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XVI. ASIR ŞAİRİ AZÎZÎ’NİN (ö. 1585) BAZI GAZELLERİ 

 

Araş. Gör. Ersen ERSOY 

Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 
ÖZET 

Bu yazıda XVI. asır şairlerinden Azîzî’nin daha önce yayımlanmamış olan otuz 

dokuz gazeli yayımlanmaktadır. Öncelikle biyografik kaynakların verdiği bilgiler 

ışığında Azîzî’nin hakkında çok az malumatımız olan hayat hikayesinden bahsettik. 

Onun İstanbullu ve adının Mustafa olduğunu belirttik. Yedikule dizdarlarının 

kethüdalığı vazifesini yürüttüğünü ifade ettik. Kaynakların Azîzî’nin şairliğiyle ilgili 

değerlendirmelerinin altını çizdik. Onun 1585 tarihinde vefat ettiğini, bir divanı 

olduğunu ve İstanbul’un güzellerinden bahseden şehrengizinin şöhretini anlattık. Bunu 

müteakiben daha önce yayımlanmamış olan otuz dokuz gazelinin çeviri yazılı metnini 

araştırmacıların istifadesine sunduk.  

Anahtar Kelimeler: Azîzî, Gazel, XVI. asır, Şehrengiz.  

 

SOME GHAZALS OF AZÎZÎ A POET OF XVI’th CENTURY 

 

ABSTRACT 

In this article we are editing unpublished thirty nine ghazals of Azîzî who is a 

poet of XVI’th century. Firstly in the light of biographical resources we study life of the 

poet who we know very little about his curriculum vitae. We state that he was from 

Istanbul his name was Mustafa. We underlined that the date of his death is 1585. We 

write down that he has a diwan –collection of poems- and a fameous shahrangiz – a 

literary genre about the beautiful of a city. Moreover we gave the transkribed text of 

Azîzî’s thirty nine ghazal that not published upto today.  

Keywords: Azîzî, Ghazal, XVI’th Century, Shahrangiz.  

 

Pek çok divan şairi gibi Azîzî’nin hayatı ile ilgili bilinenler de son 

derece sınırlıdır. Âşık Çelebi, (ö. 1571) (Âşık Çelebi 1971: 27) ve Pervâne Bey 

(Pervâne Bey: 297a) adının Mehmed, Kınalızâde Hasan Çelebi (ö. 1603) 

(Kınalızade Hasan Çelebi 1989: 630), Riyâzî (ö. 1644) (Riyâzî: 104b), 

Gelibolulu Âlî (ö. 1600) (İsen 1994: 316), Kâtip Çelebi, (Kâtib Çelebi 1941: 

8101) Müstakimzade Süleyman Sadeddin (Müstakimzâde: 318a) ve Şemseddin 

Sâmî (Şemseddin Sâmi 1306: 3151) Mustafa olduğunu söyler. Âşık Çelebi ve 

Pervâne Bey şâirin ismi hususunda yanılmış olmalıdır. Çünkü hem diğer 

kaynaklar bu konuda fikir birliği içerisindedirler hem de Kınalızâde Hasan 

Çelebi, Azîzî’yi tanıtırken seçilen beyitlerin şairin kendisi tarafından mektupla 

gönderildiğini anlatır. Dolayısıyla şairin adı Mustafa olmalıdır. Bütün kaynaklar 



Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:10, Sayı:1, Mart 2012 

Doç. Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı 
 

 141 

şairin İstanbullu olduğunu belirtirler. Meslek olarak Yedikule dizdarlarının 

kethüdalığını üstlendiğini ifade ederler. Bunların dışında Âşık Çelebi, Azîzî’nin 

iyi bir mücellit olduğunu söyler.  

Azîzî’nin vefatı ile ilgili olarak biyogafik kaynaklardan sadece Kâfzâde 

Fâizî bilgi verir. Ona göre Azîzî, 993 (m. 1585) senesinde dünyasını 

değiştirmiştir. Şairin vefatına Beyram Bey, “Kodı burc-ı bedeni cân-ı Azîzî 

gitdi”  mısraını tarih düşürmüştür (Fâizî: 72a).  

Azîzî’nin mürettep bir divanı olduğunu Kâfzâde Fâizî belirtir. 

Kaynaklar, Azîzî’nin şiirlerinden sitayişle bahsederler. Onun şiir sanatına çok 

çalıştığını ve bu hususta şöhret bulduğunu söylerler. Âşık Çelebi, Azîzî’nin 

şairlik kudreti hakkında “Egerçi ĥırfetde mücelliddür ammā śanǾat-ı şiǾrde 

ġāyet müceddiddür. VāķıǾan Mıśr-ı nažmuň ǾAzīzidür. Anuňçün maħlaśı daħı 

ǾAzīzīdür” cümlelerini sarfeder (Âşık Çelebi 1971: 27). Riyâzî onun belagat 

Mısrının sultanı olduğunu söylerken (Riyâzî: 104b), Âlî şairin san’atlı ve 

makbul sözlerinin olduğu görüşündedir (İsen 1994: 316). Hasan Çelebi, onun 

şiir söyleme san’atı hususunda çalıştığını, bu fende ilerlediğini, şairliğinin gayet 

sağlam olduğunu ve şiirlerinin itibar bulduğunu beyan eder (Kınalızade Hasan 

Çelebi 1989: 630).   Azîzî, bazı beyitlerinde şiirle ilgili görüşlerine yer verir. 

Örneğin güzel ve ölçülü şiiri nazım ülkesinin tatlı dilli ve lale yanaklı 

padişahına benzetir:  
Ĥüsn-i Yūsuf-veş Azīzī şiǾr-i mevzūn-ı ĥasen  

Mıśr-ı nažma ħüsrev-i şīrīn-zebāndur lāle-ruħ (G 6/5) 
Şâir şiirlerinin Gubârî’nin şiirleriyle benzerlik gösterdiğini şu beytinde 

zikreder: 
Esrār-ı ħaŧŧ-ı laǾlüňi ögseň de mū-be-mū  
ŞiǾrüm Ġubārī şiǾriyle oldı ķıl-be-ķıl (G 29/7)  

 

Azîzi aşağıdaki beyitte şiir sanatına meyli olan bir güzel sevdiğini, 

güzel şiir yazmasının sebebinin ona duyduğu aşk olduğunu anlatır. Bununla da 

kalmayan şair,  artık şiir söylemek nasıl olurmuş görsünler diyerek diğer şairlere 

de meydan okur: 

Yine bir şiǾre māyil dilberi sevdüm ǾAzīzī-veş  

Nic’olur söylemek şimden girü eşǾārı görsünler (G 

13/5) 

 Azîzî’nin dikkat çeken yönlerinden biri edebiyatımızda kadınlar 

hakkında şehrengiz yazan tek şair olmasıdır. Eserin adı Şehr-Engîz-i İstanbul 
Der-Hûban-ı Zenân yahut Nigârnâme-i Zevk-Âmîz Der-Üslûb-ı Şehr-Engîz’dir. 

Şair hakkında bilgi veren bütün biyografi kaynakları Azîzî’nin kadınlarla ilgili 

Şehrengiz kaleme almasından bahseder. Agah Sırrı Levend, şehrengizlerle ilgili 

çalışmasında bu eserin tam metnini yayımlamıştır (Levend 1957: 119-139). 

Buna göre şair sebeb-i telif kısmında arkadaşlarının kendini ziyarete 

geldiklerini, işret meclisi kurup şiir ve şehrengizler okuduklarını daha sonra 

arkadaşlarının İstanbul kadınları hakkında kendisinden bir Şehrengiz yazmasını 
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rica ettiklerini anlatır. Bazı şehringizlerde şehir tasviri varken Azîzî’nin eserinde 

buna tesadüf edilmez. Şair arkadaşlarının ısrarı üzerine adı geçen Şehrengizi 

kaleme almaya karar verdiğini ifade eder. Azîzî, elli İstanbul güzelini üçer 

beyitte tasvir etmiştir. Azîzî’nin güzelliğini tavsif ettiği İstanbul dilberleri 

şunlardır: Saçlı Zaman, Penbe Aynî, Kız Alem, Dîvâne Meryem, Debbâğ Kızı 

Hâtımâne, Cennet-i Meh-Sûret, Kemâl Kızı Hümâ, Burgucu Kızı Âişe, Paşa 

Hatun, Mumcu Kızı Fâtımane, Kassâb Aynîsi, Küçük Kamer, Tavukçu Kızı 

Âyişe, Derzi Kızı Âlem,  Turramâne, Mihrî, Bihzâd Hümâsı, Sülün Emine, 

Râhime, Mevzûn, Muhsine, Aynî, Cemîle, Kamer, Küpeli Kızı Kerîme, Hâce 
Kızı Şem’î, La’l-pâre, Zelfe kızı Selîm Şâh, Eğlence, Ak Güvercin, Küçük 
Kamer, Hümâ, Ak Âlem, Cihân, Ermeni Sultan, Çırmanlu Âyişe, Kız Âyişe, 
Hümâ, Fahrî Hatun, Rum Meryem, Müzeyyen kızı Mihmân, Selîm Şâh, 
Sofracılar Âyişesi, Hınnâcı Kızı Emi Hân, Havvâ, Topuklu Âyişe.  

Azîzî’nin Şehrengiz’i dışındaki manzûmeleri üzerinde, bilindiği 

kadarıyla, geniş çaplı bir çalışma yapılmamıştır. Metinlerini verdiğimiz gazeller 

İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet yazmaları O.000103 numarada 

kayıtlıdır. Güzel bir talik hatla yazılmış mecmuada XVI. asır şairlerinden 

Ümîdî’nin divançesiyle birlikte Sâ’î, Edirneli İlmî, Necâtî Bey, Ayânî, Misâlî, 

İzârî, Figânî, Bursalı Rahmî, Kâmî, Hâverî, Hayâlî, Hâtifî, Hâlisî, Azîzî gibi 

şairlerin şiirleri bulunmaktadır. Mecmuada Azîzî’nin otuz yedi gazeli vardır. 

Pervâne Bey’in nazireler mecmuasındaki yayımlanmamış iki gazeli daha ilave 

edildiğinde yayımlanan gazel sayısı otuz dokuz olmuştur. Pervâne Bey’in tertip 

ettiği nazireler mecmuasında Azîzî’ye ait dört şiir vardır. Derleyici belirttiğimiz 

şiirlerin başlıklarına “Nazîre-i Azîzî Yedikuledendür” ifadesini koymuştur. 

Bahsi geçen gazellerin ikisini ve diğer başka mecmualardaki bir kaside, bir 

terci’-bend ve bir müseddesi Sadeddin Nüzhet daha önceden yayımlamıştır 

(Ergun 1946: 634-637). Süleymâniye Kütüphanesi Lala İsmail Paşa 723 

numarada 105b-118b yaprakları arasında da Azîzî adına kayıtlı gazeller vardır. 

Ancak buradaki şiirlerin hiç birisinin –üslupları XVI. asır şiirini andırmakla 

birlikte- bizim metnini verdiğimiz gazellerle ve tezkirelerde Azîzî’nin 

şiirlerinden örnek olarak gösterilen beyitlerle örtüşmemesinden dolayı ihtiyaten 

çalışmamıza dahil edilmemiştir. Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan 

Bölümü 202 numarada 243b-248b varakları arasında fişlerde Azîzî namına 

kaydedilmiş bir mesnevi vardır. Bu metin, Sultan Ahmed devri şairlerinden 

Aziz Efendiye aittir.  

Diğer taraftan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bulunan Bilim ve Sanat 

Akademisi Kütüphanesi OZJA 1064 numarada (İsen 1984: 34) ve Londra’daki 

Royal Asiatic Society Kütüphanesi 34 numarada (Codrington 1892: 550) Azîzî 

adına kayıtlı divanlar bulunmaktadır. Ne yazık ki bunların hangi Azîzî’ye ait 

olduğunu tetkik etme imkânımız olmamıştır. Haklarında herhangi bir çalışma 

yapılmamış olan bu divanların kopyalarının elde edilmesi ve bunlarla ilgili 

etütlerin yapılmasının edebiyat tarihimiz bakımından faydalı olacağı 

muhakkaktır. Bunlara ek olarak John Rylands kütüphanesinde bulunan ve XVI. 
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yüzyılda yaşamış muhtelif şairlerin şiirlerini ihtiva eden 169 numaralı yazma 

mecmuada (Schmidt 2011: 278) Azîzî mahlaslı bir şaire ait kırk üç gazel 

bulunmaktadır. 

Her ne kadar bir şairin şiirlerinin tamamı incelenmeden genel yargılarda 

bulunmak doğru değilse de metnini verdiğimiz manzumelerden yola çıkarak 

şekil ve muhteva ile ilgili birkaç şey söylemek mümkündür. Şair, incelediğimiz 

gazellerinde şu kafiye ve redifleri kullanmıştır: -āb, -ā-yı devlet, -ām olur bāǾiŝ, 
-āc, -ūn ķadeĥ, -āndur lāle-ruħ, -erī ħurşīd, -ā ümīd, -ārı geçinür, -erden alur, -
āndan çıķar, -em çeker, -ārı görsünler, ārlar, -āremüz, -āna beňzer beňzemez, -
ūs, -āddan görmiş, -ān olmış, āl olmış, -āra śarmaşmış, -āra Ǿarż, -er dirīġ, -ām-ı 

şerīf, -āne çeng ü nāy u def, -aķ, -īnlik, -ān ŧutuň, -il, -āh benüm sulŧānum, -īm, -
ām içmek diler göňlüm, -āsın sen, -er isterin, -āh-ı nev, -āde,  -āde, ād gibi, -āl 
gey. Bu sıralamadan da anlaşılacağı üzere şair, gazellerinin büyük bir kısmında 
redif kullanmayı tercih etmiştir. Elimizde sınırlı sayıdaki gazellerinden 
hareketle şairin en fazla kafiye ve redif imkanı olan râ harfini en çok 
kullandığını ifade etmeliyiz. Azîzî, buradaki otuz dokuz gazelin on beşinde 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün kalıbını kullanmıştır. Bu kalıp, Azîzî’nin 
yaşadığı dönemde başka şairler tarafından da en çok kullanılan vezindir 

(Flemming 1994: 64). On bir manzumede feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün, 

yedi şiirde mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün, altı yerde de 

mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾīlü/fāǾilün kalıbını kullanır. Görüldüğü üzere Azîzî vezin 
tercihinde çok farklı kalıplar kullanmayı tercih etmeyip aynı tef’ilenin tekrarına 
dayanan bir prozodi kullanımını yeğlemiştir.   

Elimizdeki gazellerden hareketle Azîzî’nin şiirinin muhtevasında işret 

ve musikînin dikkati çektiğini söyleyebilir ve gazellerini âşıkâne olarak 

nitelendirebiliriz. Kadeh ve çeng ü nây u def redifli yek ahenk gazelleri bu 

hususun güzel numuneleridir. Ayrıca şarâb, kadeh, câm, mey gibi işretle ilgili 

kelimelerin sıklığı da bu duruma bir işârettir. Şimdi Azîzî’nin bahsedilen 
gazellerini ilgililerin dikkatine sunuyoruz.  
 

1 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Ħāne-i Ǿaķlum fenāya virdi seylâb-ı şarâb 

Göreyin kim ola anı śatanuň evi ħarāb 

 

2. Şevķ-ı laǾlüň göňlümi cānā düşürdi bādeye 

Cām-ı Ǿışķuň cānumı āvāre ķıldı çün ĥabāb 

 

3. N’ola kūyuňda görüp düşnām ide aǾdā baňa  

Yād kimse görse lā-büd üresin ķomaz kilāb  
 

4. Sāye-veş yoluňda ben ħāk olduġum kāfir aǾdā  
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Gördi reşkinden didi yā leytenī küntü türāb1  
 

5. Tīġ-i ġamla ŧoġranup sīħ-i belāya sancılup  
ǾAşķ ocaġında Azīzī oldı baġrum şiş kebāb (31a) 

 

2 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
 

1. Ey ĥarīm-i ĥaremüň śaĥn-ı sarāy-ı devlet  
İşigüň ehl-i dile cāy-ı recā-yı devlet 

 
2. Ħam-ı zülfüň mi yaħod śafha-i ruħsāruňda  
Yazdı ħaŧŧāŧ-ı ezel dāl-i duǾā- yı devlet  

 
3. Ķoma sevdā-yı ser-i zülfini elden o mehüň  
Ey göňül var ise başuňda hevā-yı devlet  

 
4. Āstānında o şāhuň olagör derbānı  
Diler-iseň elüňe gire Ǿaśā-yı devlet 

 
5. Ħışm idüp şeşperini farķuma urduķca o şāh  
Śanuram kim başuma ķondı hümā-yı devlet 

 
6. Kişver-i ĥüsn ü melāĥat şehidür yār meger  
Ķanda Ǿazm itse çeker ķadd-i livā-yı devlet 

 
7. Cāme-i faķr ile faħr eyle Azīzī yüri var  
Eyleme Ǿāķıl-iseň meyl-i ķabā-yı devlet (31a) 

 

3 

mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün 

 

1. Egerçi seyr-i pehlū itmege ĥammām olur bāǾiŝ  

Velī ĥammām seyrine o sīm-endām olur bāǾiŝ  
 

2. Dile tīġ-i müjeň efkārı düşdi ķorķaram ammā  

Beni öldürmege o tīġ-i ħūn-āşām olur bāǾiŝ  
 

3. Fiġān u dād elinden göňlümüň her gördügi şāha  

Beni cān-ile ķul itmege ol nā-kām olur bāǾiŝ  
 

                                                 
1
Keşke toprak olsaydım. Kur’ân, 78/40.   
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4. Viren bezm-i cihānı hāy u hūya şevķ-ı laǾlüňdür  

Belī ķandaysa ġavġāya mey-i gül-fām olur bāǾiŝ  
 

5. Çıķup ol meh görünmez aħşam olmayınca beňzer kim  

Hilāl-ebrū güzeller seyrine aħşam olur bāǾiŝ  
 

6. Cem ü Cemşīd-veş elümden ķoma cām-ı meyi bir dem  

Ki dil ķayġusınuň defǾine nūş-ı cām olur bāǾiŝ  
 

7. Azīzī yād olam dirseň bir eyü nām ķıl taĥśīl  

Kişi ħayr-ile yād olmaġa nīkū-nām olur bāǾiŝ (31a) 

 

4 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

1. Derd-i hecrüňle be-ġāyet muħtelif oldı mizāc  
Gel ŧabībüm vaķtidür baňa Ǿilāc eyle Ǿilāc  

 

2. Leblerüň bāzār-ı ĥüsn içre ne şīrīn-kār olur  
Kim gehī ĥelvā vü pālūde śatar gāhī gülāc  

 

3. Çekdüm aldum yārı aġyāruň elinden đarb-ı dest  
Śanki şāh-ı Ǿālemem aldum o kāfirden ħarāc  

 

4. Mihr ü meh gibi seni altuna ġarķ eylerse de 

Merd iseň itme zen-i gerdūna Ǿarż-ı iĥtiyāc  

 

5. O melek-sīma Azīzī nice yār olsun saňa  

Kim perī insān-ile itmez bilürsin imtizāc (31b)  

 

5 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Leblerüňden ögrenür ey yüzi gül efsūn ķadeĥ  

Ehl-i bezmüň Ǿaķlını_alup eyledi mecnūn ķadeĥ  
 

2. Derd ü ġam bīmārına dāyim şifā-sāz olmaġa  
Bezm-i meyde eylemişdür başķa bir ķānūn ķadeĥ 

 

3. Gün ŧoġar śanmaň śabūĥı itmek içün her seĥer  
Sāķī-i gerdūn eline aldı bir altun ķadeĥ  

 

4. Biz o rindān-ı ķadeĥ-peymālaruz kim reşk ider  
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Bezmimüzde olmaġa bu kāse-i gerdūn ķadeĥ  
 

5. Meclisinde her kesüň beźl-i şarāb-ı sürħ ider  
Sāķiyā buldı meger gencīne-i Ķārūn ķadeĥ  

 

6. Devr-i gül irdi yine her lāle-i bezm-i çemen  
Aldı Ǿayş u nūş içün destine bir gül-gūn ķadeĥ 

 

7. Bülbül olur her gö[re]n anı Azīzī gūyiyā  
Gülşen-i bezme olupdur ġonca-i mevzūn ķadeĥ (31b) 

 

6 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Bir gül-i ħandān-ı gülzār-ı cenāndur lāle-ruħ 

Bir nihāl-i serv-i bostān-ı cenāndur lāle-ruħ  
 

2. Bāġ-ı ĥüsne tūġ-ı şāhīdür nihāl-i ķāmeti  

Server-i ħūbān-ı Ǿālem bir cevāndur lāle-ruħ  
 

3. Gül gül itsem dāġ-ı Ǿışķıla Ǿaceb mi sīnemi  

Berg-i nāz-ile pür olmış naħl-i cāndur lāle-ruħ  
 

4. N’ola geyse gāh sebz ü gāh sürħ ü gāh zerd  

Gülşen-i Ǿālemde mīr-i Ǿāşıķāndur lāle-ruħ  
 

5. Ĥüsn-i Yūsuf-veş Azīzī şiǾr-i mevzūn-ı ĥasen  

Mıśr-ı nažma ħüsrev-i şīrīn-zebāndur lāle-ruħ2 (32a) 

 

7 

mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün 

  

1. Cihān bāzārını geşt itse ŧaň mı serserī ħurşīd  

MetāǾ-ı mihrüňe ey māh olupdur müşterī ħurşīd 

 

2. Meger iķlīm-i çarħuň şehriyār-ı Ǿāli-şānıdur  

Geyer her śubĥ-dem başına bir tāc-ı zeri ħurşīd  

 

3. Nažar itsün cemāli māhını görsün diyü her dem  

O şāha oldı bir āyīne-i İskenderī ħurşīd  

                                                 
2
 Hüsn-i Yûsuf aynı zamanda Manastırlı Celal’in sevgilinin güzellik unsurları hakkında 

yazdığı gazellerinden oluşan bir eserinin adıdır.  
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4. Görünmez çeşm-i Ǿālem-bīnüme ey lāle-ħad sensiz  

Cihān bāġınuň olsa her gül-i rengīn-teri ħurşīd  

 

5. ǾAzīzī sen degül Ǿālem Feraĥşādı geçer anuň  

Meger itdi cihāna Ĥaķ o māh-ı enveri ħurşīd (32a)  

 

8 

mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾīlü/fāǾilün 
 

1. Dil cān virince luŧfuň ider dilberā ümīd  

Bīmār öňince nitekim eyler devā ümīd 

 

2. Śabr u taĥammül eyledigüm cevrüňe bu kim  

Mihr ü vefāňı eylerem ey bī-vefā ümīd  

 

3. Dil seyr-i bāġ-ı ĥüsnüň ider dāyim ārzū  

Cān mīve-i viśālüň ider dāyimā ümīd  

 

4. Ķılsun ŧavāf-ı KaǾbe-i kūyın o meh-veşüň  

Eyler şu kim zamānede kesb-i śafā ümīd  

 

5. Demler durur ki cān-ı Ǿazīzi Azīzīnüň  

Būs-ı nigīn-i laǾlüň ider serverā ümīd (32a)  

 

9 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 

 

1. Gerçi biň var o gülüň Ǿāşıķ-ı zārı geçinür  

Yoķdur ammā ki benüm gibi hezārı geçinür  

 

2. Dem olur yüzini göremez o yārüň aġyār  

Söyledür olsaň evet hem-dem ü yārı geçinür  

 

3. Eksük olsun göreyin kim mehi kūyına varup  

Severin diyü o ħūrşīd Ǿiźārı geçinür  
 

4. O boyı serv ü yüzi muśĥafuň evśāfını dil  
Śu gibi ezber oķur ĥāfıž-ı cārī geçinür 

 

5. Māyil olmaz zen-i dünyāya ǾAzīzī dil-i pāk  
Çü mekes cīfeye ķonmaz şu ki arı geçinür (32b) 
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10 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Reng-i rūyı gül ruħ-ı zībā-yı dilberden alur  

Nitekim nūrı ķamer ħurşīd-i enverden alur  

 

2. Sürme-i ħāk-i rehüň gözden siler cūy-ı sirişk  

Beňzer ol uġrıya kim ķomaduġı yirden alur  

 

3. Şāh-ı Ǿālem de olursaň Ǿāķıbet Ǿayyār-ı çarħ  

Efser-i zerrīnüňi bir luǾb-ile serden alur  

 

4. Naħl-i gülşen içre maķbūl olmasun mı nārven 

Kim ħırāmı ol nihāl-i nāz-perverden alur  

 

5. Zülf meyl itdükçe laǾline ǾAzīzī śanuram  

Egilüp ĥūrī-i cennet āb-ı kevŝerden alur (32b)  

 

11 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Sebz-i ħaŧ kim laǾl-i rūĥ-efzā-yı cānāndan çıķar 

Berg-i sünbüldür ki āh-ı çeşme-i cāndan çıķar  

 

2. Her şerer kim dūd-ı āhum Ǿarśa-i ġamda śaçar  

Gūyiyā bir gūy-ı zerrīndür ki çevgāndan çıķar  

 

3. Girye itdükçe dem-i hecrüňde seyl olup aķar  

Bilmezin bu deňlü yaşı çeşmümüň ķandan çıķar  

 

4. Daħme-i Ķārūn-veş ħāk olmayınca kāħ-ı ten  

Genc-i mihrüň śanma kim bu ķalb-i vīrāndan çıķar  

 

5. MaŧlaǾ-ı ĥurşīddür dirsem ǾAzīzī ŧaň degül  

Ol der-i devlet-meǿāba kim o meh andan çıķar (32b)   

 

12 

mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾīlü/fāǾilün 

 

1. Fikr-i ħaŧuň ki mülk-i dile ceyş-i ġam çeker  

Dil dūd-ı āhdan aňa ķarşu Ǿalem çeker  
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2. Ben çekdügüm kemān-ı ġamı cām-ı ġuśśayı  
Meydān-ı Ǿışķ içinde ne Rüstem ne Cem çeker  

 

3. Mıśr-ı ġamında ol şeh-i Yūsuf-nazīrimüň 
Demler durur terāzu-yı çeşmüm direm çeker  

 

4. Rūyuň miŝāl-i śafĥa-i defter beyāż iken   
Ĥayfā ki ħaŧ gelüp ana bir gün raķam çeker  

 

5. Merd-i şarāb-ħˇāre odur kim ǾAzīziyā  
Rez duħterini şevķ-ıla bulduġı dem çeker (32b) 

 

13 

mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün 

 

1. Maĥabbet ehline Ǿarż it o gül-ruħsārı görsünler  

Cihān bāġında bülbüller fiġān u zārı görsünler 

 

2. Dilā cām içre görmek dileyenler bāde-i rengīn  

Gözümde Ǿaķs-i mey-gūn-ı leb-i dildārı görsünler 

 

3. Gel ey dil naķd-i eşk ü çeşm ü dāġ-ı sīneňi görsün  

Ekābir  ķo ĥisāb-ı dirhem ü dīnārı görsünler  

 

4. Ümīd-i luŧf u iĥsān eylesin Ǿuşşāķ-ı ġam-dīde  

O şāh-ı mülk-i ĥüsnüň işigine varı görsünler 

 

5. Yine bir şiǾre māyil dilberi sevdüm ǾAzīzī-veş  

Nic’olur söylemek şimdengirü eşǾārı görsünler (33a) 

 

14 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Gördügünce rām olur aňa perī-ruħsārlar  

Var-ise mühr-i Süleymān götürür dīnārlar  

 

2. Ķaŧre kaŧre ħūn-ı eşk-i dīde-i Ferhāddur  
Lāleler ķıldı hüveydā śanmaňuz kuhsārlar  

 

3. Gūşına girmez gül-i maġrūr-ı ĥüsnüň ey hezār  
Sen gerek gülşende biň kez eyle āh u žārlar  
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4. Nola dilde śaķlasam cānā ħayāl-i ħālüňi  

Ĥoķķa içre ĥıfž iderler nāfeyi Ǿaŧŧārlar  

 

5. Yāri aġyār-ile gördükce ǾAzīzī bāġda  

Śanuram kim hem-dem olmışdur gül-ile ħārlar (33a) 

 

15 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

1. Zaħm-ı hecr-i yārdan ķurtulmaġa yoķ çāremüz 

Āh kim ķaldı oňulmadı yürekde yaramuz  

 

2. Āsitān-ı yārdan ġayrı yire itmez nüzūl  

Ħaylice yüksek uçar ķuşdur dil-i āvāremüz  

 

3. Devr-i ĥüsnüňde senüň ey māh bir gün şād olup  

Ġuśśadan ķurtulmadı ķaldı dil-i ġam-ħˇāremüz 

 

4. Niçe bir dil fülkini ide ġarīķ-i baĥr-i ġam  

Bir dem ola görmeye çeşm-i zamāne ķaramuz  

 

5. Āh elinden ŧīġ-i hicrānuň ǾAzīzī āh kim  

Neylediyse eyledi yār-ile kesdi aramuz (33a) 

 

16 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

 

1. Bāġda güller ruħ-ı cānāne beňzer beňzemez 

Ġoncalar laǾl-i leb-i ħandāna beňzer beňzemez  

 

2. Ol gülüň şevķ-ı ruħıyla yanmada yaķılmada  

Mihr ü meh dāġ-ı dil-i suzāna beňzer beňzemez  

 

3. Ebr-i zülfüň ĥasretinden dīde-i ter dem-be-dem  

Yaş döker kim rişte-i bārāna beňzer beňzemez  

 

4. Yāri ķomaz gelmege baňa raķīb-i kāferüň  

İşleri vardur hele şeyŧāna beňzer beňzemez  

 

5. Çeşm-i diķķatle nažar ķılsaň ǾAzīzī bāġda  

ǾAyn-ı Ǿabher dīde-i ħūbāna beňzer beňzemez (33b)  
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17 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
 

1. Dil görüp ħālüňi çāh-ı źeķanuňda maĥbūs  
Didi zindāna neden düşdi bu Hindī cāsūs   

 

2. Nažar it āyīnede Ǿaķs-i ħam-ı ebrūna  

Nice taĥrīr olur ey meh göre yāy-ı maǾkūs  

 

3. Dīdeden zülfi ħayāli o mehüň dūr olmaz  

Dirler insāna perī olmaz egerçi meǾnūs  

 

4. Ķıldı miķrāż-ı ġamuň şemǾ-i şeb-efrūzı şehīd  

Ķanlu pīrāhenidür perde-i āl-i fānūs  

 

5. Terk-i Ǿār eyler-isem Ǿāşıķ olup Ǿayb itmeň  

ǾIşķ yolın varamaz śāĥib-i Ǿār u nāmūs  

 

6. Görse reftārını ol kebk-i hümā-pervāzuň  

Cevelāndan güźer eylerdi ǾAzīzī ŧāvūs  (33b)  

 

18 

mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün 

 

1. Gözüň ķan dökmegi ol ġamze-i bī-dāddan görmiş  

Zihī ħūnī ki merdüm-küşlügi cellāddan görmiş 

 

2. Maĥabbet āteşine yanmaġı pervāneden almış  

Ķanı göňlüm gibi bir śanǾatı üstāddan görmiş  

 

3. O meh-ruħsār-ile ben āşinādan gördügüm cevri  

Degül bir kimse mirǿāt-ı felekde yārdan görmiş  

 

4. Śurāĥī derd-ile ķan yutmaġı peymāne-veş sāķī  

Belā bezminde beňzer bu dil-i nā-şāddan görmiş  

 

5. Yine bir Ħüsrev-i şīrīn-dehen yolına cān virmiş  
ǾAzīzī kār-ı Ǿışķı var-ise Ferhāddan görmiş (34a)  

 

19 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
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1. Meges-i cāna ki laǾli o şehüň ħˇān olmış 

Ħam-ı zülfi dem-i ŧāvūs-ı mekes-rān olmış 

 

2. Beňzer ol cūy-ı śafā-baħşa Ǿiźāruň kim anuň  

Çevre yanında ħaŧuň sünbül ü reyĥān olmış  

 

3. Śubĥa dek gözine şevķından uyħu girmemiş  

Māh kūyında o yārüň gice mihmān olmış
3
  

 

4. ǾAķs-i berg-i gül ü nesrīn-ile her cūy-ı çemen  

Bir gümiş māǿī varaķdur ki zer-efşān olmış  

 

5. Dün ǾAzīzī yine ol mihr-i münīri gördüm  

Ĥüsn-ile māha dönüp āfet-i devrān olmış (34a) 

 

20 

mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün 

 

1. Hilālüň fikr-i ebruň ile gökde ķaddi dāl olmış  

Śararmış çehre-i zībāsı mihrüňle ħayāl olmış 

 

2. Dehān u ķāmet ü zülfüň temāşā eyleyen dir kim   

Be bu sīmīn-beden başdan ayaġa Ǿayn-ı māl olmış  

 

3. Nihāl-i ķaddüňe ķonmış gözüň şehbāzdur aňa   

Ħam-ı ebrūlaruň misk-i siyehden perr ü bāl olmış  

 

4. Didiler mūya beňzer Ǿāķıbet ey meh miyānuň-çün  

Dün ehl-i diller ortasında niçe ķīl ü ķāl olmış  

 

5. Seĥerden açmış ol ġonca ǾAzīzī bülbüle dönmiş  

Ķızarmış tāb-ı mülden Ǿārıżı gül gibi āl olmış (PB 297a ) 

 

21 

mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün 

 

1. O zülf-i mār misk-āsā ki rūy-ı yāra śarmaşmış 

Siyeh ejder durur gencīne-i ruħsāra śarmaşmış  
 

2. Ten-i zārum ki ķılmışdur iĥāŧa ķalb-i vīrānı  

                                                 
3
 Birinci mısraın vezni bozuktur.  
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Örümcek tārıdur śankim yıķılmış dāra śarmaşmış 
 

3. Ħaŧt u ħaddüň ġamıyla dün bir āh itdüm ki aġzumdan  
Dütünler oldı peydā pāre pāre nāre śarmaşmış  

 

4. Tenümde ħam-be-ħam olmış ŧamarlar dāġ u mūlarla 
Kebūdī riştelerdür kim gül-i pür-ħāre śarmaşmış  

 

5. Nice çāk-i girībān itmeyem ben dest-i ġayretle  

ǾAzīzī mest olup meclisde yār aġyāre śarmaşmış (34a) 

 

22 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Eylesem nāmeyle aĥvālüm n’ola cānāna Ǿarż  

Kim gedā mektūb-ıla ĥālin ider sulŧāna Ǿarż  

 

2. Ola kim zencīr-i zülfine seni bend eyleye  

Eyle ol şāha cünūnuň ey dil-i dīvāne Ǿarż 
 

3. Bundan artuķ nice_olur daħı velāyet kim bilür  

İtmedin ĥāl-i dili ol pīr olası cāna Ǿarż  
 

4. Ħārdan şekvā içün şāh-ı bahāra śunmaġa  

Ġonca ŧūmārı olupdur bülbül-i nālāna Ǿarż  
 

5. ŞiǾr-i dür-bāruň ǾAzīzī oķuma nā-ehle kim  

Ol maǾārif gencidür itme anı nādāna Ǿarż (34b)  
 

23 
mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾīlü/fāǾilün 

 
1. Hecr-i femüňle çıķdı gözümden dürer dirīġ  
Güm oldı gitdi yoķ yire bunca güher dirīġ  

 
2. Urdı getürdi ħāk-i reh-i kūyuňı śabā  
Göz göre gitdi elden o kuĥl-i baśar dirīġ  

 
3. Ķıldı iĥāŧa ĥaŧŧ-ı siyeh ķand-i laǾlüňi  
Oldı Ǿiźārı mūr o teng-i şeker dirīġ 

 
4. ǾAyn-ı Ǿināyet-ile raķībe idüp nigāh  
Benden o māh eyledi ķaŧǾ-ı nažar dirīġ  
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5. Ħāk it yolında eşküň ü rūyuň ki yārdan  
İtmez ǾAzīzī Ǿāşıķ olan sīm ü zer dirīġ (34b)   

 

24 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
 

1. Muśŧafā olduġuň ey māh saňa nām-ı şerīf  

Ħalķa ħulķ-ı ĥasenüň eyledi iǾlām-ı şerīf  
 

2. Mıśr-ı ħaddüňle sevād-ı ħaŧuňı seyr idenüň  

Görünür mi gözine KaǾbe yaħod Şām-ı şerīf  

 

3. Niçe demdür çekerüz rūze-i hecrüň şāhum  

NiǾam-ı vaśluňı itseň n’ola inǾām-ı şerīf  

 

4. Şeh-per-i zülfüň-ile bulsa şeref n’ola ħadüň  

Düm-i ŧāvūs-ile merġūb olur aĥkām-ı şerīf  

 

5. Ķanı ol gün ki ǾAzīzī ķuluňa cāmiǾde  
Diyesin cumǾa namāzın ķılup eyyām-ı şerīf (34b)  

 

25 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. N’ola gelse meclis-i rindāna çeng ü nāy u def  

Kim virür bezme şeref peymāne çeng ü nāy u def 

 

2. Diňledür her sözini bezm ehline bī-iħtiyār  

Gelse güftāra nidem pīrāne çeng ü nāy u def 

 

3. Derd-i mā-fī’l-bālini söyler zebān-ı ĥāl-ile  

Geldi śanmaň nāle vü efġāna çeng ü nāy u def  

 

4. Meclis içre ŧolular içmek nic’olur göresin  

Gelsün ey sāķī hele meydāna çeng ü nāy u def  

 

5. Düşmeyeydi āteş-i Ǿışķa ǾAzīzī Ǿūd-veş  

İňlemezdi böyle yana yana çeng ü nāy u def (35a)  

 

26 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
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1. ǾAdes-i ħāl-i Ǿiźāruň bulur ey meh revnaķ  

Tāb-ı mülden ki ruħuň derlese burçaķ burçaķ 
 

2. Yanaşup ħıdmet iderdüm o şeh-i ħūbāna  
Naķd-i vaślını bileydüm virecegin baňa ĥaķ  

 

3. Server-i mülk-i ġamem her ne yire Ǿazm itsem  
Dūd-ı āhum çeker öňümce duħānı sancaķ  

 

4. İki dilber śanuram leb-be-leb olup öpüşür 
Meclis-i meyde o meh cāma degürdükçe dudaķ  

 

5. Naķd-i cāna aluram Ǿālem-i vaśl-ı yārı  
Virseler almazın ammā ki cihānı aylaķ  

 

6. Beni ırmaķ dileyelden reh-i kūyından o meh  
Ġam-ile oldı gözüm yaşı ǾAzīzī ırmaķ (35a) 

 

27 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Berg-i gül mihr-i ruħuňdan aħź ider rengīnlik  

Cām-ı mül Ǿaķs-i lebüňden kesb ider laǾlīnlik  

 

2. Bir leŧāfet var ki ey gül-ruħ görünse nāgehān  

Ādemüň Ǿaķlın alur sīneňdeki sīmīnlik  

 

3. Ġırre olma ĥüsnüňe kendüň görüp āyīnede  

Gel benüm māh-ı cihānum eyleme ħod-bīnlik  

 

4. Görünen gül gül degül encüm şerār-ı āh ile  

Śaĥn-ı gerdūnı ser-ā-ser eyledüm nesrīnlik  

 

5. Olmadın yārına vāśıl levĥ-i kūha gerçi kim  

Ħāme-i tīşeyle ķazdı kūh-ken şīrīnlik  

 

6. N’ola bī-ġam olmasa cān-ı ǾAzīzī bir nefes  

ǾĀşıķ-ı dil-ħastenüň kārı olur ġam-gīnlik  (35b)  

 

28 
mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾīlü/fāǾilün 
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1. RifǾat dilerseňüz sözüm ey dōstān  ŧutuň  

Ol şehr-yār-ı ĥüsn işiginde mekān ŧutuň  

 

2. Burc-ı cefāyı menzil idindi o māh çün  

Ey āh u nāle siz de reh-i āsumān ŧutuň 
 

3. Meydān-ı ġamda başumı gūy-ı belā bilüň  

Ķadd-i ħamīdemi aňa bir śavlecān ŧutuň  
 

4. Girmez sözi ķulaġımuza pārsālaruň  

Biň kerre dirse pendimüze gūş-ı cān ŧutuň  
 

5. Ħıdmetler eylesün dil ü cāndan ǾAzīziyi  

Gülzār-ı kūyına ol şehüň bāġbān ŧutuň (35b)  
 

29 
mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾīlü/fāǾilün 

 
1. Çün şemǾ-i ser-keş olma çü sāye fütāde-dil  
Ne yavuz ol aśıl ne yavaş ol dilā baśıl  

 
2. Hecr-ile cān virüp gehī vaśl-ile bul ĥayāt  
Fāş itme Ǿışķ-ı yāruňı aġyāre öl diril  

 
3. Bezm-i viśāl-i yāre irem dirseň ey göňül  
Mānend-i eşk-i dīde vü cürǾa dökül śaçıl  

 
4. Başuň gerekse saňa eyā zülf-i rū-siyeh  
Ŧolaşma zülf-i yāre gel andan üzül kesil  

 
5. Sāye-miŝāl pīrehenüm içre cism-i zār  
Oldı ġamuňla şām-ı belāda ħayāl-i žıl  

 
6. Düşmek dilerseň il diline ger ǾAzīziyā  
Ħançer-miŝāl bir güzelüň yanına ŧaķıl  

 
7. Esrār-ı ħaŧŧ-ı laǾlüňi ögsek de mū-be-mū  
ŞiǾrüm Ġubāri şiǾri-yile oldı ķıl-be-ķıl (35b)  

30 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
 

1. Cevr idüp bendeňe her gāh benüm sulŧānum   
Olma aǾdāyıla hem-rāh benüm sulŧānum  
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2. Umaram vaśluňa irmek ne ķadar müşkil ise   
Umarın irgüre Allāh benüm sulŧānum 

 
3. N’eylesün manśıbını şāh-ı cihānuň aňa kim  
İşigüň ħıdmetidür cāh benüm sulŧānum  

 
4. Şehr içinde bu ķadar bulmaz idi ķadr ü şeref   
Sürmese pāyuňa yüz māh benüm sulŧānum  

 
5. Devr-i ĥüsnüňde ǾAzīzī ķuluňuň lāyıķ mı  
Rūz u şeb kārı ola āh benüm sulŧānum (PB 395b) 

 
31 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Bitmedi ķaddüň gibi bir ħoş nihāl ey serv-i sīm  
Ķopmadı zülfüň gibi bir sünbül-i Ǿanber-şemīm  

 
2. Ķaddüň üzre Ǿanberīn ķaşuň nihāl üstinde nūn  
Ħaddüň üzre zülf-i müşgīn cūybār üstinde cīm  

 
3. Muśĥaf-ı ĥüsnüňde gūyā ķaşlaruň yāsīndür  
Ķāmet ü zülf ü dehānuň şekl-i elf ü lām ü mīm  

 
4. Eşkümüň deryāsı içre bir śadefdür yir ü gök  
Ol śadef içinde sensin ey güneş dürr-i yetīm  

 
5. Luŧfuň eylerse recā n’ola ǾAzīzī-i gedā  
Bende-i muħliś duǾā-gūyuňdur ey şāh-ı kerīm (36a)  

 
32 

mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün/mefāǾīlün 
 

1. Geçüp şehr-i Ķalaŧaya müdām içmek diler göňlüm  
Gezüp meyħāne mey-ħāne müdām içmek diler göňlüm 

 
2. Alup şaǾriyye vü ħalķaca śatmaġ-içün ħalķa? 
İdüp bir meclis-i Ǿālī müdām içmek diler göňlüm  

 
3. Geçüp mülk-i Sitanbuldan varup ol şehr-i aǾlāda  
Olup bir şāh-ı ħūbāna ġulām içmek diler göňlüm  

 
4. Şu deňlü bādeye düşdi lebüň şevķıyla dün vü gün  
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İdüp çeşmüme uyħuyı ĥarām içmek diler göňlüm  
 

5. ǾAzīzī Cem gibi elden ķomayup cām-ı gül-gūnı  
Zamān-ı Ǿömr olınca_itmām tamām içmek diler göňlüm (36a)  

 
33 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
 

1. Çemenī cāme ile serv-i dil-ārāsın sen  
Berg-i sebz içre yaħod bir gül-i raǾnāsın sen  

 
2. Cāme-i sebz ile ey ħıżr-ı zamānum gūyā  
Bir yeşil ŧonlu güzel ŧūŧī-i gūyāsın sen  

 
3. Ya meleksin ya ķamer ŧāķ-ı zebercedde yaħod  
Yem-i aħđarda nihān bir dür-i yektāsın sen  

 
4. Yaraşur egnüňe geyseň yeşil aŧlas cānā  
Bir perī-çehre hümā şīvelü fersāsın sen  

 
5. Nice meyl eylemesün cān-ı ǾAzīzī saňa kim  
Ĥulle-i sebz ile bir ĥūrī-i zībāsın sen (36a)  

 
34 

mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾīlü/fāǾilün 
 

1. Hergiz ne seyr-i bāġ u ne verd-i ter isterin  
Bir sīb eňeklü ġonca-dehen dilber isterin 

 
2. İnce belini ķoçmaġa mānend-i zer-kemer 
Deyr-i cihānda bir büt-i sīmīn-ber isterin  

 
3. Bezm-i ġamuňda laǾlüňe meyl itdigüm bu kim  
ǾAyş-ı müdām eylemege sāġar isterin  

 
4. İl manśıb u riyāset umar işigüňde ben  
Sen şehr-yāra ħıdmet içün bir yer isterin  

 
5. Ölince ķapusında ǾAzīzī ķul olmaġa  
Bir ĥüsni ħūb u ħulķı güzel server isterin (36a) 

 
35 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
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1. Žāhir olduķça kenār-ı āsmānda māh-ı nev  
Śanuram kim şehr-i Şāmı seyr ider bir māh-ı nev 

 
2. Her elif kim sīneme çekdüm nigārā Ǿışkuňa  
Oldı mihrüň gelmek içün ķalbüme bir rāh-ı nev  

 
3. Ben o şāh-ı kişver-i Ǿaşķam ki bī-ħayl ü ħaşem  
Kim yanumda bir durur çetr-i kühen ħar-gāh-ı nev 

 
4. Ol boyı servüň zeneħdānı ħayāliyle göňül  
Beňzer ol bostāna kim içinde ola çāh-ı nev  

 
5. Āsitānuň ħıdmetin görüp ǾAzīzīye maĥal  
N’ola iĥsān eyleseň şāhum aňa bir cāh-ı nev (36b)  

 

36 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
 

1. Sāķi meyħāneyi vaśf itme śaķın zühhāde  
Yoħsa mescid gibi anda bıraġur seccāde  

 

2. Vaśl-ı yāre mey-i eşk-ile irişsem ŧaň mı  
Kim olur źevķ u śafā bezmine bādī bāde  

 

3. Dostluķ ĥaķķı yirin bulsun efendi dirseň  
Yād idüp ben ķuluňı yādı getürme yāde  

 

4. Kim ola sevmeye ol naħl-i semen-sīmāyı  

Naķşı ħūb ola vü egnine geye aķ sāde  

 

5. Bend olur Ǿışķ duzaġına ǾAzīzī ol kim  

Dil ü cān naķdini śaydı o gözi śayyāde (33b)  
 

37 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
 

1. Ġam-ı zülfüň-ile [seyl] oldı yaşum üftāde  
Dir gören ķalmış ayaķlarda bu merdüm-zāde  

 
2. ǾAķs-i ebrūlaruňı dīde-i pür-nemde gören  
Didi māhīleri gör nice gezer deryāda  

 
3. Şöyle beňzer ħam-ı ebrūňı görüpdür meh-i nev  
Reşkden iki bükülmiş felek-i mīnāda 
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4. Her gün aħşāma degin kūyuňı ŧolanmaz idi  
Olmasa mihrüň eger mihr-i cihān-ārāda  

 
5. Bāde-nūş ol yüri her laĥža idüp Ǿayş-ı bülend  
Virmedin çarħ-ı felek Ǿömr-i ǾAzīzī bāda (36b) 

 
38 

feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün 
 

1. Tek ķabūl eyle beni ķulluġa şimşād gibi  
Ħıdmetüňde yeleyin yüpüreyin bād gibi  

 
2. ǾAķlını ĥayret alur her kime kim hecrüňde  
Söylesem ķıśśa-i pür-ġuśśamı şeyyād gibi  

 
3. Yükledürsin dile bār-ı ġam-ı cevri her bār 
O belā-dīde ġamuň çekmege muǾtād gibi  

 
4. Gele ey ħüsrev-i şīrīn-dehenüm luŧf eyle   
Bī-sütūn-ı ġama śalma beni Ferhād gibi  

 
5. Ķıl nažar ĥāl-i ǾAzīzī-i ġarībe gāhī  
Āşināyı kerem it görme begüm yād gibi (37a)  

 
39 

fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 
 

1. Key yaraşsun dir iseň egne libās-ı āl gey  
Ger dilerseň varalum bāzāra ey gül al gey  

 
2. Ķanlu yaşumdan geyersem ben n’ola gül-gūn ķabā  
Ġonca-i mevzūn gibi sen geh yaşıl geh āl gey  

 
3. Bir nemed geydüm śanasın egnüme key yaraşuķ  
Şöyle tezyīn itdi cismüm penyelerle dāl gey 

 
4. Pīr-i Ǿışķa çün mürīd olup urunduň tāc-ı Key  
Dönme pīrüňden ölürseň key śaķın abdāl key  

 
5. Çün libās-ı faķr-ile faħr eyledi Āl-i ǾAbā  
Sen de anlar Ǿaşķına dāyim ǾAzīzī şāl gey (37a) 
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