

A3 55b, R 54b, Ü1 50b, H1 56a, Ö 77a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b dest ü: dest – H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Nevīd-i va'lı yeter geldi yārimüz gelse 1a 

[arār u 'abr-ı dil-i bī-�arārımuz gelse 

 

2 Olurdı kevkeb-i ,āli‘den inti�ām alma� 

Felek müsā‘id olup şehr-yārımuz gelse 

 

3 Göñül ,ulū‘-ı meh ü mihr-i çar0dan geçdük 3a 

Çerāġ-ı bezm-i  şeb-i intiSārımuz gelse  

 

4 Görürdi bülbül-i şeydā nevā-yı rengīni 4a 

Bizümde devlet ile gül‘iGārımuz gelse 

 

5 Nihāl-i ba0tımuz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh tāze olmaz mı 

Nesīmi rehber idüp nev-bahārımuz gelse 

 

A3 55b, R 54b, Ü1 51a, H1 56b, Ö 77a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a yeter: tīz Ö. 
3a meh ü: meh – Ö. 
4a Görürdi: Gördi Ö. 
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337337337337    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ey secdegāh-ı ins ü melek 0āk-i mer�adi 

Vey lu,fı perde pūşī-i ru0sār her yedi 

 

2 Rāh-ı Zudā da Zıżr olamaz hem-‘inān aña 

Her kim ki oldı pey-rev-i şer‘-i Mu*ammedī 

 

  3 Ey ser-firāz-ı tāc-ı  „ dLF¼ *abīb-i >a�� 3a   

            Sen mu�tedā vü 0ayl-i resül saña mu�tedī 3b 

 

4 [alsa ne deñlü Sulmet-i ‘i'yānda ümmeti 

  Ma*v eyler ānı pertev-i envār-ı A*medī 

 

 5 >ubb-ı çihār-ı yār ü Resūl ile şükr kim 

  ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh buldı devlet ü i�bāl-i sermedī  

 

A3 55b, R 55a, Ü1 51a, H1 4a, Ö 77b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
* -H1; [āfiyetü’l-Yā’ A3. / Na‘t-ı Şerīf H1; Na‘t-ı Şerīf-i >ażret-i Peyġamber ( SAS) A3. A3 nüshasındaki 
bu başlık başka bir yazı ile derkenāra yazılmıştır. 
3a  Hicr S. 15/ 72: “ ( Resûlüm !) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.”. / *abīb: ceyb 
Ö. 
3b mu�tedā: mu‘tedī H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

  1 Kime hem-'o*bet idüñ bezmde yāruñ kim idi 

   ‘Aceb ārāstesin āyīnedāruñ kim idi 

 

2 [ayd-ı reftārdan āzāde iken serv gibi 

Lāübāli sebeb-i geşt ü güGāruñ kim idi 2b 

 

3 Şem‘-i rūyuñdan alur būy-ı per-i sū0te-i dil 3a 

Söyle pervāne-i bī-'abr u �arāruñ kim idi 

 

4 Gūşuña nālemüzüñ raġbeti yo� āh �adar 4a 

 ‘Andelīb-i çemen-ārā-yı ‘iGāruñ kim idi 

 

5 Sende yo�dur bu metānet bilürüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāhuz 

Leb-i 0āmūşuña tenbīh-i şümāruñ kim idi 

 

A3 55b, R 55a, Ü1 51a, H1 56b, Ö 77b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b geşt ü: geşt – H1. 
3a alur: olur H1. / per: ser H1. / dil: dek Ö. 
4a Gūşuña: Gūşe-i Ö. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Giriftāruñ  biriyle bir nefes yār olduġuñ var mı 

Meger cānā senüñ senden 0aberdār olduġuñ var mı 

 

2 Dilüñ esbāb-ı *üsnüñden da0ı 0ˇāhişleri ço�dur 2a 

Ne mümkün sīr-i çeşm olma� ,ama‘kār olduġuñ var mı 

 

3 Ne lu,fuñ gördi ehl-i dil senüñ ey çar0-ı dūn-perver 

Cefākār olduġuñ ço�dur vefādār olduġuñ var mı 

 

4 Yeter rindāna nā-hemvār sözler tā-be-key zāhid 4a 

 ‘Aceb sūhān mısın ‘ömrüñde hemvār olduġuñ var mı 

 

5 Degüldür na�d-ı cān u dil-i zer 0urşīde nāz eyler 5a 

 Metā‘-ı va'lına yāruñ 0arīdār olduġuñ var mı 

 

6 Nesīm-i cān-fezādur ehl-i Sulme āhı maSlūmuñ 

Cihān-sūz olduġuñ 'aymaz sitemkār olduġuñ var mı 

 

  7 Bu ġafletgāhda şebnem �adar da ġayretüñ yo�dur 7a 

   Senüñde bir se*er ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bīdār olduġıñ var mı 7b 

 

A3 56a, R 55a, Ü1 51a, H1 56b, Ö 78a, H2 - 

 

 

 

 

                                                
2a Dilüñ: Dil Ü1. 
4a nā-hemvār: tā-hemvār R. 
5a na�d-ı: na�d u H1. / 0urşīde: 0urşīd A3. 
7a ġafletgāhda: ġafletgāh H1. 
7b Senüñde: Senüñ hīç H1. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

  1 ‘Ayşdan bīgāne itdi cism-i bīmāruñ ġamı 1a 

   Ya�dı dil ‘işret-kühen bu köhne dīvāruñ ġamı 

 

2 Çāk çāk eyler dil-i 'ayyādı mānend-i �afes 

 Fikr-i āb u dāneden 'ayd-ı giriftāruñ ġamı 

 

3 Meşrebüm budur riyāsuz söylerem yegdür baña 

Bī-vefā dildār va'lından vefādāruñ ġamı 

 

4 Var �ıyās eyle girān-bārān-ı dehrüñ *ālini 

Veznde kūhi begenmez pek sebük-bāruñ ġamı 4b 

 

5 Bir dem eglenmez 0ayālinden da0ı hercāyidür 

Bī-vefādur kendi gibi ol sitemkāruñ ġamı 

 

6 [an�ı bir ġam def‘in itsün cām-ı 'ahbā neylesün 

Bir yaña yāruñ ġamı bir yaña aġyāruñ ġamı 

 

7 Da0li �o şimdi degül rūz-ı ezelden dādedür 

Herkese dünyā ġamı ĀgāhaĀgāhaĀgāhaĀgāha eş‘āruñ ġamı  

 

A3 56a, R 55a, Ü1 51b, H1 57a, Ö 78a, H2 - 

 

 

 

 

 

                                                
1a cism: çeşm H1. 
4b pek: biñ H1. / sebük-bāruñ: sebük-sāruñ A3. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Feżā-yı bāġ-ı 0azān u bahāra erzānī1a 

   Gülüñ girişme vü nāzı hezāra erzānī 

 

  2 Hemān bu bezmde pervāne olduġum �aldı 

   Zamāne itdi mi kemter şerāra erzānī2b 

 

  3 Bu sāz u ‘acz-ı güneh şūy-ı mey-keşāne-sezā 3a 

   Va�ār zāhide zāhid va�āra erzānī3b 

 

  4 Nesine naġme-serā ola dil bu gülzāruñ 4a 

   Degül gül itdi meger ba0t-ı 0āra erzānī 

 

  5 Derūnı saf olan āyīne gibi 0ˇāhişden 

   Olur müşāhede-i rūy-ı yāra erzānī 5 

 

  6 Baña ne yār gerekdür ne va'l ne hicrān 6a 

   Bu i‘tibārlar ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh-ı zāra erzānī6b 

 

A3 56a, R 55b, Ü1 51b, H1 57a, Ö 78b, H2 - 

 

 

 

 

 

                                                
1a bahāra: bahār H1; nev-bahāra Ö. 
2b itdi mi: itmedi H1, Ö; itdi Ü1; eyledi R. 
3a Bu sāz: Niyāz H1, R, Ü1, Ö. 
3b zāhide: - Ö. 
4a naġme-serā: naġmesiz Ö. 
5 – R. 
6a va'l ne: va'l – Ö. 
6b i‘tibārlar: i‘tibār H1. 



 528  

 

    

342342342342    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Dil esīr olur ıS,ırābdan 0ālī 1a 

Olursa zülf-i bütān pīç ü tābdan 0ālī 

 

2 Felekde āh-ı ciger-sūz eksik olmaz hīç 

Bu 0āne olmadı būy-ı kebābden 0ālī 2b 

 

3 Meger o rū-yı ‘ara�nāki gördi gülşende 

Ki ġonçe şīşesin eyler gül-ābdan 0ālī 

 

4 Günāhımuz seni aġyārdan 'a�ınma�dur 4a 

Bu gūne cürm degüldür Vavābdan  0ālī 4b 

 

5 Görünmesün bize isterse kevkeb-i ,āli‘ 

Görünsün ol ru0-ı pür-āb u tābdan  0ālī 

 

6 Yanında bāde-keşüñ rū*suz cesed gibidür 

O kūze kim ola 'ahbā-yı nābdan  0ālī 

 

7 [ad-ı 0amīde-i ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh hāleden �almaz 

Yine o māha degül intisābdan  0ālī 7b 

 

   A3 56a, R 55b, Ü1 51b, H1 57a, Ö 78b, H2 - 

 

 

 

 

                                                
1a Mısra vezne uymamakta. 
2b olmadı: oldı Ö. 
4a 'a�ınma�dur: 'a�ınmadur A3. 
4b degüldür: degül R, Ü1. 
7b māha: şū0a H1. 
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Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

  1 Yine mest-i şarāb-ı bed-gümānīsin nedür a'lı 

   Girībān-çāk sāz-ı mihrbānīsin nedür a'lı 

 

2 Leb-i meygūnuñ itmiş şevke-i bī-hūde şūr-engīz 

   Nemek-āmiz-i āb-ı zindegānīsin nedür a'lı  

 

3 Ġażāb ebrūlaruñ şemşīrine virmiş ‘ara�dan āb 

Kimüñle müsta‘idd-i 0ūn-feşānīsin nedür a'lı 

 

4 ‘Ayāndur 0ātem-i la‘lüñde na�ş-ı mihr-i 0āmūşī 

Emānetdār-ı esrār-ı nihānīsin nedür a'lı 

 

5 Olursın hem-dem-i her bü’l-heves raġmına ĀgāhuĀgāhuĀgāhuĀgāhuñ ñ ñ ñ 5b5b5b5b 

Meger 0ˇāhende-i āh u fiġānīsin nedür a'lı 5b 

 

   A3, R 56a, Ü1 52a, H1 57b, Ö 79a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5b raġmına: zuġmına R. 
5b āh u: āh – H1. 
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Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 >u'ūl-ı kāmda hīç bulmadum ferāġatumı 1a 

Veliyy-i ni‘met idinsem n’ola  �anā‘atümi 

 

2 Senüñde dīde-i mihr ü mehüñ żiyāsuz olur 

Felek itürme benüm Yūsuf-ı ferāsetümi 2b 

 

3 Dürūġ-ı sā0tesine inānma aġyāruñ 

O şū0 duydı gibi ġālibā 'adā�atümi 

 

4 Ne rind-i bāde-perestüm ne şey0-i tekye-nişīn 

Ne lu,f-ı meşrebi gördüm ne nef‘-i ,ā‘atümi 

 

5 Oadā-yı 0ande gelür şa�k-ı 0āmeden ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Yazarsa kātib-i a‘māl eger Sarāfetümi 

 

A3 57a, R 56a, Ü1 52a, H1 57b, Ö 79a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

                                                
1a hīç: - Ö. 
2b ferāsetümi: ferāġatümi R. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

  1 Āhum felegi 0āk ile yeksān idemez mi 1a 

   Ehl-i dile bu müşkili āsān idemez mi 

 

2 Eşküm görüp ol şū0 n’ola itse tebessüm 2a 

Bu āb-ı revān bir güli 0andān idemez mi 

 

3 Çeşm-i siyehüñ dehri 0arāb itdügi yerde 

Göñlüm gibi bir gūşe-i vīrān idemez mi 

 

4 Vu'latda dilā cevrine rāżı  ki degülsin 4a 

Yā sū0te-i āteş-i hicrān idemez mi 

 

5 Gülzār-ı ru0uñ va'fını cem‘ eylese ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ta0mīn ile bir tāze gülistān idemez mi 

 

A3 57a, R 56a, Ü1 52a, H1 57b, Ö 79a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a felegi: �uluñı A3. 
2a ol: o H1. 
4a Vu'latda: Va'lında Ö. / rāżı ki: rāżı mı ki A3; rāżı – H1. 
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Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 İtdi dil şīfte bir şū0-ı sitemkāra beni 

Ki dutar ikide bir 0ançer-i āzāra beni 2b 

 

2 Şimdi ba�maz yüzüme nāz ile ammā evvel 

Mübtelā itmiş idi yalvara yalvāra beni 

 

  3 [anda ben �anda reh-i 'avma‘a zāhid degülem 

   ‘Ārifem gūşe-i mey0ānede gel ara beni 

 

4 İ�tiżā-yı mey-i va*det bu mıdur ey Man'ūr 3a 

Ki çeke dāraseni zülf-i siyehkāra beni 

 

5         Gūşe-i va*detümi virmez iken dünyāya 

Çeşm-i āhū nigehān eyledi āvāre beni 

 

6 Bilmem ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh günāhum ne idi kim devrān 

 Āşinā eyledi ol ġamzesi 0ūn-0ˇāra beni 

 

A3 57a, R 56a, Ü1 52b, H1 58a, Ö 79b, H2 - 

 

 

    

    

    

    

    

    

                                                
2b āzāra: āzāda A3, H1. 
3a mey: meh A3. 
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Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Bend oldı göñül ,urre-i cānānede �aldı 1a 

Zencir-i cünūn gerden-i dīvānede �aldı 

 

2 ‘Aş� eyledi gül gibi ser-i şem‘de Sāhir 

Her dāġ ki pinhān dil-i vīrānede �aldı 2b 

 

3 Feryād iderek �aldı göñül sīnede sensüz 3a 

Mānende-i nā�ūs ki büt0ānede �aldı 

 

4 Dünyāyı gözüm görmese ‘ayb itme ki zāhid 

Mey0ānede çeşmüm leb-i peymānede �aldı 4b 

 

  5 Hep oldular ārāste zühd ile e*ibbā 5a 

   Mi*netzede ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ki mey0ānede �aldı 

 

A3 57a, R 56b, Ü1 52b, H1 58a, Ö 80a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a Bend: Yine R. 
2b vīrānede: pervānede H1, Ö. 
3a sīnede: sīġada R. 
4b çeşmüm: çeşm A3, Ö. 
5a zühd: zāhid R. 
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Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Oldı dil ma‘mūr vīrān olmayınca olmadı 

Behre-yāb-ı va'la hicrān olmayınca olmadı 

 

2 Gerçi pā-māl itmeden āhır peşīmān oldı līk 

Ben da0ı 0āk ile yeksān olmayınca olmadı 

 

3 Āh kim bir gül na'īb-i gūşe-i destārımuz 

Māye-i 'ad-dāġ-ı *armān olmayınca olmadı 3b 

 

4 Göz göre ol şem‘-i bezm-ārā baña germ āşinā 

Bir zamān manSūr-ı kūrān olmayınca olmadı 

 

5 Her ne efzūn oldı esbāb-ı ma‘īşetden dirīġ 

Na�d-ı āb-ı rūda no�'ān olmayınca olmadı 

 

6 Rām olur mı dirdüm ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ol büt-i va*şī nigāh 6a 

Oldı ammā āfet-i cān olmayınca olmadı 

 

   A3 57b, R 56b, Ü1 52b, H1 58a, Ö 80a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b *armān: hicrān H1. 
6a dirdüm: direm H1. / nigāh: baña H1, Ö. 
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Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Her şu‘le 0ū perīveşe yār itmesin seni 

Pervāne-i çerāġ-ı mezār itmesin seni 

 

2 İstersen ide 0āküñi 0urşīd-i tūtiyā 

 A*bāb 0ā,ırına ġubār itmesin seni ∗ 

 

3 Rāh-ı ,alebde germ-rev ol ber� ü bāddan  

Dūn himmet olma mūr süvār itmesin seni 3b 

 

4 Sa‘y it *esāba gelmeye nīkū ‘amellerüñ 

Zühhād gibi süb*a-şümār itmesin seni 

 

5 Aç beste ġonçe-i dilüñi bād-ı āh ile 

Minnet-keş-i nesīm-i bahār itmesin seni 

 

6 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi müflis-i 0ātem-nümā geçin 

Neylersen eyle sifle-şi‘ār itmesin seni 

 

A3 57b, R 56b, Ü1 52b, H1 58b, Ö 79b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
∗ H1’de 1b ile 2b yer değiştirmiştir. 
3b mūr: sūr H1. 



 536  

 

 

350350350350    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Ne gūne rām ideyüm ‘a�l-ı Gū-fünūna beni 

Ol āhuvāne nigeh sev� ider cünūna beni 

 

2 Bu 0ān�āhda ā0ır o Mevlevī dilber 

Kebāb-ı āteş-i nāz itdi döne döne beni 

 

3 [omazdum āteş-i āhumla ,aşı ,aş üzre 3a 

>avāle itse idi şev�-i Bī-sütūna beni 

 

4 Meger ki añladı rengīn terennüm olduġumı 

O şū0 eyledi tercī*-i erġanūna beni 

 

5 Ra�īb ehl-i ġaraż olduġın bilür dildār 

Oabāda geçmeye ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ġayr gūna beni 

 

   A3 57b, R 57a, Ü1 53a, H1 58b, Ö 80b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a ,aşı: ,aş H1. 
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351351351351    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Zal�a āzārı şi‘ār eyleme sā,ūr gibi 

Herkese yār-ı ġam ol bāde-i engūr gibi 1b 

 

2 Kimsenüñ ‘aybını urma yüzine āyīneveş 

Yüri settār-ı ‘uyūb ol şeb-i deycūr gibi 

 

3 Serd-i mihrī-i cihāndan o �adar dāġum kim 3a 

Görinür mihr-i felek çeşmüme kāfūr gibi 

 

4 kulmet-i şām-ı firā�ını degişmem rūza 

Sevmişem bir meh-i 0urşidveşi nūr gibi 

 

5 İtme āzürde şikāyetle o şū0ı ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ġālibā cevr ü cefā itmede mecbūr gibi 5b 

 

A3 58a, R 57a, Ü1 53a, H1 58b, Ö 80b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

                                                
1b ol: olmaz A3. 
3a Serd: Serv Ö. 
5bcevr ü: cevr – Ö. / mecbūr: ma*cūb Ö. 
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352352352352    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Oalmış ol meh 0āli üzre ,urre-i zībāsını 

Arturursam n’ola sevdā üstüne sevdāsını 1b 

 

2 Olmayınca �uvvet-i bāzū-yı himmet sa0tdur 2a 

Çekmişüz yāruñ kemān-ı nāz u istiġnāsını 

 

3 Oad-gül-i bī-0ār-ı nāzın çekmişüz her 0ārdan 3a 

Görmedin gülzār-ı dehrüñ bir gül-i ra‘nāsını 3b 

 

4 Bir müferri*dür leb-i cānān ki Eflā,ūn-ı dehr 4a 

Eylemiş ārāyiş-i dürc-i ‘adem eczāsını 

 

5 Za,,-ı ru0sārında var bir tāze-mażmūn *ayf kim 

LafSını añlar bulunmaz kim bilür ma‘nāsını 

 

6 kulmet-i ġam dilden olmaz eşk ile ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ma*v 

Cūşiş-i deryā gidermez ‘anberīn sevdāsını 

 

A3 58a, R 57a, Ü1 53a, H1 59a, Ö 81a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Arturursam: Az,urursam A3. 
2a sa0tdur: su0andur Ö. 
3a 0ārdan: 0ārından Ö. 
3b ra‘nāsını: zibāsını H1. 
4a müferri*dür: mu‘arrifdür H1. 
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353353353353    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Telāşa düşme ki ol na0l-i nāz açılmaz mı 

Açılsa ġonçe-i gül az az açılmaz mı 

 

2 [alur mı rāz-ı dil-i zār böyle ser-beste 2a 

Dehān-ı şevke-i ehl-i niyāz açılmaz mı 

 

3 Şüküfte-rū mey-i gülrengden midür dā’im 3a 

Ya kendü kendüye ol ‘işve-bāz açılmaz mı 3b 

 

4 Hilāl-i mı'ra‘-ı nā0un bedel-zenümden o māh 

Açıldı ‘u�de-i zülf-i dırāz açılmaz mı 

 

5 Ne deñlü fet*-i ,ılısm-ı murād-ı müşkil ise 

Olunca lu,f-ı Zudā kār-sāz açılmaz mı 

 

6 [alur mı böyle pes-i perdede nihān ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Ni�āb-ı şāhid-i ‘aş�-ı mecāz açılmaz mı 

 

A3 58a, R 57b, Ü1 53b, H1 59a, Ö 81a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a rāz: ar H1. / ser-beste: der-beste Ö. 
3a Şüküfte-rū mey: Şüküfte rū-yı H1, Ö.  
3b kendü: - H1. 
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354354354354    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Çün temāşāya o şū0-ı cāme gülgūn çı�madı 1a 

Āh-ı dilden lāleveş ālūde-i 0ūn çı�madı 

 

2 CeGbe-i ma0şū�dur ‘uşşā�ı mümtāz eyliyen 

Yo�sa her dīvāne vaż‘uñ adı Mecnūn çı�madı 2b 

 

3 Pāy-ı dildāra niVār-ı gevher-i eşküm görüp 3a 

Geçdi tā heftum zemīne genc-i [ārūn çı�madı 

 

4 >o��a-ı mihr ü meh-i gerdūnı bir bir yo�ladu� 

‘Āşı�a derd ü elemden ġayrı ma‘cūn çı�madı 4b 

 

5 Çar0 ile ,urdu� *esāblaşdu� alup virdüklerin 

Ço� şükür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh müflis çı�dı medyūn çı�madı 

 

A3 58b, R 57b, Ü1 53b, H1 59a, Ö 81a, H2 – 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1a Çün temāşāya: - Temāşāya  H1, R, Ü1; Nā-temāşāya  Ö. 
2b vaż‘uñ: va'fuñ Ö. 
3a dildāra: dil-dāde A3. 
4b ġayrı: ġayr A3, Ü1. 
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355355355355    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Zayāl-i zülf ü 0ālüñ gitdi çeşm-i 0ūn-feşān �aldı 

Döküldi sürme ba0t-ı tīremüzden sürmedān �aldı 

 

2 Bahā-yı būs-ı la‘lüñ gerçi cān na�dıyle erzāndür 2a 

Ġam-ı hicrānuñı çekmekle cānā kimde cān �aldı 

 

3 Dil-i dīvāne bilmez çīn-i zülfi çīn-i ebrūdan 

Egerçi zülf-i müşgīninde yāruñ ço� zamān �aldı 3b 

 

4 faġıldı leşger-i ġam da0ı cism-i nā-tüvānumdan 

Sa‘ādetle hümālar gitdi anca� üstü0ˇān �aldı 4b 

 

5 Cihānuñ cins-i 0ā,ır-0ˇāhı ta�sīm olıca� ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Baña ,ab‘-ı su0andān ile ‘ayş-ı cāvidān �aldı 5b 

 

A3 58b, R 57b, Ü1 53b, H1 59a, Ö 81b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
2a erzāndür: erzāldür A3, R, Ü1. 
3b müşgīninde: perçīninde H1. 
4b hümālar: hümāy H1. 
5b ‘ayş-ı: ‘ayş u A3, H1. 
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356356356356    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Nice żab, eyleyeyüm dīde-i gevher-bārı 

Būsegāh eyledi teb0āle leb-i dildārı 

 

2 Zemherīr itse cihānı n’ola āh-ı serdüm 

Çekmiş āġūşa büt-i kerem o gül-ru0sārı 

 

3 Şimdi mu*tāc-ı ‘ara�dur leb-i peymāne gibi 

Leb-i la‘li ki dü-‘ālemde anuñ bīmārı 3b 

 

4 Reng-i ‘āşı� gibi zerd itdi ru0-ı gülfāmın 

 Acabā renc-i ma*abbet mi ola āzārı 

 

5 Yāra ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh nemüz var niyāz eyleyecek 

Kāşki girse ele dārū-yı 'ı**at-bārı 5b 

 

   A3 58b, R 57b, Ü1 53b, H1 59a, Ö 82a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3b dü-‘ālemde: dü-‘ālemdür H1, R, Ü1, Ö. / anuñ: rānuñ A3. 
5b 'ı*hat-bārı: 'ı**at-yārı Ö. 
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357357357357    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Za,tı geldükde bize rām oldı 

Ne yamān yerde gün a0şām oldı 

 

2 Bāġ-ı 0oş meyve-i ‘ālemde bizüm 

Rız�ımuz hep ,ama‘-ı 0ām oldı 

 

3 Çeşm-i mestin o mehüñ yād iderek 3a 

Ġonçe-i dil gül-i bādām oldı 3b 

 

4 Nāmını almış didügüñ ehl-i vera‘ 4a 

Du0ter-i rez gibi bed-nām oldı 4b 

 

5 Yār ile bezmimüz ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bu şeb 

Öyle germ oldı ki *ammām oldı 

 

   A3 58b, R 58a, Ü1 54a, H1 59b, Ö 81b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3a mestin: mestüñ H1, Ö. 
3b gül-i: gül ü A3. 
4a vera‘: veraġ R. 
4b rez: zer A3, H1, R, Ü1. 
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358358358358    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Oanma bīgāneveşem zāhid-i sālūs gibi 

 Ma*rem-i deyr-i dilem nāle-i nā�ūs gibi 

 

2 Gerçi sevdā-zede-i çeşm-i bütānam ammā 

Rāzdān-ı nigehem ġamze-i cāsūs gibi 

 

3 Virmişem āh-ı girībān-ı dili bir büte kim 3a 

Günde biñ pāre ider perde-i nāmūs gibi 

 

4 Girye-i şebneme āmādeligin fehm idenüñ 4a 

 Zande-i ġonçe gelür gūşuna efsūs gibi 4b 

 

5 Ço� zamāndur ki dile tīr-i cefāsı gelmez 

Bizden ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh o perīvār ise me’yūs gibi 

 

   A3 59a, R 58a, Ü1 54a, H1 59b, Ö 82a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
3a bir büte: birine Ö. 
4a āmādeligin: āzādeligin H1. 
4b gūşuna: gūşe-i H1. 
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359359359359    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Meger ki cilve-i �addüñ 0ayālden geçdi 

Ki mevc-i seyl-i sirişk i‘tidālden geçdi 

 

2 Helāk neşve-i cān-ba0ş-ı bāde-i la‘lüñ 2a 

Tebessüm itdi vü cām hilālden geçdi 

 

3 O āfetüñ ru0-ı 0ūy-gerdesi le,āfetde 3a 

Hezār mertebe 'ahbā-yı ālden geçdi  

 

4 MiVāl-i āyīne ser-çeşme-i tecelli olur 

O dil ki vesvese-i 0a,, u 0ālden geçdi 

 

5555 O mehle vu'lat olurdı ne *āl ise ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

İrişdi ceyş-i 0a, u 0āl *ālden geçdi 5b  

 

A3 59a, R 58a, Ü1 54a, H1 60a, Ö 82a, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a neşve: neş’e H1. 
3a O: Ol Ö. 
5b 0āl *ālden: 0āl  ü *ālden H1. 
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360360360360    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

1 Virür dimāġ-ı dile Gev�-ı ‘ayş-ı ġam şimdi 

O meh ne çāre bulur bā’iV-i elem şimdi 

 

2 Kemend-i cāGibe-i nāz u şīvedür derkār 2a 

Ne �ayd-ı kākül ü ne zülf-i 0am-be-*am şimdi 

 

3 Ten oldı ferş-i rehüñ cān ġubār-ı cilvegehüñ 

Tedārüküñ nedür ey şū0-ı pür-sitem şimdi 

 

4 Hirās-ı ġamze-i 0ūn-rīz ü nāvek-i müjeden 4a 

Yanumda ayrılamaz dilde bir �adem şimdi 

 

5 Sezādur eylese ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh dehre istiġnā 

Ki ceyb-i himmet-i 0ātemde yo� direm şimdi 5b 

 

A3 59a, R 58b, Ü1 54a, H1 60a, Ö 82b, H2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a Kemend: Kemine R. 
4a nāvek: nāruñ Ö. 
5b Ki: Kerem H1. / direm: dirhem A3. 
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361361361361    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Yārdan ey dil yine sūz-ı nihānuñ var gibi 

>arf-cūyāsın dehānından gümānuñ var gibi 1b 

 

2 Cūy-ı eşkümden ki dāmen-keşsin ey na0l-i ümīd 

Āb-ı *ayvānıyla besler bāġbānuñ var gibi 

 

3 Tercemān-ı la‘l-i şīrinüñ zebān-ı nāzdur 

Var ise bir ġayri yār-ı nüktedānuñ var gibi 

 

4 Da‘vi eylersin bu endāmıyla �add-i yārdan 

Beñzer ey serv-i sehī mū-yı miyānuñ var gibi 4b 

 

5 Bellüdür ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh iShār-ı şikāyetden yine 

Cevre mā’il bir büt-i nā-mihrbānuñ var gibi 

 

A3 59b, R 58b, Ü1 54b, H1 60a, Ö 82b, H2 97b 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b cūyāsın dehānından: cūsın yā dehānuñda Ö. 
4b mū-yı: mūmı H1. 
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362362362362    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Gehī va'lına geh hicrine şāyān itdi lu,f itdi 

Ne kim ben Gerreye ol mihr-i ra0şān itdi lu,f itdi 

 

2 Hele ço� 'ardı burdı *ā'ılı ba0t-ı siyeh ā0ır 2a 

Beni zülf-i bütān gibi perīşān itdi lu,f itdi 

 

3 Ço� olsun lu,fı kim 'ahbā-yı ġamla sā�ī-i devrān 

Pür itdi cāmumı ya‘ni ki i*sān itdi lu,f itdi 

 

4 Ne çāre yolumuz da var imiş o Yūsuf-ı Vāni 4a 

Bizi üftāde-i çāh-ı zena0dān itdi lu,f itdi 

 

5 Sezādur şükrin itsem ,ab‘ımuñ memnūnıyam ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Beni müstaġnī-i i*sān-ı dūnān itdi lu,f itdi 

 

A3 59b, R 58b, Ü1 54b, H1 60a, Ö 83a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a *ā'ılı: *ā'ıl H1. 
4a yolumuz da: bulmaz da . 
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363363363363    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Oldı bir gūne cihān lu,f ü keremden 0ālī 

Ki çı�ar cāmı *abābuñ dil-i yemden 0ālī 1b 

 

2 Meyve-i va'l-ı ümīd itdüm o mehden ġāfil 

Ki gelür dest-i emel bāġ-ı İremden 0ālī 

 

3 Çeşmi bīgāne nigeh-i ġamzesi aġyār-nevāz 

Nice olsun dil-i mecrū* elemden 0ālī 

 

4 Var ise anda da 0ūn-ābe-keşān vardur kim 

Sāġar-ı lāle çı�ar bezm-i ‘ademden 0ālī 

 

5 >ayf ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ki minā-yı felekde bu �adar 5a 

Ol �adar mey ki ide bir dili ġamdan 0ālī 

 

A3 59b, R 58b, Ü1 54b, H1 60b, Ö 83a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                
1b cāmı: cām H1. 
5a bu �adar: yo�dur Ö. 



 550  

    

    

364364364364    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Rūzenüñ ża‘fı hilāl-i ramażān itdi bizi 

 Zarc-ı her  rūze-i if,ār 0azān itdi bizi 1b 

 

2 Berf-i pārine gibi �ur'i mehüñde eridi 

Sūz-ı dil gerçi ki bī-tāb u tüvān itdi bizi 2b 

 

3 Kehrübā süb*a-i Pervīn ele girse bāri 

Tāb-ı 0urşīdi sipihrüñ yere�ān itdi bizi 3b 

 

4 Rūzenüñ rūz u şebi pīr-i dü-mū itmiş iken 4a 

Müjde-i va'l-ı meh-i ‘īd civān itdi bizi 

 

5 Gerçi imsākda ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh �u'ūr eylemedük 

Zarc-ı her rūze-i if,ār *azān itdi bizi 5b 

 

A3 59b, R 59a, Ü1 54b, H1 60b, Ö 83a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b Zarc: Çar0 Ö. 
2b bī-tāb u: bī-tāb – R, Ü1, Ö. 
3b yere�ān: ber�ān Ö. 
4a rūz u: rūz – Ö. / pīr-i: pīr ü H1. / dü-mū: dü-tā Ö. / itmiş iken: itmişken H1. 
5b Zarc: Çar0 Ö. 
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365365365365    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Bī-sebeb itmez şikeste çar0-ı dūn mīnāmuzı 

Cām-ı 0urşīdinde  bulmaz neşve-i 'ahbāmuzı 

 

2 Pāyine 0āk-i niyāz olma�dan özge çāre yo� 

Duymuş ol bed-0ū ‘ayār-ı nāz ü istiġnāmuzı 2b 

 

3 Nāfe deñlü yer �ażā-yı dilde 0āli var mıdur 

Şöyle ,utmış āhū-yı çeşm-i bütān 'a*rāmuzı 

 

4 Sen dür-i yektāya lāyı� gūş göster ey felek 

Yo�sa cūş-ı gevher itmişdür 'adef deryāmuzı 

 

5 Ġamzesinden 'ad-şikāyet dilde var ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh līk 

Beste eyler çeşmi si*r ile leb-i şekvāmuzı 

 

A3 60a, R 59a, Ü1 55a, H1 60b, Ö 83a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b bed-0ū: bed-0ūy Ö. 
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366366366366    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

1 Ey kīne-cūlar ülfet ile yār idüñ bizi 

Elden gelen cefāya sezāvār idüñ bizi 

 

2 Ey nev-bahār-ı mihr-i vefā bāġbānları 

Ümmīdimüz gül itmege yo� 0ār idüñ bizi 2b 

 

3 Ölsek 0ayāl-i la‘l-i revān-ba0ş-ı yār ile  

Mey0ānelerde 'ūret-i dīvār idüñ bizi 

 

4 Ma*v-ı vi'āle bāde virür neşve-i 0umār 4a 

Şimden girü şarāb ile huş-yār idüñ bizi 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh ser nihāde-i rāh-ı ma*abbetüz 

Mānend-i cādde pā ile bīdār idüñ bizi 

 

A3 60a, R 59a, Ü1 55a, H1 61a, Ö 83b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2b itmege: olmaġa Ö. 
4a vi'āle: vi'āl H1. 
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367367367367    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Yārı itdi devr-i şūr-engīz-i aġyāruñ biri 1a 

Neş’esinden bāde’i ayırdı ġaddāruñ biri 

 

2 Yār olur dirken o bed-0ū oldı aġyāruñ biri 

Biñ vefāsuz yārdan yegdür vefādāruñ biri 

 

3 İstemez kim ola 'ı**at-yāb-ı *üsnüñ 0astası 

Oor senüñde çeşm-i mestüñdür o bīmāruñ biri 

 

4 fut benüm zülfüñ gibi 0a,,um perīşānlu�dadur 4a 

Gördi mi cem‘iyyet-i 0ā,ır-giriftāruñ biri 

 

5 Hem çeker āġūşa şem‘ ü hem ya�ar pervānesin 5a 

Görmedüm kim olmaya 0ūn-0ˇār-ı ġam-0ˇāruñ biri 

 

6 Oub*-ı �āGib gibi �a'dı tīre rūz itmekdedür 

Oādı�āne bir nefes yār olmadı yāruñ biri 

 

7 Çeşm-i gūyā-yı 0amūş-ı yāra ta�līd ideli 7a 

Beñzemez ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh güftārına güftāruñ biri 

 

A3 60a, R 59b, Ü1 55a, H1 61a, Ö 84a, H2 - 

 

 

 

 

                                                
1a Yāri: Yār Ö. 
4a 0a,tum: göñül Ö. 
5a şem‘ ü: şem‘i Ö. 
7a gūyā-yı: gūyā mı Ö. 
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368368368368    

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

 

  1 İtdi kemend-i ,urresine beste göñlümi 

   [ayd-ı *ayātdan bile vāreste göñlümi 1b 

 

2 Ta*rīk-i nabżı cünbüş-i müjgān �ıyās ider 2a 

Tā itdi çeşm-i 0oş nigehüñ 0aste göñlümi 

 

3 Dirler şikestelükle olur yār-ı dil-nevāz 

Oad-pāre itdüm olmadı işkeste göñlümi 

 

4 Oldı hevāya mün�alib ā0ır *abābveş 

İtdüm o deñlü āh ile vā-beste göñlümi 

 

5 ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh naġme-senc-i hezār ārzū iken 

Bir çīn-i cebhe eyledi dem-beste göñlümi 

 

A3 60b, R 59b, Ü1 55b, H1 61a, Ö 84a, H2 - 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1b bile: eyle H1. 
2a nabżı: nabż A3. 
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369369369369    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Gülden ,aleb-i mihr-i vefānuñ yeri var mı 

Ey bülbül-i bī-derd cefānuñ yeri var mı 1b 

 

2 Oayd-ı dil-i ‘uşşā�dan olsa n’ola fāriġ 

Zülfüñde meger bād-ı 'abānuñ yeri var mı 

 

3 Rindāna girān gelse n’ola 'o*bet-i zāhid 3a 

Mey0ānede hīç zühd ü riyānuñ yeri var mı  

 

4 Dilgīr gider gelse 0ayāl-i ru0-ı cānān 

Mi*netkede-i dilde 'afānuñ yeri var mı 

 

5 Ol bezmde kim çeşm-i edeb beste nigehdür 5a 

ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh gibi rind-i gedānuñ yeri var mı 

 

A3 60b, R 59b, Ü1 55b, H1 61b, Ö 84b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b bī: - H1,Ö. 
3a Rindāna: Rindān H1. 
5a nigehdür: nigehde R. 
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370370370370    

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

 

  1 Göñül bu derd ü ġam-ı cāvidān dükenmez mi 1a 

   Dükendi 'abr u cefā-yı bütān dükenmez mi 1b 

 

  2 Ne şem‘ �aldı ne pervāne yanmadu� bu gice 

   Derūn-ı dildeki sūz-ı nihān dükenmez mi 

 

  3 [alur mı böyle nu*ūsetde kevkeb-i i�bāl 

   Bizümle keş-me-keş-i āsumān dükenmez mi 

 

  4 Zazān irişdi vü gül geçdi da0ı evvelden 

   Dürūġ-ı va‘de-gī-i sā�iyān dükenmez mi 

 

5 Dil oldı kākül-i 0ūbān gibi siyāh ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

 Henūz ārzū-yı nev-*a,ān dükenmez mi 5b 

 

A3 60b, R 59b, Ü1 55b, H1 61b, Ö 84b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1a derd ü: derd – H1. 
1b 'abr u: 'abr – H1. 
5b nev-*a,ān: nev-*atādan R. 
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371371371371    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Geçdi ‘uşşā�dan ol āfet-i serden geçdi 

Şöyle kim nāvek-i müjgānı cigerden geçdi 

 

2 O mehī teng-i der-āġūş idicek sīm-i tenī 2a 

 Zal�a-i āh gibi hāle �amerden geçdi 

 

3 Dil-i pür-āteş aña vezne olurdı ammā 

Ol da 0ūn-ābe olup dīde-i terden geçdi 

 

4 Zayl-i ‘uşşā�ı çep ü rāstdan üftāde görüp 4a 

Cān atup 0ançer-i 0ūn-rīzi kemerden geçdi 4b 

 

5 Vu'lat ümmīdi ile geçdi yanından ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Geçdi ammā ki ‘aceb cāy-ı 0a,ardan geçdi 

 

   A3 61a, R 60a, Ü1 55b, H1 61b, Ö 84b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2a sīm: nīm A3, R, Ü1; benim Ö. 
4a çep ü: çep – R, Ö. 
4b 0ūn-rīzi: 0ūn-rīz Ö. 
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372372372372    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1 Niçe ādem sevmez ol ,ıfl-ı perīşān-meşrebi 

Zülfüne dil-beste eyler gūdekān[ı] mektebi 

 

2 Tā ,ulū‘ itdi hilāl-i ebruvānı reşkden 

Eyledi pinhān ‘adem çāhında māh-ı Na0şebi 2b 

 

3 Gāh zülf ü 0ālin eyler ārzū geh ‘ārıżın 3a 

Yo� dil-i ma*zūnın a'la bir mu‘ayyen ma,labı 3b 

 

4 ‘Āşı�a 0urşīd ile māhuñ �ırānın gösterür 4a 

Hāle oldu�ça meh-i rūyına ,av�-ı ġabġabı 4b 

 

5 Bāde içse gül gibi cāmuñ lebi 'ad-çāk olur 

Ol perīnüñ ol �adar ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh şīrīndür lebi 

 

A3 61a, R 60a, Ü1 56a, H1 61b, Ö 85a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
2b pinhān: nihān Ö. /  māh-ı Na0şebi: māh-ı nu0beti A3. 
3a 0ālin: 0ālini H1. / ārzū geh: ārzū-yı H1. 
3b ma*zūnın: ma*zūnuñ H1, Ü1, Ö. 
4a māhuñ: māhın Ü1. / �ırānın: hilālin Ö. 
4b meh: - H1. 
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373373373373    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

 

1 Her tīr-i �ażā kim 'af-ı müjgānına çekdi 

Ben 0aste-i dil-sū0tenüñ cānına çekdi 1b 

 

2 ‘Āşı� reviş ol şem‘-i şeb-efrūza *ased kim 2a 

Pervānesini sīne-i sūzānına çekdi 

 

3 Sen 0ande-feşān olalı gülzār-ı cihānda 

Ġonçe serini çāk-i girībānına çekdi 3b 

 

4 İl serv-i çemen didügi bir āhdur ol kim 

‘Āşı� heves-i �āmet-i cānānına çekdi 4b 

 

5 Bir naġme-güGār çemen-i şi‘rden ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 5a 

Bu 0oş ġazeli 'af*a-i dīvānına çekdi  5b 

 

A3 61a, R 60a, Ü1 56a, H1 62a, Ö 85a, H2 97a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1b dil: ol H1. 
2a şeb-efrūza: şeb-efrūz Ö; cihān-sūza H2. 
3b Ġonçe: Ġonçe-i Ö. 
4b cānānına: cānına R. 
5a naġme-güGār: naġme-güdāz H2, Ü1. 
5b Bu: Bir A3, Ü1. 
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KITKITKITKIT‘‘‘‘ALARALARALARALAR    
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1111    

TārīTārīTārīTārī0000----i i i i [a'r [a'r [a'r [a'r ****    

 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Ā'af-ı pāk-şiyem ya‘ni Receb Pāşā kim 

‘Āleme şa*ne-i tedbīri ile virdi niSām 

 

2 Nice ā'af ki felek şāl-i şafa�fāmından 2a 

Rāżı olsa ser-i zānūsına eyler i*rām 

 

3 Nice ā'af ki siyāset-gerī-i ‘adlinden 

Beslenür ‘izzet ile lāne-i şāhinde *amām 

 

4 Zˇābda olsa ‘a,āsı o 'adā�atkāruñ 

Dest-i sāyilde uyansa bulunur na�d-i menām 

 

5 Rütbe-i �adrini gerdūn diyemem bī-pervā 

Pāye-i rif‘atini derk idemez fehm-i ‘avām 

 

6 İ�tiżā itmek ile ‘ādet-i 0ayr-endīşī 

Ki �oya defter-i eyyāmda āVār ile nām 

 

7 İtdi  peydā yine bir �a'r-ı fera*-efzā kim 

Görmemiş miVlini çeşm-i felek-i mīnāfām 

 

8 Reşk ider 'afvetine 'ub*-ı sa‘ādet-pertev 8a 

Yeridür revzenesine meh u 0urşīd ola cām 8b 

                                                
*Tārī0-i Serāy-ı Der Mertebe-i Āmid H1; Tārī0-i [a'r-ı Receb Pāşā Ö; Tārī0-i [a'r-ı Receb Pāşā Der Şehr-i 
Āmid-i Sevdā A3. A3 nüshasındaki başlık başka bir yazı ile derkenāra yazılmıştır. 
2a şafa�fāmından: şafa�nāmından A3, R, Ü1, Ö. 
8a 'ub*-ı: 'ub* u H1. 
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9 Sā*a-i dil-keşi ol deñlü neşā,-efzā kim 

[almaz āyīne-i 0ā,ırda ġubār-ı ālām 

 

10 kāhir ü bā,ını ma*būbdur ol mertebe kim 

Görinür sebze ile dilber-i nev-0a,, leb-i bām 

 

11 Rūy-ı ma�'ūd-ı ta�ayyüdle ba�ılsa görinür 11a 

Oldı dīvār u deri tā o �adar āyīnefām 11b 

 

12 Ferşi bilmem dil-i sengīn bütāndandur kim 

Uġrasa bād-ı 'abā hem ider aheste 0ırām 

 

13 Sa�fını sā*a-i gülzāra iderdüm teşbīh 13a 

Revna�-ı gülşeni de rūzda olsaydı devām 13b 

 

14 [anda bu ,ar*-ı ‘aceb �anda nu�ūş-ı Mānī 

Zat-ı yā�ūta berāber mi olur her 0a,-ı 0ām 14b 

 

15 Şu‘le 0ū yār-ı sehī-�addur ocāġı ki müdām 

Nāz ile 'o*bete germiyyet içün itdi �ıyām 

 

16 Şeh-nişīn-i sīne girüp itse tefā0ur yeridür 

Āmidüñ gögsidür envā‘-ı şerefle bu ma�ām 

  

17 Göz deger olmaya bilmezlük ile na��āşān 

Çekeler 'af*a-i dīvārına na0l-i bādām 

 

18 Sa‘d olup çirk-i nu*ūsetden olur ,āli‘-i pāk 18a 

>avżına ba�sa Zu*al bām-ı felekden bir şām 
                                                                                                                                              
8b meh u: meh – Ö. 
11a ma�'ūd-ı ta�ayyüdle: ma�'ad-ı va�itle H1. 
11b dīvār u: dīvār – H1. 
13a sā*a: sā0te Ö. / iderdüm: iderdi H1. 
13b gülşeni: gülşen A3, R, Ü1, Ö. / rūzda: rūzede H1. 
14b 0ām: fām H1. 
18a olup: olur H1. 
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19 Bu binā böyle 'afā-ba0ş u mülūkāne iken 19a 

Āferīn dāver-i ‘ālī güher-i 0ayr-encām  

  

20 Olmadın himmet-i ‘ālīsi *aberdār henūz 

Zam-ı ebrūsı işāretle anı itdi temām 

 

21 Güft ü gūsuz bilür a*vālini dā‘ilerinüñ 21a 

Ben ne *ācet ki *użūrunda idem ‘arż-ı merām 

 

22 [anda ben �anda Venā-güsterī-i ā'af-ı ‘ahd 

[ā’ilem şehd-i du‘āsıyla olam şīrīn-kām 

 

23 Bī-riyā 0ayr du‘ādur ki 'uda‘ı olmaz 

Yeter ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh yeter eyleme ta,vīl-i kelām 

 

24 İde >a�� devlet-i dāreyn ile şād u 0urrem 24a 

Zıdmetinde ola i�bāl-i kemer-beste ġulām  

 

25 Oldı biñ şīve ile cilve-nümā tārī0i 

Zāne-i ‘adl ola dā’im bu nev-īcād ma�ām 25b 

 

ÂUI¦ œU�²« uì u� rz«œ ë¼Ë« ‰b� ¡ ëì U• 

Sene H. 1122  -M. 1710   

 

A3, R, Ü1 3b, H1 5a, Ö 4b, H2- 

 

 

 

 

    
                                                
19a -ba0ş u: -ba0ş – H1. 
21a Güft ü gūsuz: Güft-gūsuz A3, H1, R, Ü1, Ö. 
24a şād u: şād – R. 
25b ‘adl: ‘ad R. 
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2222    

TārīTārīTārīTārī0000----i Heykel i Heykel i Heykel i Heykel ****    

    

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

 

1       Ā'af-ı Ġāzī ‘Alī Pāşā vezīr ibn-i vazīr 

Kim Venā-0ˇānīdür ehl-i fażl u dāniş bi-ż-żarūr1b 

 

2      Nice ā'af kim Suhūr-ı 0ışm u tedbīrin görüp 

Zır�asın başına çekdi — uH½  — U¥§  q½ 2b 

 

  3 Sīr-çeşm-i ma,ba0-ı cūd ü se0āsı *ır' u āz 3a 

 Dāne-çīn-i 0ırmen-i i*sānıdur nezdīk ü dūr3b 

 

  4 Rezmde düşmen-güdāz bezmde 0ā,ır-nevāz 

   Mu0li'-i ehl-i tevāżu‘ 0a'm-ı erbāb-ı ġurūr 

 

5 Cūdı rehber oldı bu yanmış ya�ılmış ma‘bede 

Himmeti mi‘mār olup itdi ‘imāret sa‘y-ı gūr 

 

6 [oydı bir āVār-ı bā�ī bu ‘ibādetgehde kim 

aikr-i 0ayrı söylenür efvāhda tā-nef0-i 'ūr 

 

7 Mā-*a'al heykel mine’l-bāb ile’l-mi*rāb hep 

Evvelinden da0ı sengīn oldı da0ı nev-Suhūr 

 

8 Şimdi minber söylesün È c¼« WÒ*¼ bL1¼« 8 

— uAÒM¼ « Â u² v¼ « Î« bL0 Ê e1¼ « Uì¡ V£ ‹ «  

                                                
*Tārī0-i Cāmi‘-i Şerīf der Mertebe-i Amid H1; Tārī0 Berāy-ı Heykel-i Cāmi‘-i Kebīr Ö; Tārī0-i Cāmi‘-i ‘Alī 
Pāşā A3. A3 nüshasındaki başlık başka bir yazı ile derkenāra yazılmıştır. 
1b fażl u: fażl – H1. 
2b “ Övünüp nankörlük (inkâr ) eden.” ;  — uH½  — U¥§  q½ :   — uH½ — U×•    q½  A3, R, Ü1, Ö. 
3a cūd: cevr A3, R. / cūd ü: cūd – Ö. 
3b nezdīk ü: nezdīk – Ö. 
8  “Diriliş gününe kadar bizden hüznü defeden Allah’a hamd olsun.” 
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9 Şimdi mi*rāb eylesün 0am-geşte �addin müsta�īm 

Kim irişdi >ażret-i Ā'afdan envā‘-ı sürūr 

 

10 Na�ş olan e,rāf-ı tāvānında āyāt-ı mübīn 

Nūrdur ammā ider çeşm-i ‘adū-yı dīni kūr10b 

 

11 Vā�ı‘ oldu�ça cihānda ‘ādet-i hedm ü binā 11a 

Nīk ü beden 0ā,ıra Gev� u ġam itdükçe mürūr 

 

12 Devletiyle dā’imā her cānibi ma‘mūr ola 

Zāne-i nāzı ‘adū-yı ‘izz ü cāhı ola gūr 

 

13 Yazdılar tārī0-i ta‘mīrin bu ‘ālī ma‘bedüñ 

Heykel ü mi*rābı minberle yapıldı bī-�u'ūr 

 

14 Ben didüm her mı'ra‘-ı evvelden evvel *arfini 

‘Add idünce bī-naSīr ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bir tārī0 olur 14b 

 

—uB v� Èb*Ä U² ë¼d¾M¦ v�«d1¦ Ë qJš£ 

* 

Sene H. 1124- M. 1712 

 

A3, R, Ü1 3a, H1 4b, Ö 4a, H2 – 

 

 

 

 

 

                                                
10b ider: idüp Ö. 
11a hedm ü: hedm – H1. 
14b bī-nāSīr ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh: ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bī-naSīr Ü1. 
* A3 derkenārda: Şehr-i Āmid ya‘ni, Diyārbakır Cāmi‘-i Kebīrine *arī� i'ābet ederek 1124 tarihinde 
Diyārbakır Vālisi ma�tūl-zāde ‘Alī Pāşā ,arafından vā�ı‘ olan ta‘mir tarihi. 
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3333    

TārīTārīTārīTārī0000----i Mai Mai Mai Ma*fil *fil *fil *fil ****    

 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

 

1 Fa0r-ı erbāb-ı himem ya‘ni >üseyn Āġā kim 

Ola i�bāl u sa‘ādet ile her rūzı sa‘īd 

 

2 Nice Âġā ki ider terbiyeti bār-āver 

Bir nihālüñ ne �adar 0il�ati olursa da bīd 

 

3 Ket0üdā-yı ‘Alī Pāşā o vezīr ibn-i vezīr 3a 

Ki anuñ Gātı ile buldı vezāret te’bīd 

 

4 [āmeti ço� da uzatma yeter ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh yeter 

Şāyed ol 0ā,ır-ı nāzükde ġubār ola bedīd 

 

5 Didi bu ma*fili yapdu� da 0ıred tārī0in 

‘Andelīb-i >abeşüñ lānesi oldı tecdīd 

 

b²b�Ô Èb¼Ë« v� ëìU¼ pA¾0 Vš¼ bM� 

 

Sene H. 1124- M. 1712 

 

A3, R, Ü1 3b, H1 5a, Ö 4b, H2- 

 

 

 

 

                                                
*Tārī* Berāy-ı Ma*fil Ö; Tārī*- Ma*fil-i Cāmi‘-i Kebīr-i Şehr-i Āmid A3. A3 nüshasındaki başlık başka bir 
yazı ile derkenāra yazılmıştır. 
3a Ket-0üdā: Ked-0üdā R, Ö. 
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4444    

TārīTārīTārīTārī0000----i Feti Feti Feti Fet****----i Tebrīz i Tebrīz i Tebrīz i Tebrīz     

    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün  Mefā‘īlün 

 

1 Şeref-ba0ş-ı vezāret Ā'af-ı fet* ü Safer-pīşe 1a 

Ola dil-0ˇāhı üzre her işi dünyā vü ‘u�bāda 

 

2 Bu oldı fet*inüñ tārī0i ‘Abdu’l-lāh Pāşānuñ 

Li-vechillāh gelüp Tebrīzi aldı Köprilī-zāde 

 

ˆœ«“ v*² dÄu½ Èb¼¬ Èe² d¾Ô »u*½ ë*¼« ë2 u¼ 

 

Sene H. 1137- M. 1725 

 

A3 63a, R 62a, Ü1 4a, H1 5b, Ö 88a, H2- 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
1a fet* ü: fet* - H1. 
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MÜFREDMÜFREDMÜFREDMÜFRED    
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1111    

TārīTārīTārīTārī0 Ber0 Ber0 Ber0 Berāyāyāyāy----ı Minı Minı Minı Mināre āre āre āre ∗∗∗∗    

    

Mefā‘īlün  Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

 

Mu‘aşşer *arfleriyle oldı tārī0 

                          d¾½ « ë*¼ « ëì U– v¼ UFÔ 1b 

 

Sene H. 1140- M. 1727 

 

A3 63a, R 62a, Ü1 4a, H1 5b, Ö 88a, H2- 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                                
∗ Tārī0-i Mināre H1. 
1b “En büyük olan Allah’ın şânı yücedir”. 
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RUBĀĪLERRUBĀĪLERRUBĀĪLERRUBĀĪLER    
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RUBĀ‘RUBĀ‘RUBĀ‘RUBĀ‘İYYİYYİYYİYYĀT ĀT ĀT ĀT ∗∗∗∗    

    

Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī ∗∗∗∗    

1111    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

          Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

          Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlün Fa‘ 

 

Mādām ki ‘ārif itmeye terk-i sivā 

    Olmaz mütecelli anda envār-ı Hudā 

    Bir dilde iki sūz-ı ma*abbet olmaz3 

    Bir fānūs içre iki şem‘ itmez cā 4 

 

A3 61a, R 60b, Ü1 56a, H1 62b, Ö 85b, H2 - 

 

    

 

    

    

    

    

    

    

    

                                                
∗ - H1, R. 
∗ - H1. Diğer nüshalarda bütün rubāīlerin başında başlık var. 
3 sūz: sūr A3. 
4 içre: içinde Ö. 
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Rubā‘īRubā‘īRubā‘īRubā‘ī    

2222    

    

bAì ë½ b– uJì bAì u2 ëMš²¬ — U² 

bAì ë½ b– uJì bAì Ë—Ëœ bš– d• 

‰œ ë1H# — œ ë½ s²“« pšì ë� ˆU½¬ˆU½¬ˆU½¬ˆU½¬ 

bAì ë½ b– uJì bAì Ë œ uÔ gIì p² 

 

 

 

A3 62b, R 62a, Ü1 57b, H1 64a, Ö 87b, H2 - 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

3333    

Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlü Fe‘ul 

 Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

    Feryād neler bu dil-i dīvāne ider 

    Ben sū0te-i ‘aş� ile hem0āne ider 2 

    Her rūz bir āftāb-ı ‘aş� ile ya�ar 3 

    Her şeb yine bir çerāġa pervāne ider 4 

 

    A3 61b, R 60b, Ü1 56a, H1 62b, Ö 85b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Ben: Bir H1. 
3 ya�ar: ba�ar Ö. 
4 çerāġa: çerāġ H1. / yine bir çerāġa: bir çerāġa yine Ü1. 
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RuRuRuRubā‘ī bā‘ī bā‘ī bā‘ī     

4444    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

 

    Şīrīn-lebi kim füsūna bünyād eyler 

    Biñ cān ile Bī-sütūnı Ferhād eyler 

    Āvāze-i ra‘ddur �ıyās eyleme kim 3 

    Devrüñde senüñ çar0 da feryād eyler 4 

 

A3 61b, R 60b, Ü1 56a, H1 62b, Ö 85b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 ra‘ddur �ıyās: ra‘ddur kim �ıyās Ö. 
4 Devrüñde: Deruñda R.  
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

5555    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

          Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 

Ebnā-yı zamān ki ‘ahda te’kīd eyler 1 

Aldanma ki cevr ü kīne ta�yīd eyler 

Bir nā-0alefi ki �orsın ādem yerine 

Çün sāye düşer �afāda ta�līd eyler 

 

A3 61b, R 60b, Ü1 56b, H1 62b, Ö 86a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 ‘ahde: ‘ahd Ö. 
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RubRubRubRubā‘ī ā‘ī ā‘ī ā‘ī     

6666    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

          Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

                     Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

‘Ārif o �adar riyādan āzāde olur 1 

Reng-i ru0-ı zerdden bile sāde olur 2 

Ger ‘aş� saña �ıble-nümādur ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh 

Sāyende düşüp pāyüñe seccāde olur 

 

A3 62a, R 61a, Ü1 57a, H1 63a, Ö 86b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 āzāde: - H1. 
2 zerdden: rezdden A3. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

7777    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fa‘ 

  Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul  

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 

    ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh bizüz ki būddan nā-būduz 1 

    Ser-tā-be-�adem bir āh-ı dūd-ālūduz 2 

    Bī-dāġ-ı ma*abbet eylerüz ma*v-ı vücūd 

    Çün sāye żiyā-yı mihrden mevcūduz 

 

A3 62b, R 61b, Ü1 57b, H1 63b, Ö 87a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 bizüz ki: biz ki H1. 
2 dūd: der ü H1. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

8888    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

  Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

           Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

          Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

    Geh va*şet idüp bādeye peymā oluruz 

    Geh dil gibi 0al� içinde tenhā oluruz 

    Ammā yine ,ūtī gibi bī-keslükden 

    Āyīnede ‘aksimüzle gūyā oluruz 

 

A3 62a, R 61a, Ü1 56b, H1 63a, Ö 86a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 579  

 

 

 

 

    

Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

9999    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

 

    Dem yo� ki dil-i sū0te bī-tāb olmaz 

    Minnet-keş-i sā�ī vü mey-i nāb olmaz 2 

    Ger çeşme-i *ayvānı temām eylese nūş 

    Tā kendüsi āb olmaya sīr-āb olmaz 

 

A3 62b, R 61b, Ü1 57a, H1 63b, Ö 87a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 nāb: tāb Ö. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

10101010    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

 Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

 

    Her dīde ġam-ı ‘aş� ile giryān olmaz 

    Her ebr-i siyehde feyż-i nīsān olmaz 2 

    Her şa0'dan ādemiyyet olmaz me’mūl 

    Her bergde būy-ı gül ü rey*ān olmaz 4 

 

A3 62a, R 61a, Ü1 56b, H1 63a, Ö 86a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 feyż: ebr H1. 
4 gül ü: güli H1. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

11111111    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

          Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

          Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

          Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

Bir şū0a dil oldı bende-i *al�a begūş 

Düzd-i nigehi müdām ġāretger-i *ūş 

Bu bāġda bir bülbül-i 0oş-lehce iken 

İtdi beni sürme reng-i destārı 0amūş 4 

 

    A3 62b, R 61b, Ü1 57a, H1 63b, Ö 87a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 destārı: destār H1. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

12121212    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 

Yāruñ ġam-ı bī-nihāyetinden geçdük 

İbrām ile olan ülfetinden geçdük 

Bülbüllere riş-0and imiş 0ande-i gül 

Geçdük o gülüñ ma*abbetinden geçdük  

 

A3 63a, R 62a, Ü1 57b, H1 64a, Ö 87b, H2 - 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

13131313    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

Her nāzişi ço� şū0a niyāz eylemedük 

Mi*rāb-ı her ebrūya namāz eylemedük 2 

Zīb-i baġal itmedük zer-i �albümüzi 

Tā āteş-i ‘aş�da güdāz eylemedük 

 

A3 63a, R 62a, Ü1 58a, H1 64a, Ö 88a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 her: - H1. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

14141414    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

                      Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

Ey zīver-i seccāde-i ‘izz ü i�bāl 1 

Va'fuñda gürūh-ı mū-şikāfān dellāl  2 

Olmuşdu bizüm çū�ada tiftik tiftik 

Lu,fuñla yeñisi oldı esbāb-ı cemāl  

 

A3 63a, R 62a, Ü1 57b, H1 64a, Ö 87b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 ‘izz: ‘izzet A3. 
2 Va'fuñda: Va'fında R. / mū-şikāfān dellāl: mū-şikāfāndur lāl Ö. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

15151515    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

Ol şū0dan ümmīd-i nigāh itme göñül 

Āyīneñi 0acletle siyāh itme göñül 2 

Her zehr-i sitem ki virse ol mest-i ġurūr 3 

Nūş eyle vü 'abr eyle vāh itme göñül 

 

A3 61b, R 61a, Ü1 56b, H1 63a, Ö 86a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Āyīneñi: Āyīne gibi H1. 
3 sitem ki: sitem – A3, R, Ü1. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

16161616    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

                                            Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

           Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

 

 Aġyār ile sen müdām şād u 0urrem 1 

Ben reşkle dāġ dāġ ser-tā-be-�adem 

Ey şū0 vefā resmüni ġamdan ögren 3 

Ben terk-i ġam itdüm beni terk itmez ġam 

 

A3 61b, R 60b, Ü1 56b, H1 62b, Ö 85b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 sen müdām: müdām sen H1, Ü1. 
3 vefā: kerem Ö. 
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Rubā‘īRubā‘īRubā‘īRubā‘ī    

17171717    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 

Sensüz güle ba�madan peşīmān oldum 

Zāhid gibi bādeden hirāsān oldum 

Sensüz baña 'orma ‘ayş ü ‘işretden kim 3 

Ġam gibi neşā,dan girīzān oldum 

 

A3 62a, R 61a, Ü1 56b, H1 63a, Ö 86b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
3 'orma: 'or H1. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

18181818    

                 Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul  

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul  

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

Bir ‘āşı�-ı dil-figār var ise benüm 

Bī-�ıymet ü i‘tibār var ise benüm 

kannum bu ki [ays [u] Kūhkenden 'oñra 

Mi*net-keş-i rūzgār var ise benüm 

 

A3 62b, R 61b, Ü1 57b, H1 63b, Ö 87a, H2 - 
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Rubā‘īRubā‘īRubā‘īRubā‘ī    

19191919    

  Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

Bir hem-dem[i] yo� ki ma*rem-i rāz ideyüm 

Endūh ü ġam-ı firā�a dem-sāz ideyüm 2 

Bu deyr-i mükāfātda ey mest-i ġurūr 

Va�t ola ki sen niyāz ü ben nāz ideyüm 

 

A3 62b, R 61b, Ü1 57b, H1 63b, Ö 87a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Endūh ü: Endūh – H1, Ö. 
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Rubā‘īRubā‘īRubā‘īRubā‘ī    

20202020    

Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 

Mün‘im düşer āteş-i cihān-efrūze 

Gelmezse eger fā’ide-i yek-rūze 

Derviş-i gedāya ġam-ı ferdā olmaz 

Mādām güşādedür der-i deryūze 4  

 

A3 61b, R 60b, Ü1 56a, H1 62b, Ö 85b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Mādām güşādedür: Mādām ki güşādedür H1. / der: - H1. 
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Rubā‘īRubā‘īRubā‘īRubā‘ī    

21212121    

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 

Destārıñı ey māh siyehfām itme 

Oub*ını siyeh rūzlaruñ şām itme 2 

Küstā0 olur itme iltifāt Āgāha Āgāha Āgāha Āgāha 3333 

Düşnām ile �ıl nevāziş ikrām itme 

 

A3 62a, R 61b, Ü1 57a, H1 63b, Ö 86b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                                                
2 siyeh: sīne Ö. / rūzlaruñ: rūzelerüñ H1. 
3 ĀĀĀĀgāāāāha: ĀĀĀĀgāāāāh Ö. 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

22222222    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fa‘ 

     Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fe‘ul  

Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 

İv yıġmaġı  pīşe itme seyl-āb gibi 

Her 0āneyi rūşen eyleme mehtāb gibi 2 

Oāġ �almadan ölmesi da0ı nef‘ilīdür 

Bī-0ayr olanuñ cihānda sīm-āb gibi 

 

A3 63a, R 62a, Ü1 58a, H1 64a, Ö 87b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 eyleme: eyle Ö. 
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Rubā‘īRubā‘īRubā‘īRubā‘ī    

23232323    

 Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

Tā gördi şerār-ı āhumı jāle gibi 

Māh oldı leb-i hālede teb0āle gibi 

Ey çar0 *aGer ki āb ile sönmez hīç 

Bir şu‘le ki dūdı pest ide lāle gibi 

 

A3 62a, R 61a, Ü1 57a, H1 63a, Ö 86b, H2 - 
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Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī Rubā‘ī     

24242424    

 Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

 

Gerdūn yine bir ġarīb devrān itdi 

Esbāb-ı neşā,umı perīşān itdi 

[ur'-ı meh ü 0urşīde nigāh itmez iken 3  

Deryūze-ger-i 0āne-i türkān itdi 

 

A3 61b, R 61a, Ü1 56b, H1 62b, Ö 86a, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 meh ü: meh – Ö. / 0urşīde: 0urşīd A3. 
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Rubā‘īRubā‘īRubā‘īRubā‘ī    

25252525    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlün Fa‘ 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

 

Tā na0l-i �ad-i girişme yāruñ gitdi 1 

Gülzārda serv-i bīd-i mecnūn bitdi 2 

Gördük de leb-i būse-firībin yāruñ 

Gül-ġonçe gibi dehānını cem‘ itdi 

 

A3 62a, R 61b, Ü1 57a, H1 63b, Ö 86b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 �ad: �adr Ö. / yāruñ: bāruñ R. 
2 bitdi: yetdi R. 
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Rubā‘īRubā‘īRubā‘īRubā‘ī    

26262626    

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

          Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlün Fa‘ 

                     Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘īlü Fe‘ul 

 

  Tā hem-nefes-i gül itmişüz zāġumuzı 

  Müstaġnī-i bülbül eyledi bāġumuzı 

  Ger sūz-ı ma*abbet itse te’Vīr ĀgāhĀgāhĀgāhĀgāh    

        Leb-rīz-i gül-āb ider gül-i dāġumuzı 

 

A3 62b, R 62a, Ü1 57b, H1 63b, Ö 87b, H2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 597  

 

SONUÇ 

 

 “Âgâh Dîvânı ve İncelenmesi” adlı çalışmamızda, elde edilen sonuçlar,  şöylece 

özetlenebilir: 

 1. Âgâh, Osmanlı Devleti’nin siyâsî ve sosyal yönden duraklama dönemi  ile 

gerileme döneminin başlarında yaşamıştır. Bu dönemde, edebiyat sahasında gelişmeler 

devam etmiş; edebî eserlerde, Sebk-i Hindî, hikemî tarz ve mahallîleşme akımının etkileri 

görülmüştür. 

 2. Çalışmamıza konu olan, Hacı Hâfız Mehmed Bulak isimli Âgâh’dan başka, 

Türk edebiyatında “Âgâh” mahlasını kullanan üç şâir daha tespit edilmiştir. 

 3. Âgâh, H. 1040 / M. 1630-1631 tarihinde Semerkand’da doğmuştur. İlk tahsilini 

Semerkand’da tamamladıktan sonra; Buhara, Isfahan, Tebriz, Bağdad, Şam, Kudüs, 

Mekke, Medine, Mısır ve Konya gibi şehirleri dolaşmış ve H. 1080 / M. 1669’da 

Diyarbakır’a gelerek, bu şehre yerleşmiştir. 

 4. Âgâh’ın yaşadığı dönemde Diyarbakır’da zengin bir edebiyat topluluğu vardır. 

Bu topluluk, başında Âgâh olmak üzere; Emnî, Hâşim, Hâmî, Hamdî, Şûrî, Fâmî, Mucîb, 

Lebîb ve Vâlî gibi şâirlerden oluşmuştur.  

 5. Âgâh, şâirliği dışında hattat, müzehhip, mücellit ve ressam olarak da 

tanınmaktadır. 

 6. Şâirin ölüm tarihi üzerinde kaynaklarda mevcut olan ihtilaflar tartışılmış ve 

sonuç olarak  H. 1141 / M. 1728  tarihi kabul edilmiştir.  

 7. Âgâh’ın iki eseri tespit edilmiştir. Bunlar, Türkçe Dîvân ve Farsça Dîvân’dır. 

Ancak, şâirin Farsça Dîvânı henüz bulunamamıştır. 

 8. Âgâh’ın, üzerinde çalıştığımız Türkçe Dîvânı’nın, şiir mecmualarında yer 

alanlar ile birlikte 16 nüshası tespit edilmiştir. Müellif hattına rastlanılmayan eserin 

karşılaştırmalı metni kurulurken; “A3, H1, H2, R, Ü1, Ö” nüshaları söz konusu edilmiştir.  

 Tenkîdli metin neticesinde, Türkçe Dîvân’da; 2 kasîde (na‘t), 2 musammat           

(1 tahmîs, 1 tesdîs),  373 gazel, 4 kıt‘a (tarih), 1 müfred (tarih) ve biri Farsça, 26 rubâînin 

yer aldığı görülmüştür. Eser, 2190 beyitten müteşekkildir. 



 598  

 9. Âgâh’ın şiirlerinde, Sebk-i Hindî tarzının etkileri görülmektedir. Özellikle 

şiirlerini tanzîr ettiği bazı şâirlerin –Nâ’ilî, Cevrî, Fehîm-i Kadîm– bu tarzın 

temsilcilerinden olması dikkat çekmektedir.  

 10. Ayrıca şâirin şiirlerinde, zaman zaman aynı edebî toplantıları paylaştığı 

Nâbî’nin de tesiriyle, hikemî tarzın izlerini bulmak  mümkündür.  

 11. Sebk-i Hindî ve hikemî tarzın etkisiyle, az sözle çok şey anlatma isteği; 

Âgâh’ın şiirlerinde deyim, atasözü ve hikmetli sözlerin sıkça yer almasına yol açmıştır. 

 12. Âgâh’ın nazîreleri ve onun şiirlerine yazılan nazîreler, çeşitli dîvânlar 

taranarak tespit edilmiştir. En fazla Nâbî’nin şiirlerini tanzîr etmekle birlikte; Nâ’ilî, Cevrî, 

Fehîm-i Kadîm, Muhibbî, Emnî, Mehmed Emîrî-i Âmidî gibi şâirlerin şiirlerine de 

nazîreler söylemiştir. Âgâh’ın tanzîr ettiği şiirlerin bir kısmına, başka şâirlerinde nazîre 

söylediği görülmüştür. Bunlar tespit edilerek, Âgâh’ın ortak bir zevki paylaştığı şâirlere 

dikkat çekilmiştir. 

 Âgâh, sadece nazîre söyleyen değil; onun şiirlerine de nazîreler söylenen bir 

şâirdir. Özellikle Diyarbakır çevresindeki edebî topluluklarda yer alan şâirler, onu üstâd 

bilmişler ve şiirlerini tanzîr etmişlerdir. En fazla, yakın dostu da olan Vâlî ile birbirlerine 

nazîreler söylemişler ve karşılıklı beğenilerini sunmuşlardır.   

 Âgâh’ın Dîvânı’nda yer alan nazîreler, edebî kişiliği incelenirken; “Âgâh’ın 

Nazîreciliği ” başlığı altında verilmiştir. 

 13. Bu güne kadar yapılan dîvân incelemelerinden farklı olarak, her nazım şekli, 

ayrı başlıklar altında şekil ve muhtevâ yönünden incelenmiş; özellikle eserden hareketle, 

şâirin bu konulardaki edebî kimliği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

 14. Şiirlerin şekil özellikleri; vezin, kâfiye ve redif bakımından incelenmiştir. 

Âgâh Dîvânı’nda bütün şiirler aruz vezni ile kaleme alınmıştır. Şâir, rubâîleri dışında 14 

farklı vezin kullanmıştır. Bazı kusurlara rağmen Âgâh’ın vezne hâkim olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 15. Genellikle redifli söyleyişlere yer veren Âgâh, rediflerini çoğu defa Türkçe 

kelimelerden seçmiştir. Bu, onun şiirindeki düşüncenin, Türkçeye ait olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir. Ayrıca, başka dîvânlarda rastlanılmayan farklı redifler de, şâirin 

yenilik arayışı içinde olduğunu göstermektedir. 
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 16. Âgâh, göz için kâfiye anlayışına bağlı kalmış ve kâfiyelerinde genellikle 

Arapça, Farsça kelimeleri tercih etmiştir. Redd-i matla yapılmadığı halde, kâfiyelerde ses 

ve anlam tekrarına gidildiği de görülmektedir. 

 17. 373 gazelle, bir “Gazel Şâiri” olarak nitelendirebileceğimiz Âgâh, teâmüllere 

uyarak, her harfte gazel yazmıştır. Zaman zaman redd-i matlaya (G. 28, 364) yer verdiği 

gibi; iki matla beyti olan bir gazel de (G. 367) kaleme aldığı tespit edilmiştir. 

 18. Nazım şekillerinin muhtevâ özellikleri; dinî unsurlar, tarihî ve efsanevî 

unsurlar, tabiat unsurları başlıkları altında incelenmiştir. 

 Mütedeyyin bir şâir olan Âgâh’ın, kasîdelerinin her ikisini de na‘t olarak yazması 

dikkat çekicidir. Şâir, kasîdelerinde ele aldığı bütün unsurları, Hz. Peygamber’in övgüsü 

için benzetme unsuru olarak değerlendirmiştir. 

 Âgâh’ın yazdığı musammatlara, daha çok “aşk” konu olmuştur. 

 Âgâh’ın gazellerinde; genellikle âşıkâne, rindâne ve hikemî söyleyişlere 

rastlanılır. Şâir, gazeliyâta münacatla başlamış, altı gazelini de na‘t türünde yazmıştır. 

Bunların dışında pek çok dinî unsura da yer veren Âgâh, gazellerinde de mütedeyyin 

kişiliğini ortaya koymaktadır. Tarihî ve efsanevî unsurlarla tabiat, onun gazellerinde bazen 

sevgili için, bazen de kendisi için bir benzetme ögesi olmuş; zaman zaman da sosyal 

hayatın içinde ki olayların değerlendirilmesi şeklinde tezahür etmiştir. 

 Kıt‘alar, Diyarbakır’da yapılan; kasr, camii,  mahfil inşalarına ve Tebriz’in 

fethine düşürülen tarihlerdir.  

 Dîvân’da yer alan tek müfred de, minâre yapımıyla ilgili bir tarihtir. 

 Âgâh Dîvânı’nda ki rubâîler, gazellerdeki gibi, âşıkâne, rindâne ve hikemî olarak 

vasıflandırılabilir.  

 19. Âgâh’ın şiirlerinde bulunan; dinî unsurlar, tarihî ve efsanevî unsurlar, tabiat 

unsurları genellikle şiirin muhtevâsında bir benzetme ögesi olarak yer alır. Şâir, bunları 

diğer dîvân şiirlerinde olduğu gibi dile getirirken; yeni mazmun arayışlarına da 

yönelmiştir. Muhtevâ incelenirken, orijinal söyleyişler tespit edilmiştir. 

 20. Âgâh, mutasavvıf bir şâir olmamakla birlikte,  şiirlerinde tasavvufî duygu ve 

düşüncelere yer vermiştir. 
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 21. Âgâh, duygu ve düşüncelerini şiire aksettirirken; bunları, diğer dîvân şâirleri 

gibi  edebî sanatlarla ifade etme yolunu tercih etmiştir. Bu nedenle Dîvânı’nı teşkil eden 

şiirler, tek tek incelenerek, onlarla şâirin kastettiği mânâlar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Beyitlerdeki edebî sanatlara dair örnekler üzerinde durulmuştur. Özellikle Sebk-i Hindî 

tarzının etkisiyle olsa gerek, mübâlağa, tezad ve irsâl-i mesel sanatlarına diğer sanatlara 

nazaran, daha fazla başvurduğu gözlemlenmiştir. 

 22. Âgâh’ın şiirlerinde, işlediği konuya göre üslûbu uygunluk gösterir. Onun 

yerine göre lirik, yerine göre didaktik -hikmetli sözleriyle- bir hava estirdiği şiirlerinde; 

akıcı, canlı, söz sanatlarıyla zenginleştirilmiş bir anlatım hâkimdir. 

 23. Âgâh, Vasfi Mahir’in “ikinci derecede mühim şâirler” arasında zikretmesine 

de dayanarak, özellikle  dîvân edebiyatının başarılı şâirleri arasında söz edilmesi gereken 

şahsiyetlerden biridir. 

 Ortaya koyulan bu çalışma ile; İstanbul edebî muhitlerinde adı pek duyulmamış, 

ancak Diyarbakır ve çevresindeki şâirlerin etrafında toplandığı, başarılı şiirler kaleme alan 

Hacı Hâfız Mehmed Bulak Âgâh’ı tanıtmayı ve Türkçe Dîvânı’nı gün ışığına çıkarmayı 

amaçlarken; edebiyat tarihimizle ilgili çalışmalara da katkıda bulunabilmek arzusunu 

taşımaktayız. 
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