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Bursalı Şair Huldî ve Şiirleri
BİLAL GÜZEL



The Poet Huldî From Bursa and His Poems

ÖZET

Bursalı şair Huldî’nin asıl adı Mustafa’dır. Şair, 1667-68
yılında Bursa’da doğmuştur. Bir bezirgânın oğludur.
Kaynaklar şairin eğitim aşamalarından bahsetmez. Biyografik
kaynaklarda sadece Seyit Feyzullah Efendi’den ders aldığı
kayıtlıdır. Aynı şekilde şairin mesleği hakkında da yeterli bilgi
yoktur. Tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarda Huldî’nin
Bursa’da Sultan Orhan Türbesi’nde imaret şeyhliği yaptığı
belirtilmiştir. On sekizinci yüzyıl şair tezkirelerinde Huldî’nin
şiirlerinden övgü ile bahsedilmiştir ancak şu ana kadar
Huldî’nin şiirleri tezkirelerde yer alan birkaç örnek dışında
yayımlanmamıştır.
Bu makalenin konusunu Huldî’nin biyografisi ve bugüne
kadar yayımlanmamış şiirleri oluşturmaktadır. Nuruosmaniye
Kütüphanesi 4965/2 numarada kayıtlı şiir mecmuasında
Huldî’nin şiirleri yer almaktadır. Mecmuada Huldî’ye ait 1
kaside, 1 Farsça gazel ve 24 Türkçe gazel kayıtlıdır. Makalenin
birinci bölümünde başta şair tezkireleri ve Bursa vefeyâtnâmelerindeki bilgiler derlenerek Huldî’nin biyografisine yer
verilmiş, şiirlerin şekil ve içerik özellikleri incelenmiştir. İkinci
bölümde ise şairin bugüne kadar yirmi dördü yayımlanmamış
yirmi altı şiirinin çeviri yazı metnine yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Huldî, 18. yüzyıl, Divan Edebiyatı.

ABSTRACT

The real name of the poet Huldî from Bursa is Mustafa.
The poet was born in Bursa in 1667-68. He is the son of a
merchant. Sources do not mention the educational stages
of the poet. It is registered in the biographical sources that
he only took lessons from Seyit Feyzullah Efendi.
Similarly, there is not enough information about the
profession of the poet. In Tezkires and other biographical
sources, it was stated that Huldî was a sheikh in the Sultan
Orhan Tomb in Bursa. Huldî's poems were mentioned
with praise in the eighteenth-century poet tezkires, but
Huldî's poems have not been published until now, except
for a few examples.
The subject of this article is Huldi's biography and
poems that have not been published to date. In the poem
mecmua registered in Nuruosmaniye Library numbered
4965, Huldî's poems are recorded. In the poem mecmua,
there are 1 kasideh, 1 Persian Gazel and 24 Turkish Gazels
that belonged to Huldî. In the first part of the article, poet
tezkires and Bursa vefeyât-nâmas will be scanned, and the
biography of Huldî will be given and the shape and content
features of the poems will be examined. In the second part,
the transcribed texts of the twenty-six poems of the poet in which twenty four of them has not been published until
today- will be given.
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1. Huldî’nin Biyografisi
Huldî’nin asıl adı Mustafa’dır. 1078/1667-68 yılında Bursa’nın
Manastır Mahallesi’nde doğmuştur. Babası bezirgândır (Güzel 2014).
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Huldî, genç yaşta ilimle uğraşmaya başlar. Dönemin Bursa’daki önemli
hocaları olan Molla Ahmedzâde Mehmed Efendi’den ve Uryânî Ali
Efendi’den ders alır (Gülzâr-ı İrfân, vr.348a-348b). Sâlim Tezkiresi’nde
Şeyhülislam Feyzullah Efendi’den mülazım olduğu kayıtlıdır (İnce 2005:
299) ancak bu bilgi başka herhangi bir kaynakta geçmemektedir. Hem
Sâlim
Tezkiresi’nde(İnce
2005:
299)
hem
de
Beliğ
Tezkiresi’nde(Abdulkadiroğlu 1999: 72) ilim yolunu terk ettiği kayıtlıdır.
Huldî, Vanî Şeyh Mehmet Efendi’nin kızı ile evlenmiştir (Atlansoy
1998: 351). Kayınpederi Huldî’yi Mektûbî Efendi makamına getirir, ancak
Huldî’nin mizacı bu işe uygun olmadığı için kısa sürede bu görevden
ayrılır (Atlansoy 1998: 351). Daha sonra Sultan Orhan imaretinde meşihat
ve muhasebe görevini yapar (Gülzâr-ı İrfân, vr.348a-348b).
Safâyî (Çapan 2005: 180) ve Safvet (Güzel 2018: 121) Tezkireleri’nde
Huldî’nin ölüm tarihi 1100/1689 olarak verilmiştir. Ancak diğer
biyografik kaynakların hemen tamamında ölüm tarihi olarak 1138/172526 kayıtlıdır. Özellikle Huldî hakkında en ayrıntılı bilgileri veren Bursa
vefeyât-nâme’leri Gülzâr-ı Sulehâ (Atlansoy 1998: 351) ve Gülzâr-ı İrfân’da
(Gülzâr-ı İrfân, vr.348a-348b) ölüm tarihi 1138/1725-26 olarak verilmiştir.
Nail Tuman, Gülzâr-ı İrfân’ı kaynak göstererek Safâyî’nin verdiği ölüm
tarihinin yanlış olduğunu belirtir (Kurnaz ve Tatcı 2001: 204). Huldî’nin
mezarı Bursa’nın Pınarbaşı Mahallesi’nde Mevlevihane’ye yakın bir
yerdedir (Gülzâr-ı İrfân, vr.348a-348b). Huldî’nin ölümü için şair
Mehmed Na’îm Efendi bir tarih kıtası yazmıştır (Atlansoy 1998: 352).
Biyografik kaynaklar Huldî’nin her hangi bir eserinin varlığından söz
etmez. Tezkireler Huldî’nin şiirlerinden örnek beyitler verir. Bursa
vefeyât-nâmelerinden Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’da iki tarih kıtası (Donuk
2016: 630, 640); Gülzâr-ı Sulehâ’da bir kıta ve murabbadan alınan bir bent
(Atlansoy 1998: 353); Gülzâr-ı İrfân’da ise murabbadan alınan bir bent
kayıtlıdır (Gülzâr-ı İrfân, vr.348a-348b). Gülzâr-ı Sülehâ’da Huldî’nin
şiirlerinin bestelendiği ve musiki meclislerinde okunduğu bilgisi
kayıtlıdır (Atlansoy 2020: 353). Gülzâr-ı Sulehâ ve Gülzâr-ı İrfân’da
Huldî’nin hattat olduğu, nazmının yanı sıra nesrinin de iyi olduğu
söylenmiştir (Atlansoy 1998: 353; Gülzâr-ı İrfân, vr.348a-348b). Ancak
Huldî’nin yazdığı nesirlerden günümüze ulaşanı yoktur. Ayrıca
Nuruosmaniye Kütüphanesindeki mecmu'alar üzerine yapılan bir
çalışmada Huldi'nin şiirlerinin varlığı bildirilmiştir (Ayçiçeği 2016: 317).
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2. Huldî’nin Şiirleri ve Şairliği
Tezkirelerde Huldî’nin şairliğinden övgü ile bahsedilmiştir. Safâyî,
Huldî’yi hoş-suhan, nükte-senc-i nâdire-fen olarak niteler (Çapan 2005:
180). Fatin Tezkiresi’nde ise Huldî’nin şiirlerinin itibarlı olduğu söylenir
(Çiftçi 2017: 119). Bursa vefeyât-nâmelerinden Gülzâr-ı Sulehâ’da ve
Gülzâr-ı İrfân’da Huldî’nin nazmı ve nesrinin ‘pâk u nefis’ olduğu
söylenmiştir (Atlansoy 1998: 353; Gülzâr-ı İrfân, vr.348a).
2.1. Şekil Özellikleri
1. Vezin
Huldî’nin eldeki şiirlerinde kullandığı aruz kalıpları şunlardır:
Kalıp

Nazım Şekli

Şiir Sayısı

Mef˘ûlü fā˘ilātü mefā˘īlü fā˘ilün

Kaside

1

Gazel

4

Fe ˘i lā tün fe ˘i lā tün fe ˘i lā tün fe ˘i lün

Gazel

2

Fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lün

Gazel

5

Mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün

Gazel

3

Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün

Gazel

10

Mef ˘ûlü me fā ˘ī lü me fā ˘ī lü fa ˘û lün

Gazel

1

Tablodan da anlaşılacağı gibi Huldî, mevcut şiirlerinde toplam altı
aruz kalıbını kullanmıştır. Şiirlerinde en çok Hezec bahrinden me fâ î lün
me fâ î lün me fâ î lün me fâ î lün kalıbını kullanan Huldî, bu kalıp ile biri
Farsça toplam on gazel yazmıştır. Huldî’nin en çok kullandığı kalıplardan
biri Remel bahrinin fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lün kalıbı ile Müzari
bahrinin mef û lü fâ i lâ tü me fâ î lü fâ i lün kalıplarıdır. Her iki kalıpla
da beşer şiir yazmıştır. Huldî’nin vezin tercihleri Türk şiirinde en çok
kullanılan aruz kalıpları ile paralellik göstermektedir. Türk şiirinde en
çok kullanılan bahirler sırasıyla remel, hezec ve muzari bahirleridir
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(İpekten 2002: 280). Huldî de elde bulunan şiirlerinde en çok bu bahirleri
tercih etmiştir.
Huldî’nin şiirleri vezin açısından başarılıdır. Aruz kusuru
bulunmamaktadır. Huldî, imale, med, vasl gibi vezin uygulamalarını
şiirlerinde başarı ile kullanmıştır.
2. Kafiye
Kafiye, Türk şiirinde İslam öncesi evrelerden itibaren var olan ses
unsurlarından birisidir. Klasik Türk edebiyatında mısra sonu kafiyesi
kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Huldî’nin eldeki şiirlerinde
kullandığı kafiyelerin sayısı ve oranları yer almaktadır.
Kafiye Türü Kafiye Türü

Toplam

Nazım Şekli

Mücerred

Mürdef

Mukayyed

Müesses

Kaside

-

1

-

-

1

Gazel

9

11

-

5

25

%

34,61

46,15

19,23

Tabloya göre Huldî, en çok mürdef kafiyeyi tercih etmiştir. İkinci
sırada ise mücerred kafiye yer almaktadır. Bu oran ve sıralama klasik
Türk şiirinde en çok kullanılan kafiye çeşitleri oranı ile örtüşmektedir.
Klasik Türk şiirinde %60’ı aşan bir oranla en çok mürdef kafiye, ikinci
sırada ise mücerred kafiye kullanılmaktadır (Saraç 2012: 275). Huldî’nin
eldeki şiirleri kafiye kullanımı açısından genel tabloya aykırı olmasa da
tam olarak örtüşmez.
Huldî’nin şiirlerinde az da olsa kafiye kusurlarına rastlanır. 9. gazelin
4. ve 5. beyitlerinde “vîrânemiz” kelimesinin kafiye olarak aynen tekrar
edilmesi; 10. gazelin 1. ve 2. beyitlerinde “ḫânemiz” kelimesinin kafiye
olarak tekrar etmesi; 20. gazelin 2. ve 3. beyitlerinde “mey-ḫāre”
kelimesinin aynen kafiye olarak tekrar etmesi îtâ-yı celî örneğidir. 24.
gazelin 1. ve 4. beyitlerinde “āb” ve “gül-âb”’ın kafiye olarak
kullanılmaları îtā-yı hafî örneğidir.
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3. Redif
Türk şiirinin bilinen bütün evrelerinde redif varlığını aralıksız devam
ettirmiştir. Huldî’nin şiirlerinde redif kullanımı da Klasik Türk şiirinde
görülen redif kullanımına paraleldir. Huldî’nin eldeki şiirlerinden sadece
bir tanesinde redif kullanılmamıştır. Huldî’nin şiirlerinde kullandığı
redifler şunlardır:
ile, baña, şeved peydâ, aña, -ım var, gelür, ımız vardır, -a düşer,
šutuşur, -ımız, -miz, -miz, henûz, ister istemez, itsek, itmenin zamānı
degil, oldum ben, -ından, -dan, -dAn, -ı gördük dîdeler rûşen, -e açıldı,
neydügin, bir kerre.
4. Şiirlerin İçerik Özellikleri
4.1. Deyim ve Kalıp İfadeler
Şiirlerinde canlı bir anlatıma yer veren Huldî bunu büyük ölçüde
deyimler yardımı ile sağlamıştır. Huldî’nin eldeki şiirlerinde aşağıdaki
deyim ve kalıp ifadeler yer almaktadır:
ģāli ķāle naķl id-(K1, B47), bir gel-(G1, B2, B4), eliñi aç-(K1, B50 ),fırŝat
el vir-(G1, B8), bütün cihāna deg-(G3, B3), pek elem gel(G4, B5)-, elinden
kerem gel-(G4, B7), düşde gör-(G8, B2), aĥşamla-(G8, B5), per yaķ-(G9,
B7), maģrem ol-(G11, B1), göñlü yoķ(G14, B5), yanıñdan nesne eksil-(G17,
B5), bir šut-(G21, B7), ķadr u ķıymet bil--(G21, B7), at başı sür-(G22, B4),
īmāna gel-(G22, B8), gül ile ķoķuş-(G23, B6), ˘aşķ ol-(G23, B9), pāyına düş(G24, B5), el bir id-(G24, B7).
4.2. Huldî’nin Kendi Şiirlerini ve Şairliğini Övmesi
Divan şairleri kendi şiirlerini değerlendirip, şiiri ve şairliği üzerine
zaman zaman dozu oldukça yükselen övgüler yapmışlardır (Tolasa 1982:
17). Bu durum Huldî’nin şiirlerinde de görünmektedir. Huldî kendi
şiirlerini de şairliğini de övmektedir. Özellikle gazellerinin makta
beyitlerinde şiirini niteleyici ifadelere yer verir. Huldî’nin kendi şairliğini
nitelediği sıfatlardan ‘nükte-senc’i, Safâyî de tezkiresinde Huldî için
kullanmıştır (Çapan 2005: 180).
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Huldî’nin şiirlerini ve şairliğini değerlendirmek için kullandığı
ifadeler şunlardır:
Ĥuldī-i ĥoş-gū(G17, B6), selīs ü ĥūbterdir nažm-ı pākī cūy-ı dilcūdan(G17, B7), suĥan-ı ˘āşıķānemiz(G10, B6), āb-ı selāsetle bizim
eş˘ārımız(G8 ,B10), eş˘ār-ı sūz-āśārıñı(G2, B6), şā˘ir-i çerb-zebān Ĥuldī-i
mu˘ciz-eśerim(G1,B9), šab˘-ı ģikem-şinās(K1, B47), belāġat-şi˘ār(K1, B47),
Ĥuldī-i nükte-senc(K1, B46) , ma˘ānī-güźār(K1, B46).
Sonuç
Sonuç olarak Bursalı şair Huldî, tezkirelerde övgüyle anılmasına
rağmen bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Tezkirelerde
Huldî’nin şiirlerinden örnekler yer almaktadır ancak bunların pek çoğu
beyitler halindedir. Huldî’nin bugüne kadar biri Safayî Tezkiresi’nde biri
de Sâlim Tezkiresi’nde kayıtlı olmak üzere toplam iki tam gazeli bilinmekte
idi.
Bu çalışmada Huldî’nin Nuruosmaniye Kütüphanesi 4965/2
numaralı mecmuada yer alan toplam 26 şiirine yer verilmiştir. Bu
şiirlerden iki tanesi yukarıda adı geçen tezkirelerde kayıtlı olan
gazellerdir. Onlarla birlikte mecmuada Huldî’nin 1 kaside, 1 Farsça gazel,
24 Türkçe gazel olmak üzere toplam 26 şiiri kayıtlıdır. Makalede ilk olarak
Huldî’nin biyografisi yazılmıştır. Bu kısımda Huldî’nin daha evvel
yazılan biyografisine (Güzel 2014) ekler yapılmıştır. Daha sonra ise
Huldî’nin şairliği ve şiirlerine dair değerlendirilmelerde bulunulmuştur.
Makalede son olarak Huldî’nin yukarıda kayıt yeri ve kayıt numarası
verilen mecmuada kayıtlı şiirlerinin çeviriyazı metnine yer verilmiştir.
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METİN
[Ḳaṣīde 1]Bahāriyye-i Ĥuldī Der-Medģ-i ˘Ārif Efendi El-Merģūm
Mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘īlü fā˘ilün
Gördüm ki var müşābeheti ģüsn-i yār ile
Āĥir ˘alāķa eyledim evvel bahār ile
Zīrā ki buldı behcet-i ruĥsār-ı dil-beri
Gülşende nergis ü gül ü zülf-i nigār ile
Mihr-i felek bu demde o maģbūba döndi kim
Hem-ŝoģbet ola bir bere-i dil-şikār ile
Gülzāre gel derūnıña vir ŝayķal-ı ŝafā
Sil dildeki ġubārı leb-i cūybār ile
Gül devri ĥalķa ķoymadı mehtāba iģtiyāc
Īķād-ı şu˘le itmededir lālezār ile
Sünbülleriñ de şebnem ile gör šarāvetin
Baģś-ı lešāfet itmede zülf-i nigār ile
Sūsenleriñde vaż˘-ı levendānesin görüñ
Bir farķı var mı cünd-i žafer-iştihār ile
Lāyıķdır eylerise bu dem tūġ-ı şāhīye
Da˘vā-yı ser-firāzı şeh-i tācdār ile
Ķumrīleriñ ŝadāsı dile baĥş ider ĥurūş
Bülbüllerüñ de bir yañadan āh u zār ile
Şāĥ-ı gül üzre ġonce-i ter revnaķ[ın] virir
Ellerde cām-ı bāde mey-i ĥoş-güvār ile
Herkesde var beşāşet-i keyfiyyet-i şarāb
Zühhād ķaldı tefriķadan bāde-ĥār ile
Mestāne şimdi her birimiz eyleriz meźāķ
Hemvāre nehy-i münker iden yādigār ile
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Berg-i şükūfe esb-i nesīme süvār olup
Gezmekde murġzārı hezārān hezār ile
Gül ķabdı cümleden ķa˘b-ı esbaķ-ı ˘izzeti
Kimdür ki hem-˘inān ola ol şehsüvār ile
Yanından eksik olmaz o ŝadruˇl-efāžılıñ
Ġayra taŝaddur itse nˇola i˘tibār ile
Ser-şīşe-i ģužūr gehī zīb-baĥş olur
Baŝmaz o dem ayaġı yere iftiĥār ile
Ya˘nī ķuŝūr-ı ģażret-i ˘Ārif Efendi kim
˘İlm iftiĥār ider o feżāˇil-şi˘ār ile
˘Allāme-i zamāne vü yektā-yı rūzgār
Yoķdur aña mümāśil olur iķtidār ile
Ķāżī ˘Aḍuḍ ki ķuvvet-i dānişle şöhrever
Teslīm olurdı fażlına ŝad iftiķār ile
Yanında noķša deñlü ˘aceb ģayyizi mi var
˘Allāme ķušb-ı ˘ālem iken i˘tibār ile
Farżā Ģarīrī ķalsa idi tā bu ˘aŝra dek
˘Ömr-i šavīl ü perveriş-i Kirdgār ile
Üstād-ı nažm u neśr idügünden olup ĥamūş
Andan telemmüź eyleridi i˘tiźār ile
İ˘cāzı ķuvveden getürür fi˘le istese
Naķş-ı suĥanda kilk-i ma˘ānī nigār ile
Gelseydi bu cihāna eger bir daĥı ˘İmād
Meşġūl olurdı ĥaššı ķoyup ġayrı kār ile
Yoķdur anıñ eśerleri fevķınde bir eśer
Gelmez ģesāb taģtına zīrā şümār ile
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Ancaķ budur cihānda o kim ola muttaŝıf
Źāt-ı şerīfi menķabe-i bī-şümār ile
Bilmek eger murādıñ ise kendi gevheriñ
Bir laģža ŝoģbet eyle o ŝāģib-˘ayār ile
Dünyāya intibāhı sirāyet ideydi ger
Kevn ü mekān šolardı bütün hūşyār ile
Lušf-ı ŝafā-yı meşrebi faŝl-ı bahāra ger
İşrāb olunsa idi leb-i cūybār ile
Sürĥī-i ģacleti o ķadar cūş iderdi kim
Hem-reng olurdı ŝaģn-ı çemen lālezār ile
Varsaydı ger nesīm-i gülistāna fiˇl-meśel
Ĥiźmet idüp o bāba niçe rūzgār ile
Būy-ı bahār mekrümetin anda ģissidüp
Yaġmalasaydı güller o dem gīr ü dār ile
Ey ķıdve-i emācid [ü] vˇey mefĥar-ı fuĥūl
Ma˘rūżumuz budur bu dil-i şermsār ile
Elķāb-ı dil-pesend-i kibārāne bilmeziz
Zīrā ki iĥtilāšımız azdır kibār ile
Vāķı˘ olan ķuŝūrımıza baķmayup eger
Manžūr olursa çeşm-i kerem i˘tibār ile
Ĥāk-i siyeh gibi sözümüz tīre olsa da
Hem-seng olurdı ķadri zer-i tābdār ile
Pā-mālī-i meźellet ile ĥāksār iken
Hem-deng olurdı ķıymeti müşg-i Tātār ile
˘İndeˇl-ahālī ġāyet ile bī-nažīr olur
Ĥatm-i ķaŝīde bir ġazel-i ābdār ile
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İster misin ki ķalmaya göñlüñ ġubār ile
Hem-ŝoģbet ol çemende leb-i cūybār ile
Bir kerre ŝarmaķ olmadı ol yāri sīneye
Ķalsa ˘aceb mi böyle göñül inkisār ile
Ebrūsı mašla˘ın ne güzel müstezād ider
Çeşm-i siyāhı sürme-i dünbāledār ile
Ĥāliñ mi gördi yoĥsa ˘iźārıñ mı bilmezem
Yanmaķda lāle dāġ-ı dil-i sūz-kār ile
Pā-māl-i zülfi ol yüri ey dil nizā˘yı ķo
Kim çıķdı başa sen çıķasın rūzgār ile
Eyyām-ı ˘īş geçdi dırīġā ki bir gice
Ķalmaķ müyesser olmadı gülşende yār ile
Ŝad gūne fikr ķılma düşüp śıķlet itmese
˘Āşıķ ķanā˘at eylese būs u kenār ile
Kimdir cihānda eyleye da˘vī-i imtiģān
Ĥuldī-i nükte-senc ü ma˘ānī-güźār ile
Ben ģāli ķāle naķl iderim istesem eger
Šab˘-ı ģikem-şinās u belāġat-şi˘ār ile
Mānī-i fikr ü çihre-güşā-yı belāġatam
Kilk-i ˘acībe-naķş u bedāyi˘-nigār ile
Yoķdur kenār terbiye-i ümmühātda
Ol kim birāder ola baña iķtidār ile
Dergāh-ı Ģaķķa aç eliñi ġayrı lāfı ķo
Ya˘nī du˘ā-yı dāver-i ˘ālī-tebār ile
Bulsun şeref vücūdı ile gülşen-i cihān
Tā kim ta˘ākub ide ĥazān nev-bahār ile
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Dil-dāde-i cenābı ola Ķaysveş felek
Tā kim terādüf eyleye Leylā nehār ile
Šurduķça bu cihān šura ol źāt-ı sūdmend
Cāh u celāl u baĥt u sa˘ādet-medār ile
Olsun hemīşe źevķ u ŝafālarda şādkām
Elšāf-ı bī-kerāne-i Perverdigār ile
[Ġazel 1]
Fe ˘i lā tün fe ˘i lā tün fe ˘i lā tün fe ˘i lün
Başķa bir şevķ virür šal˘at-ı cānāne baña
Baĥş ider neşve-i nev-ġamze-i mestāne baña
İdeli feyż-i cünūn bu dil-i dīvāne baña
Bir gelür ķaŝr-ı zer anda dile vīrāne baña
Neşve-i ˘aşķımı serv-i ķadiñ efzūn itdi
Šavķ-ı ķumrī görinür gerdiş-i peymāne baña
Eylemez vaģdetiyān šā˘ata ta˘yīn-i maģall
Bir gelürse ne ˘aceb mescid ü meyĥāne baña
Ne ģacerden ne şecerden ideriz istimdād
Gerdiş-i reng yeter sübģa-i ŝad dāne baña
Tābiş-i şem˘-i cemālüñle göñül germ olıcaķ
Eyledi bāl u perin mirvaģa pervāne baña
Mevce-i eşk-i revān pāyıma zencīr oldı
Hīç varmaķ nicˇolur seyr-i gülistāna baña
Yāri ŝarmaķ ne idi sīneye merhem yerine
Fırŝat el virse idi çāk-i girībāna baña
Şā˘ir-i çerb-zebān Ĥuldī-i mu˘ciz-eśerim
Āşinādır ezelī ma˘nī-i bīgāne baña
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[Farsça Ġazel 1]
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Ĥayāl-i zülf-i u der- pīş-i çeşmem ger şeved peydā
Çu baģr ender kinārem mevce-i ˘anber şeved peydā1
Be-fikir ender-suĥan ma˘ni-yī rengīnter şeved peydā
Çu māned şīre der-ĥum bāde-i aģmer şeved peydā2
˘Uluvv-i himmetest āĥir be-kāmī mīresāned dil
Zi-feyż-i ebr-i nisān der-ŝadef gevher şeved peydā3
Ģikāyethā-yi derdem gāfilan-rā intibāh āyed
Eger āhī keşem hengāme-yi maģşer şeved peydā4
Ŝıfat ger dūr gerded źāt-ı eşyā müttehid bāşed
Çu sūzī āĥir ez-her çīz hākister şeved peydā5
Çunān geştem pür ez-źevķ-i kelām-ı Fāyiż ey Ĥuldī
Be-hengām-ı cevābem der-dehen şekker şeved peydā6
[Ġazel 2]
Fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lün
Ol ķamer-ruĥsār kim müştāķdır āfāķ aña
Cilve-gāh olmuş sipihr-i sīne-i ˘uşşāķ aña

1

Onun zülfünün hayali eğer benim gözümün önünde (zahir olursa)görünürse, deniz
gibi yanımda amber kokulu bir dalga peyda olur. (görünür)
2
Fikirle söz içinde daha renkli manalar ortaya çıkar, eğer şıra küp içinde kalırsa
kırmızı şarap ortaya çıkar.
3
Himmetin yüceliği sonucunda gönül istediğine ulaşır, Nisan ayı bulutunun
bahşişinden sedefte inci ortaya çıkar.
4
Derdimin hikÀyeleri, gafilleri (gaflet uykusundan) uyandırır, eğer bir ah çekersem
mahşer gürültüsü ortaya çıkar.
5
Eğer sıfat uzaklışırsa, eşyaların zatını birleşiktir, yaktığın zaman her şeyin sonunda
kül ortaya çıktığı gibi.
6
Ey Huldi! Fayiz’in sözünün zevkinden öyle doldum ki, cevap verdiğim zaman sanki
ağızımda şeker ortaya çıkıyor.
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Görmege çeşm-i riyā tāb-āver olmaz āb olur
Āteşīn āyīnedir cām-ı mey-i berrāķ aña
˘Īşden iġmāż-ı ˘ayn itmez dil-i çeşm-āşnā
Gerçi çoķ insāna söyler vā˘iž-i zerrāķ aña
Mū-be-mū ģüsnün ˘ayān eyler o şūĥuñ ˘āşıķa
Başķa bir revnaķ verir teşmīr-i sīmīn-sāķ aña
Olmadı āĥir güşāde bāb-ı ümmīd-i viŝāl
Çoķ çalışdı Ĥuldiyā egerçi müştāķ aña
Levģa-i sengīne yaz eş˘ār-ı sūz-āśārıñı
Eylemez zīrā taģammül ŝafģa-i evrāķ aña
[Ġazel 3]
Mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün
Ķarīn-i ˘īyş u demim ġuŝŝadan ferāġım var
Şarāb ile šolu yanımda bir ķabaġım var
Ne ŝayd-ı dām-ı ta˘alluķ ne rişte ber-pāyım
Ne meskenim ne bu dār-ı fenāda bāġım var
Ķadeģ munaŝŝaf olınca o şūĥ ŝundı baña
Bütün cihāna deger elde bir ayaġım var
Gerekse žāhir ü bāšında ˘āşıķa bürhān
Gözümde eşk-i muģabbet göñülde dāġım var
Vuŝūl-ı mašlaba ģażret ĥuceste-peydür ˘aşķ
Baña ne bedraķa lāzım ne ĥod sürāġım var
Gel imtiģān olalım ķaçma bizden ey bülbül
Bu dem seniñle cidāl itmege dimāġım var
Sezādır üstüne pervāne olsam ey Ĥuldī
Göñülde dāġ-ı muģabbet gibi çerāġım var
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[Ġazel 4]
Mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘īlü fā˘ilün
Bezme ķaçan ki sāķī-i ferĥunde-dem gelür
Rindān-ı bī-nevāya velīyyüˇn-ni˘am gelür
Göster cemāliñi diyü yalvarma dil-bere
Ey dil ģaźer ki saña o yüzden sitem gelür
Mey-ĥānedir bu diyü geçüp gitme zāhidā
Gāhī ziyārete bunı şeyĥüˇl-ģarem gelür
Ġam çekme gice gelmediginden o mehveşüñ
Ĥūrşīd-i źerre-perver olup ŝubģ-dem gelür
Teşrīfiñ ile eyle telāfī-i intižār
Va˘d eyleyüp de gelmedügüñ pek elem gelür
Kālā-yı vaŝlı ˘āşıķına ˘arž ider yürür
Gördükde müşterīsini bir ķaç ķadem gelür
Sāķīnüñ eyle būs ayaġını Ĥuldiyā
Zīrā o cevr-perver elinden kerem gelür
[Ġazel 5]
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Elinden dād-ĥāhız dem-be-dem feryādımız vardır
Nˇola itsek şikāyet bir şeh-i bī-dādımuz vardır
Megesāsā şikār-ı dām-ı zülf itdiñ beni āĥir
Hümāyı ŝayd ider isterse bir ŝayyādımız vardır
Yetiş ey toĥm-ı ĥaşĥāş-ı muģabbet šab˘-ı ĥākīde
Bizim afyon-ı ġam nūş itmege mu˘tādımız vardır
Nifāķ-ābād-ı aġyārıñ verir ĥākisterīn bāde
Derūn-ı sīnede bir āh-ı āteş-zādımız vardır
Nˇola ser-defter olsaķ devlet-i ģüsnüñde ˘uşşāķa
Bizim de ey şeh-i mülk-i melāģat adımız vardır
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Ne ġam bir rişte-ber-pā murġa dönsüñ devr-i zülfüñde
Hele ķayd-ı cihāndan ĥāšır-ı āzādımız vardır
Ne var Ĥuldīˇyi teşrīf-i ķabūle ķılsa erzāķı
Sezā-yı bezm-i yār olmaġa isti˘dādımız vardır
[Ġazel 6]
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
Ma˘ni-i rūşen-i ģüsnüñ dil-i vaŝŝāfa düşer
˘Aks-i ĥurşīd-i suĥan āyīne-i ŝāfa düşer
Ĥašš-ı nev-ĥīzini vaŝf iden o çār ebrūnuñ
Beñzer ol šālibe kim metni ķor ešrāfa düşer
Cilve-gerdir heves-i būs-ı lebüñ ĥāšırda
Ekśer erbāb-ı dilüñ šab˘ı mey-i ŝāfa düşer
Her ķaçan teng ķabālarla duçār olsam aña
Heves-i medĥ ile dil kūçe-i evŝāfa düşer
Śābit ol ķāf-ı ķanā˘atde miśāl-i ˘Anķā
Vādī-i Ķāfe düşen varını itlāfa düşer
Reh-i gül-nāk-ı mešālibde mezāliķ çoķdur
Kimi bī-hūde cidāle kimisi lāfa düşer
Āşinā ma˘ni-i bī-gāneye lābüd bulunur
˘Āķıbet ol güher-i nādire ŝarrāfa düşer
Šaleb-i vuŝlatıma düşmesün ˘āşıķ dir imiş
Ĥuldiyā bu suĥan ol düşmen-i inŝāfa düşer
[Ġazel 7]
Mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün
Şerār-ı āteş-i ˘aşķuñla niçe cān šutuşur
Bu sūz ile giderek ķorķarım cihān šutuşur
O āfitābe ne mümkün nigāh-ı germ itmek
Sipendveş müje-i çeşm-i nāžırān šutuşur
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Çıķarsa dūd-ı ˘alev-nākı āsmāna nˇola
Derūn-ı sīne-i ˘āşıķ çü dūdmān šutuşur
˘Ulüvv-i rütbe ile çarĥa ġālibim ŝanma
Dutar seniñle de bir gün o pehlevān šutuşur
˘İźār-ı dil-beri mevżū˘-ı baĥś idüp Ĥuldī
Giceyle şem˘ ile pervāne her zamān šutuşur
[Ġazel 8]
Fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lün
Hīç olur mıydı bu deñlü vāķıf-ı esrārımız
Keyfimizce olmasa sāķī-i mihr-āśārımız
Görmedük çoķdan yüzin hercāyī oldı yārımız
Düşde görsek ķāˇilüz ol devlet-i bīdārımız
Her ģabābı aĥter-i çarĥ-ı ŝafādır ŝāķīyā
Yeridir kevkeblenürse sāġar-ı ser-şārımız
Şaĥŝ-ı kec-kirdāra olma ey kemān-ebrū ķarīn
Tīrveş yābāne atma rāstdur güftārımız
Ĥavfım oldur nāķıŝān bir gün ider kārın tamām
Her gice bir yerde aĥşamlar o meh-ruĥsārımız
Zīb-i serdür her zamān bir āfetüñ dāġ-ı ġamı
Bir gül-i zībāsız olmaz kūşe-i destārımız
Cūybār-ı eşk-i ĥūnīnim zümürrüd-gūn olur
Ĥāšıra gelse o serv-i sebz-i ĥoş-reftārımız
Her şerārı berķ-ı ĥırmen-sūz olur āmāline
Gör neler eyler ˘adūya āh-ı āteş-bārımız
Kār-ı ĥaŝmı görmege besdir bize tīġ-i zebān
Ġam degil yoġise ĥiźmetkār-ı ĥançerdārımız
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İtdi çoķ üstād-ı nažmıñ ĥāne-i fikrin ĥarāb
Ĥuldiyā āb-ı selāsetle bizim eş˘ārımız
[Ġazel 9]
Fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lün
İtmedi bir şeb o hercāyī müşerref ĥānemiz
Mihr-i ˘ālem-tāba beñzer gūyiyā cānānemiz
Şerbet ü zencīr besdür ey šabīb-i cān aña
Ġarķa-i mevc-i yem-i lušf it dil-i dīvānemiz
Sen bize reşk itme ey leb-teşne-i vādī-i ġam
Āb-ı āteş-tābile pürdür bizim peymānemiz
Çoķ tekellüf istemez yek-müşt gerd-i ġam yeter
Niyyetüñ ta˘mīr ise ger ĥāšır-ı vīrānemiz
Tūde tūde gerd-i ġamla ĥāšırım pür eyledüñ
Var ise ta˘mīre ķaŝduñ [yap] dil-i vīrānemiz
Gerçi rām olmaķ semend-i kām müşkil kār idi
Aldı zīr-i rāna āĥir himmet-i şāhānemiz
˘Azm-i gülzār it yüzüñ güller temāşā eylesüñ
Bülbülān görsün ne şem˘a per yaķar pervānemiz
Söyledüp neyler beni bīhūde şeb-kārān-ı ˘aşķ
Tā ŝabāģ-ı ģaşre dek bitmez bizim efsānemiz
Ma˘ni-i bīgāneveş her āşināya ĥoş gelür
Ĥuldiyā ma˘ķūldür evżā˘-ı Mecnūnanemiz
[Ġazel 10]
Mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘īlü fā˘ilün
Beytüˇş-şeref olaldan o ĥurşīde ĥānemiz
Šāķ-ı sipihre baş mı eger āsitānemiz
Ŝanma açıldı müjde-i teşrīfüñ ile bāb
Çāk itdi sīnesini o şevķ ile ĥānemiz
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Her sözde nāķile nˇola emdürse leblerin
Şīrīn o deñlü leźźet-i naķl-i fesānemiz
Eyyām-ı beyż-i vaŝlı ider dāġ dāġ reşk
Mehtāba ķarşu yār ile ˘īş-i şebānemiz
Destüñde ˘ūdı micmereveş dūd-ĥīz ider
Mušrıb ŝaķın ki sūz-eśerdür terānemüz
Ehl-i futūra bā˘iś-i şevķ-i cedīd olur
Evŝāf-ı ˘aşķda suĥan-ı ˘āşıķānemiz
Vā˘iž söziyle meykedeyi itdiler ĥarāb
Ĥuldī görür müsün yine ķaldı zamānemiz
[Ġazel 11]
Fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lün
Sırr-ı ˘aşķ-ı yāre olmışdı göñül maģrem henūz
İrtibāš-ı lafž u ma˘nā olmadan muģkem henūz
Şu˘le-i āhımla germ-ā-germ idi gülzār-ı ˘aşķ
Olmadan nežžāre-senc rūy-ı gül-i şeb-nem henūz
Ka˘be-i rūģāniyāndır dil ĥayāl-i yār ile
Her bün-i mūyımda var bir çeşme-i zemzem henūz
Ŝad nemekdānı tehī itdi nemekden yāremiz
Zaģm-ı tīguñla hem-āġūş olmadan merhem henūz
Döndi naķş-ı dāġ-ı sīnem ĥātem-i la˘līnüñe
Dilde cūşān olmadan deryā-yı ĥūn-ı ġam henūz
Göster ey feraĥ-ruĥ u ferĥunde-šal˘at rūyıñı
Šolmadan ĥūn-ı cigerle dīde-i pür-nem henūz
Eylemiş va˘d-i viŝāl-i yāre Ĥuldī i˘timād
Ol durūġ-ı maŝlaģat-āmīz ile ĥurrem henūz
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[Ġazel 12]
Mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘īlü fā˘ilün
Geldiyse da˘vete o perī ister istemez
Hażm eyle sende ġayrıları ister istemez
Maĥmūrī-i şebāne saña derd-i ser verir
Bir ķaç piyāle gör seģerī ister istemez
Bu kārbān-serāda iķāmet olur mı hīç
Eylersin ˘āķıbet seferi ister istemez
Nev-kāle-i viŝālini biñ cāna bey˘ iden
Alur görünce sīm ü zeri ister istemez
Varsam šufeyl olup ˘aceb ol yāre Ĥuldiyā
Almaz mı bendesin içeri ister istemez
[Ġazel 13]
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Ķaçar ol bī-vefā bizden ümīd-i merģabā itsek
İder bīgāneler vaż˘ın[ı] baña āşinā itsek
Varup müjgān-ı ĥūn-ālūdla dergāhına yüz sürsek
Zebān-ı ģāl ile ol şāha ˘arż-ı müdde˘ā itsek
Açıldı ġoncalar bülbüller ižhār-ı żamīr itdi
Demidir bizde hāy u hūy ile źevķ u ŝafā itsek
İçerden geymege ķat ķat şitāda gör ki mu˘tādız
Sezāver penbe-i mīnāyı da ģaşv-i ķabā itsek
Riyā-düşmen gerekdür dūstdārān-ı ĥulūŝ ammā
Yanında ol cefā-cūnuñ olur gāhī riyā itsek
Yeg idi šāķ-ı nisyānda ġubār-ālūde ķalmaķdan
Kitāb-ı dersi varsaķ rehn-i cām-i dil-güşā itsek
Bi-ģamdiˇllāh ki olduķ vāķıf-ı māhiyyet-i ma˘nī
Bize lāyıķdır ey zāhid ģakīķat iddi˘ā itsek
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Niˇdi šuruķ-ı ülfet şāhidān-ı feyż ile Ĥuldī
Dil-i şeydāyı bir kez gūşe-gīr-i inzivā itsek
[Ġazel 14]
mefā˘ ilün fe˘ ilātün mefā˘ ilün fe˘ ilün
Hevā-yı geşt ü güźār itmenin zamānı degil
Teźerv-i ˘īşi şikār itmeniñ zamānı degil
Meźāķ-ı ˘aŝra göre pek de olma rindāne
Riyāya çekmege ˘ār itmeniñ zamānı degil
Zamāne ĥalķı aŝılmaġa zāhid ip virmez
Ridāyı boynuna bār itmeniñ zamānı degil
Meger ki cām-ı ŝafā araya tavassuš ide
Recā-yı vuŝlat-ı yār itmeniñ zamānı degil
O nev-ĥašıñ daĥı yoķ göñlü ˘ālem-i ˘āba
Ŝafā-yı köhne-bahār itmeniñ zamānı degil
Ķomaz barışmaġa a˘dā bizi o kāfir ile
Ümīd-i būs u kenār itmeniñ zamānı degil
Yeter ķoyup gidelim kūy-ı dil-beri Ĥuldī
O yerde şimdi ķarār itmeniñ zamānı degil
[Ġazel 15]
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Viŝāl ümmīd iderken mübtelā-yı firķat oldum ben
Tekellüm şöyle šursun bir selāma ģasret oldum ben
Görüp ta˘yīb itmeyen ser ü sāmānlıġım cānā
Şarāb-ı cām-ı ġamla başķa bir keyfiyyet oldum ben
Giderken ĥāne-i aġyāra ben ĥāki baŝup geçme
Ŝaķın ey gül-˘iźārım ĥārĥār-ı ġayret oldum ben
Düçār olsam da yāre ģasb-i ģāli ˘arż mümkün mi
Miśāl-i ŝūret-i dīvār maģż-ı ģayret oldum ben
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O servi bir kenāre ˘ālem-i āb itmege çekdim
Bu taķrībile vaŝla çāre-cūy-ı ruĥŝat oldum ben
Beni giryān görüp ol ĥande-i germ itdi şem˘āsā
Bu şeb tā-ŝubģ olunca yār ile hem-ŝoģbet oldum ben
Çekilmez bir ˘aceb bār-ı belādır cevri aġyārıñ
Çekildim Ĥuldiyā künc-i ĥumūle rāģat oldum ben
[Ġazel 16]7
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Ümīd-i būse itmezsem ˘aceb mi la˘l-i nābından
Ne mümkün gevheriñ leb-teşne olmaķ seyr-i ābından
Sitāre ģāˇil olmaz ol cemāl-i ˘ālem-efrūza
Yüzüñ ķat ķat müreccaģdır sipihriñ āfitābından
Ķaçan bezm-i şarāb eylerse çeşmiñ ķan ider ancaķ
Gelür her dem meşāme būy-ı laĥt-ı dil kebābından
İder encām-ı kārın terceme ĥāb-ı perīşānī
Siyeh-rūz-ı muģabbet ġamla ķalķar cāme-ĥābından
Ģarīf-i bāde erbāb-ı riyāya cür˘a-efşāndır
Sipihr-i bezm-i rindānıñ ŝaķın zāhid şihābından
Beyāż gerdenüñ ile zülf-i pīç-ā-pīç ˘uşşāķıñ8
Muŝavver bir varaķdır ŝan kitāb-ı pīç u tābından
Bu ģüsn-i ˘ālem-ārā ile seyr-i gülsitān itsek
Yüzüñ gördükde güller āb olur farš-ı ģicābından
Mażīķ-i ŝoģbet-i ehl-i riyā rind-i sebük-rūģa
Hele ben bildigim düşvārterdir ķabr ˘aźābından

7
8

Bu gazel Safâyî Tezkiresi’nde kayıtlıdır (Çapan 2005: 180-181).
Bu beyit Safâyî Tezkiresi’nde yok.
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O kāfir ˘āķıbet olmuş der-i cānānede derbān
Raķībüñ şimdi ey Ĥuldī geçilmezmiş cenābından
[Ġazel 17]
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Ümīd-āşināyī itme ol şūĥ-ı cefā-cūdan
Ķanā˘at eyle endek iltifāta çeşm ü ebrūdan
Dönüp bir kerre baķmaz cānib-i ˘uşşāķ-ı şeydāya
Feleklerde melekler vecde gelse na˘ra-i hūdan
Niçe ser-geşte-i ŝaģrā-yı ģayret olmayam ben kim
Dil-i dīvāne ünsiyyet šaleb rem-gerde āhūdan
İder her birisi cevr itmeye baĥt-ı siyeh-kārın
Amān ol ĥāl-i hindūdan fiġān ol çeşm-i cādūdan
Yanıñdan nesne eksilmez behey kān-ı kerem lušf it
Ne var bir būse virseñ ārzūmendāna pehlūdan
Ĥulūŝ-ı ĥulķı mi˘yār-ı nažarla eyle sencīde
Geçür almazdan evvel ol metā˘ı bir terāzūdan
Şeker-i tengde šūšī āşiyān-sāz olmaķ istermiş
Meger źevķ-i tekellüm ögrene Ĥuldī-i ĥoş-gūdan
Ĥuŝūŝan olalı ģüsn-i edāda pey-rev üstāde
Selīs ü ĥūbterdir nažm-ı pākī cūy-ı dil-cūdan
[Ġazel 18]
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Çıķardıñ bu ķadar gevher-şinās-ı ˘aşķı ĥāšırdan
Niçe dil-sufteden kesdiñ ˘alāķa riştesin birden
Olur mı fikr-i reng-i rūy u la˘liñden göñül fāriġ
Cihān ĥālī ķalur mı hīç a˘rāż u cevāhirden
Beni bir āteşīn iģrāma ŝardı tāb-ı ruĥsārı
Güneş šal˘atli bir dāyī güzel geldi Cezāyirden
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Görünce dest-i redd-i yāri rū-gerdān olup ķaçma
Olur ĥoşnūd mevlāsı hemīşe ˘abd-ı ŝābırdan
Ġam-ı cānānı istiśķāl ider ŝanma dil-i ˘āşıķ
İder ģažž mīzbānān-ı kerem-perver müsāfirden
Ne mümkin çāh-ı Naĥşebˇden çıķarmaķ delv ile māhı
Ümīd itme ŝakın zer kīse-i ceyb-i ekābirden
Leb-i nūşīnin emdirmez gider mi telĥ-kāmāne
Ķalur mı dād-i dil eyā alınmaz mı o kāfirden
Baña ta˘zīr ider ģadden ziyāde dilber ey Ĥuldī
Hele bir cürmüm olsaydı ŝaġāyirden kebāyirden
[Ġazel 19]
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Göñül sāķī-i mihr-āśārı gördük dīdeler rūşen
Elinden sāġar-ı zerkārı gördük dīdeler rūşen
Nesīm-i āh-ı zülfüñ ber-šaraf sāz oldı rūyından
Açıldı šāli˘iñ dīdārı gördük dīdeler rūşen
Raŝad-gāh-ı elemde gerçi maģż-ı intižār olduk
Hele ol kevkeb-i seyyārı gördük dīdeler rūşen
Ĥarīdār-ı metā˘-i vuŝlat olduk devlet el verdi
Yine maķūl ile bāzārı gördük dīdeler rūşen
Açıldı çeşm-i baĥtuñ müjde ey rind-i ķadeh-peymā
Ĥumār-ālūd iken ĥammārı gördük dīdeler rūşen
˘Aceb mi yansa nār-ı şevķe ĥırmen ĥırmen-ārāmuñ
Yine ol āteşīn ruĥsārı gördük dīdeler rūşen
Ŝabāģ-ı ģaşre ķaldı va˘d-i vuŝlat dirdüñ ey Ĥuldī
Bu şeb ol devlet-i bīdārı gördük dīdeler rūşen
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[Ġazel 20]
Mef ˘ūlü me fā ˘ī lü me fā ˘ī lü fa ˘ū lün
Dil cām-ı şarāb eyler iken yāre açıldı
Çāk itdi girībānını bir yare açıldı
Bir iki ķadeģ bāde görüp keyfi yetişdi
Bir bāde ile dīde-i mey-ĥāre açıldı
Sāķī yine ser-pūşını ref˘ eyledi çāpük
Şād olsa nˇola šāli˘-i mey-ĥāre açıldı
Seng-i ġam ile sīnesini dögmede ˘āşıķ
Bāb-ı kerem-i yār ise aġyāre açıldı
Çoķ söyledi dil redd-i cevāb itmedi dilber
Aģvālini keşf itmege kuhsāre açıldı
Ķādir degilim sīnedeki zaĥmı şümāre
Şemşīr-i nigāhınla niçe yare açıldı
Destār-ı perīşānını cām-ı meye bozmuş
Başdan ayaġa Ĥuldī-i bī-çāre açıldı
[Ġazel 21]
Fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lā tün fā ˘i lün
Kūy-ı dilberde bile bilmez iķāmet neydügin
Bī-ķarār-ı ˘aşķ görmez istirāģat neydügin
Şem˘i görse bī-tevaķķuf cān verir pervāneler
Bundan añla inciźāb-ı şevķ-i vuŝlat neydügin
Ģüsnüñe ˘ayb itme güstāĥāne itdümse nigāh
Mest-i cām-ı ˘aşķ farķ itmez ķabāģat neydügin
˘Azm-i seyrān eyleseñ yer yer ķopar āşūblar
˘Āleme ĥaddüñ ˘ayān eyler ķıyāmet neydügin
Gizlice da˘vet idermiş ol perī-ruĥsāreyi
Şimdi bildim ben raķīb-i dīv-sīret neydügin

282

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ĥaste-i hicrānuñı bir kez ˘iyādet itmediñ
Yine gör bī-çāreyi bilmez şikāyet neydügin
Bir šutar ġayr ile Ĥuldī-i girāmī-gevheri
Nev-civāndır daĥi bilmez ķadr u ķıymet neydügin
[Ġazel 22]9
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
˘Aceb mi düşmese ehl-i tecerrüd ķayd-ı sāmāne
Olur mı āşinā her lafž ile ma˘nī-i bīgāne
Şeb-i tārī ŝanurdı kākül-i müşgber-i cānāne
Müselsel her gice yā Leylī dirdi Ķays-ı dīvāne
Düçār olsam her ehl-i derde yer eyler derūnumda
Ne pek beñzer benim vīrāne göñlüm Beyt-i Aģzānˇe
Benimle var mı at başı berāber dem sürer sāķī
Kümeyt-i meyle gülgūn-ı sirişkim girdi meydāne
Seni ey āfitābım gelmeden taģvīl ider aġyār
Nˇola dönse ŝabāģ-ı ˘īşımız şām-ı ġarībāne
Ķadem-rence ķılup ġam-ĥāneme gelse gice ķalmaz
Bize geldikce šurmaz ol vefāsız ˘ahd u peymāne
Güler yüzde görürsüñ iģtirāz ile ˘adūlardan10
İderler ŝoñra cānā niçe vaż˘-ı nā-pesendāne
Serāy-ı sīne-i Ĥuldīˇyi teşrīf eylese her şeb
Gelüp īmāna ol kāfir yaķın olsa müselmāne
[Ġazel 23]
Me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün me fā ˘ī lün
Eger derd-i derūnum ˘arż olunsa yāre bir kerre
Hiç olmazsa iderdi lušf ile nežžāre bir kerre
9

Bu gazel Sâlim Tezkiresi’nde kayıtlıdır (İnce 2005: 300).
Bu beyit Sâlim Tezkiresi’nde yok.

10
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Zebān-ı gūşe-i ebrūyı iź˘ān eyleriz biz de
Ne var ey çeşm-i dilber sen de gel güftāre bir kerre
Düşerler pāyına per-sūĥte pervāneveş yārüñ
Nigāh-ı germ idenler rūy-ı pür-envāre bir kerre
Olur ˘āşıķlarıñ ŝubģ u šan şām-ı ġarībānı
Güneş gibi šulū˘ itdikde ol meh-pāre bir kerre
Berāber olsa da sāmān-ı ģüsni ģüsn-i Yūsufla
Göñül meyl itmemişdir şāhid-i bāzāra bir kerre
Ne bülbüllerle ķonuşduķ ne bir gül ile ķoķuşduķ
Bahār eyyāmı geçdi varmadıķ gülzāra bir kerre
Behişte naķd idi ey dil tecerrüd nāˇil olsaydıñ
Teşebbüś eyleseydiñ dāmen-i kuhsāra bir kerre
Gelür germ ile šab˘-ı bāġbāna dilbere riķķat
Yeter āh itdigim ĥār-ı ser-i dīvāre bir kerre
Vefāsızlarda ˘aşķ olsun ĥayāl-i yāre ey Ĥuldī
˘İyādet itmedi gitdi dil-i bīmāre bir kerre
[Ġazel 24]
Mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘īlü fā˘ilün
Çıķ bir kenāre zevraķ-ı cām-ı şarāb ile
Def˘-i ġubār eyle göñül seyr-i āb ile
Ŝanmañ ķızardı neşve-i ŝahbā-yı nāb ile
Rencīde oldı çeşmi girānī-i ĥāb ile
Mihr-i sitāre-sūzdur ol rūy-ı tābnāk
Ķalmaķ nühüfte hīç ne mümkün niķāb ile
Bādī hemīşe giryeme yād-ı ruĥuñ mıdır
Mīnā-yı çeşm oldı leb-ā-leb gül-āb ile
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Daĥı unutmamış gibi pāyına düşdügüm
Gördükce ben ġubārı geçer ictināb ile
Rindiñ gelür tezelzüle bünyād-ı tevbesi
Meydāne gelse şāhid-i mey āb u tāb ile
El bir idince cām-ı şarāb ile Ĥuldīyā
Sāķī-i bezm pençeleşür āfitāb ile

