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Belîğî ve Dîvânçesi
Beligi and His Divanche

ÖZET

ABSTRACT

Klasik Türk şiirinde zirvenin yaşandığı bir dönem olan 16.
yüzyılda sayısız şair yetişmiştir. Bu şairlerinden biri de hayatı
hakkında kaynaklarda verilen bilgilerin oldukça sınırlı olduğu
Belîğî’dir. İstanbullu olan şairin doğum tarihi ve asıl ismi bilinmemektedir. Meslek olarak yeniçeriliği seçmiş ve III. Murad
devrinde ölmüştür.

Numerous poets grew in 16th century which is a period
when the peak was seen in the classical Turkish poetry.
One of these poets is Beligi that the information on his life
from the sources is very limited. The date of birth and real
name of the poet who is from İstanbul are not known. He
chose the janizary as occupation and he died in Murat the
Tezkireci Latîfî’ye göre Belîğî, dîvân sahibi bir şairdir. Ancak Third’s period.
Latifi, a collector of the biographies thought that Beligi
bu eserin herhangi bir nüshasına şimdiye kadar ulaşılamamış
olsa da şiir mecmualarında şairin bir dîvânçe oluşturacak kadar is a poet who has divan. However, many of his poetries
çok şiiri kayıtlıdır. Genellikle âşıkane ve rindane tarzda şiirler which are enough to make a divanche are recorded in the
yazan Belîğî’nin şairliğinden tezkireciler övgüyle bahsetmişler- poetry journals even if any copies of his divan has not been
dir. Yazdığı şiirlerle divan edebiyatının iyi bir temsilcisi able to be reached up to now. The collectors of biography
olduğunu ispat eden Belîğî, yaşadığı dönemin edebî zevkini bu spoke highly of Beligi’s poesy that he wrote generally in the
şiirlere aksettirmede oldukça başarılı olmuştur. Vezin, kafiye ve amorous and unconventional style. Beligi who demonstranazım şekillerini şiire tatbik etmede oldukça başarılı olan şair, ted that he was the good representative of the divan
bu başarıyı mazmunları kullanma ve ince hayaller bulmada da literature with the poetries that he wrote succeeded in reflecting the literary pleasure of period, when he lived, into
göstermiştir.
Bu çalışmada önce; Belîğî’nin şiir mecmuaları ve çeşitli bi- those poetries. The poet who was very successful at carryografik kaynakların taranması neticesinde tespit edilen ying out the rhythm, rhyme and verse forms into the poetry
şiirlerinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulacak; daha indicated his success in using the poetic themes and finsonra klasik divan tertibine uygun bir sıralanışla bu şiirlerin ding the nice imaginations.
In this study, the form and content features of his deterçeviri yazılı metnine yer verilerek şairin Dîvânçe’si oluşturumined poetries will be firstly emphasized as a result of the
lacaktır.
literature review related to Beligi’s poetry journals and the
various biographies; then, the poetry’s divanche will be formed as those poetries’ translated-written text is included
in an appropriate array to the classical divan formation.
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Giriş
16. yüzyıl, Osmanlı’nın sahip olduğu ihtişama paralel olarak birçok
alanda olduğu gibi edebî alanda da zirvenin yaşandığı bir dönemdir. Bu
dönemde yetişmiş birçok şairin hayatı ve yazdıkları eserler hakkında tezkireler ve çeşitli biyografik kaynaklarda verilmiş olan bilgiler bunun en
güzel ispatıdır. Bu kaynaklarda, hayatları hakkında bilgi verilen bazı şairlerin eserleri günümüze ulaşmış bazılarının eserleri ise çeşitli sebeplerle
kaybolmuştur. Bazı şairlerin eserleri her ne kadar günümüze ulaşmamış
olsa da zengin muhtevalarıyla klasik Türk edebiyatının kırkambarı olarak
kabul edilen şiir mecmualarında, bu türden şairlerin sayısız şiirlerine rastlamak mümkündür.
Tezkireler ve çeşitli biyografik kaynaklarda hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilen; ancak yazmış olduğu herhangi bir eseri günümüze
ulaşmayan divan şairlerinden biri de Belîğî’dir. Dîvân sahibi olduğu belirtilen şairin şimdilik bu eserinin herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır.
Ancak çeşitli şiir mecmualarında Belîğî’ye ait, bir dîvânçe oluşturacak kadar çok şiiri kayıtlıdır. Bu çalışmada; şiir mecmuaları ve çeşitli biyografik
kaynakların taranması neticesinde şaire ait olduğu tespit edilen 120 şiirin
şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak bu şiirlerin çeviri yazılı
metnine yer verilmiştir.
Belîğî’nin Hayatı
Belîğî, İstanbul’da doğmuştur. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Doğum tarihi ve asıl ismi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır. Kuloğullarından yani babası gibi yeniçeri sınıfındandır. İyi bir eğitim almıştır. Gelibolulu Âlî, Belîğî’nin yeniçeri olmasına
rağmen bu mesleğe sıcak bakmayıp Halvetî şeyhlerinden Sarhoş Bâlî
Efendi (öl. 1572-73)’ye intisap ederek tasavvufa meylettiğini söyler (İsen
1994: 199).
Kaf-zâde Fâizî’ye göre (Kayabaşı 1997: 203) Sultan Murad (sal. 157495) devrinin başlarında hayatta olan Belîğî’nin ölüm tarihi kesin olarak
bilinmemektedir. Mehmed Süreyyâ (Akbayar 1995: 368) Belîğî’nin
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970/1562 yılına doğru vefat ettiğini söylerken; Müstakim-zâde ise (Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin vr. 147b) III. Murad (sal. 1574-95)
devrinde öldüğünü belirtir.
Biyografik kaynaklardaki bu bilgiler dışında İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi “T 1826” numaralı şiir mecmuasında
Belîğî’nin II. Selim (sal. 1566-74)’in 974/1566 yılındaki cülusuna tarih düşürmek için yazdığı bir kıt’a kayıtlıdır. Bu kıtadan hareketle şairin bu
tarihte hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Bu da Müstakim-zâde’nin,
Belîğî’nin III. Murad devrinde öldüğüne dair verdiği bilginin doğru olma
ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Eserleri
Latîfî dışında hiçbir tezkireci, Belîğî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında değerlendirmede bulunmamıştır. Latîfî ise şair
hakkında bilgi verirken “Fârisîdân ve sâhib-dîvân ekser-i eş‘ârı hâtırnişân-ı yârândur” diyerek Belîğî’nin bir Dîvân’ının olduğunu ifade etmiştir. Bu ibare dışında şairin herhangi bir eserinin olduğuna dair elde kayıt
bulunmamaktadır.
Belîğî Dîvânı’nın şimdilik herhangi bir nüshasına ulaşılabilmiş değildir. Her ne kadar şairin bu eseri günümüze ulaşmamış olsa da biyografik
kaynaklar ve şiir mecmuaları üzerinde yapmış olduğumuz taramalar neticesinde şaire ait bir dîvânçe teşkil edecek kadar çok manzumenin kayıtlı
olduğunu tespit ettik. Bu manzumelerin toplam sayısı 95’i gazel, 1’i kaside, 4’ü tahmis, 1’i muhammes, 1’i tesdis, 1’i kıt a ve 17’si matla olmak
üzere 120’dir.
Edebî Kişiliği
Divan şairlerinin edebî kişilikleri üzerindeki değerlendirmeler hakkında başvurulacak ilk kaynak olan tezkirelerde, Belîğî’nin şairliğinden
övgüyle bahsedilmektedir.
Latîfî, Belîğî’nin Farsça bildiğini ve birçok kişinin onun şiirlerini ezbere okuduğunu söyler. Ayrıca 16. yüzyıl şairlerinden olan ve birçok
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şairin yetişmesinde hocalık rolü üstlenen Zâtî’nin, onun şiirlerini beğendiğini belirtir. Zâtî’ye göre Belîğî, devrin yetenekli şairlerinden biridir.
Özellikle kahve hakkında yazdığı gazel, Anadolu’da kahveyle ilgili yazılan ilk gazeldir (Canım 2018: 151).
Belîğî’nin şiire olan düşkünlüğünden bahseden Âşık Çelebi, şairin bu
yönünü kendine has üslubuyla “Donanma olup yoldaşlarıyla denize sefere
çıksa gazel gemisi yeterlidir deyip ancak şiir arzusuyla vakit geçirirdi. Kara seferi
olsa diğerleri hisara yürür bu ise hayal kalesinin fethine çalışırdı.” şeklinde açıkladıktan sonra tüfek kullanmayı kuru bir heves olarak gören Belîğî’nin;
kalemi tüfek, noktaya benzeyen beni kurşun, mana ve hayali ise bir av
olarak gördüğünü söyler (Kılıç 2018: 183).
Ahdî’ye göre Belîğî, şiire muktedir, fasih edaya sahip bir şairdir.
Onun laubali ve gönül çekici şiirleri rindane özellik taşır. Özellikle yazmış
olduğu birçok âşıkane gazeli, nefis ve selistir (Solmaz 2018: 128).
Belîğî’nin şairliğinden övgüyle bahseden bir başka tezkireci de Kınalı-zâde Hasan Çelebi’dir. Ona göre Belîğî, şiir yazmada mahir ve
kudretli bir şairdir. Özellikle kahve hakkında yazdığı gazeli adeta bir destan gibi meşhur olmuş, kahve fincanı gibi elden ele dolaşıp dilden dile
düşmüştür (Eyduran 2017: 240).
Gelibolulu Âlî ise Belîğî’nin edebî kişiliğiyle ilgili olarak bir anekdod
aktarır. Bu anekdoda göre Belîğî;
Dilümüz aňlayamaz ŝūfì bizüm ķāl ehli
Bì-zebān söyleşelüm var ise bir ģāl ehli

matlalı gazelini kendisine getirerek bu şiir hakkında değerlendirmede bulunmasını ister. Gelibolulu Âlî de şaire, bu gazelin anlam itibarıyla tanzir
edilemeyecek kadar güzel olduğunu söyleyerek (İsen 1994: 199) şairliği
hakkındaki olumlu düşüncesini dile getirmiştir.
Bir şairin edebî kişiliğinin tekâmülünde kendine göre büyük gördüğü, sevip beğendiği şairlerin önemli bir etkisi vardır. Bu etkiyi, diğer
şairlerin şiirlerine yazılmış olan nazire şiirlerden de tespit etmek mümkündür. Belîğî de mensubu olduğu divan edebiyatının yaygın geleneğine
sadık kalarak beğenmiş olduğu şairlerin şiirlerine nazireler yazmaktan
geri durmamıştır. 16. yüzyılda derlenmiş olan ve devrinin şiir telakkisini
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yansıtması bakımından büyük önem taşıyan Pervane Bey Mecmuası’nda
Belîğî’nin de birçok nazire şiiri kayıtlıdır. Bu şiirler içinde Belîğî’nin;
Necâtî, Ahmed Paşa, Zâtî, Hayretî, Figânî, İshak Çelebi, Hafî, Cezerî Kasım Paşa gibi şairlerin şiirlerine nazireleri bulunmaktadır. Bu da bizlere
şairin edebî kişiliği üzerinde bu şairlerin etkisini göstermektedir.
Bir şairin hangi şairlerden etkilendiğini nazire şiirler gibi tahmis, tesdis gibi musammat türünde yazılmış şiirlerden de tespit etmek
mümkündür. Belîğî de musammat türünde yazmış olduğu bazı şiirlerle
hangi şairlerden etkilendiğini göstermiştir. Belîğî; eldeki dört tahmisin
ikisini Halîlî’nin, diğer ikisini ise Hayretî ve Ebusuud Efendi’nin gazellerine yazmıştır. Şair, bilinen tek tesdisini ise Necâtî’nin bir matlaına
yazmıştır.
Sahip oldukları zengin muhteva itibarıyla edebiyat tarihimizin kırkambarı kabul edilen şiir mecmuaları, yazılmış oldukları devrin edebî
zevkini yansıtmaları bakımından oldukça önemli eserlerdir. Bu eserlerdeki kayıtlı şiirlerden hareketle bir şairin yaşadığı dönemde veya
sonrasında şiir meraklılarınca beğenilip takdir edildiğini tespit etmek
mümkündür. Bu çalışmamızın mihverini oluşturan Belîğî’nin de Dîvân’ı
kayıp olmasına rağmen mevcut 120 şiirinin mecmualardan hareketle gün
yüzüne çıkarılmış olması bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir.
Klasik Türk şiirinde şairlerin yazmış oldukları şiirlerde kendi şairlikleri ve şiir anlayışları üzerine birtakım değerlendirmelerde bulunarak
ipuçları vermeleri sıkça karşılaşılan bir husustur. Belîğî de birçok divan
şairi gibi bu geleneğe uyarak bazı şiirlerinde edebî kişiliği üzerinde değerlendirmelerde bulunmaktan geri durmamıştır.
Belîğî’ye göre şair olmanın önemli şartlarından birisi kişinin tabiatının sağlam/doğru olmasıdır. Çünkü şiire öykünmekle şair olunamamaktadır:
Ey Belìġì kişinüň olmayıcaķ šab˘ı selìm
Şi˘re öykünmek ile ŝanma ki ol şā˘ir olur

G. 33/5

Kendisini yaşadığı dönemin söz ustalarından gören şair, yazmış olduğu şiirlerin başkalarının şiirleriyle karşılaştırılmamasını isteyecek
kadar kendinden emindir:
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Ķıyās itme benüm eş˘ār-ı pāküm nažm-ı eşĥāŝa
Belìġì şimdi bu ˘aŝruň suĥen-pìrālarındandur G. 34/7

Anadolu’da seçkin şair olarak kendini gören Belîğî, şiir alanında da
söz sahibinin kendisi olduğundan dem vurur:
Rūmda şā˘ir-i mümtāz ki dirler o bizüz
Şi˘r fenninde süĥan-sāz ki dirler o bizüz

G. 37/1

Sevgilinin dudaklarının vasfında şiirlerini renkli şaraba benzeten
Belîğî, bu hususta Molla Câmî dışında bir benzerinin olmadığını iddia
eder:
Vaŝf-ı lebüňde şi˘rüň rengìn şarāba beňzer
Yoķdur Belìġì miślüň var ise Cāmi vardur

G. 31/5

Başka bir beyitte ise kendisini şiir fezasında avını pençesine
almış bir doğana benzeterek şairliğiyle övünür:
Feżā-yı şi˘rüň oldum şāh-bāzı
Belìġì pençeme aldum şikārum

G. 60/5

Dil ve Üslubu
Belîğî; şiirlerinde külfetsiz, sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şair,
duygu ve düşüncelerini, samimi bir eda ve rahatça söylenmiş izlenimi veren bir tarzda kaleme almıştır.
İçüp ser-çeşme-i Ĥıżrı cihān šurduķça šurduň šut
Yaşaduň rūzigār ile ber-ā-ber ˘ömr sürdüň šut

G. 11/1

Merhem urmaň dostlar sìnemde zaĥm-ı yāre hìç
Zaģmete girmeň oňulmaķ yoķ durur ol yāre hìç

G. 14/1

Künc-i ġamda ĥaste göňlüm derdnāk olmış yatur
Cānına kār eylemiş ģasret helāk olmış yatur

G. 27/1

Ķad-i bālā güzel ol kākül-i ĥoş-bū da güzel
Šoġrısın mı diyelüm o da güzel bu da güzel

G. 56/1

Bir ķoyun ala gözli ķuzınuň beresinden
Öldüm beni dūr eyledi cānum beresinden

G. 65/1
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Atasözleri, deyimler ve halk söyleyişleri meramın daha iyi anlaşılması, az sözle çok şey anlatmak ve anlamı daha da güçlendirmek için
sıkça kullanılan Türkçedeki önemli dil malzemeleri arasında yer alır.
Günlük hayatta konuşma dilinde olduğu kadar edebî metinlerde de nasirler ve şairler bu dil malzemelerinden mümkün olduğunca istifade
etmişlerdir. Belîğî de birçok şair gibi manzumelerinde atasözleri, deyimler ve halk söyleyişlerini her fırsatta kullanma yoluna gitmiştir. Şair, bu
unsurları vezne uydurmak için bazı kelimelerin Arapça-Farsça karşılığını
kullanarak bazılarının ise devrik yapıda kullanımını tercih ederek birtakım tasarruflarda bulunmuştur.
Belîğî’nin şiirlerinde sıkça kullanılan deyimlerin sayıca çokluğu dikkat çekicidir. Şairin kullandığı başlıca deyimler şunlardır: “Tanrı yarattı
dememek, elden çıkarmak, hatırı hoş olmak, gönlüne sular serpilmek, bugünü yarına koymamak, gam yemek, gözünün üstünde kaşı var
de(me)mek, bel bağlamak, can vermek, terkin urmak, yanıp yakılmak, başına kıyamet kopmak, zahmete girmek, aşka düşmek, kanını dökmek,
gönlünü almak, tavşana kaç tazıya tut demek, ayıbını yüzüne vurmak,
perişan olmak, canına kâr eylemek, gönlü açılmak, sözü uzatmak, gönül
bağlamak, can kurtarmak, başına devlet kuşu konmak, gönülden çıkarmak, kan ağlamak, aklını yitirmek, gözünü açmak, baş eğmemek,
onulmaz derde uğramak, yerini bilmek, parmak basmak, yele vermek, bir
içim su, el yumak, el vermemek, başına kıyamet kopmak, can oynamak,
ayıbını yüzüne vurmak...”
Sıkça kullanılan bu deyimlere karşılık Belîğî’nin şiirlerinde karşımıza
çıkan atasözlerinin sayısı ise üçle sınırlıdır: “Arife bir gül yeter, son pişmanlık fayda vermez, ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl”.
Belîğî’nin şiirlerinde “irgürmek, sançmak, depretmek, kesek, kamanmak, ışlamak, degme, kaçan, katı, talçınmak, kanı, arıklatmak, semritmek,
anı, kimesne, özge, urmak, yopurmak, iňen, yilmek, olar, yarak” gibi günümüz Türkçesinde kullanımdan düşen ancak şairin yaşadığı dönemin
dil özelliğini yansıtan bazı arkaik kelimeler de karşımıza çıkmaktadır.
Divan şairlerinin; söylemek istedikleri düşünceleri zihinde daha kalıcı hale getirmek, anlamı güçlendirmek ve ritmik akışkanlığı sağlayarak
ahengi artırmak için bazı kelimelerin tekrarlanması ile oluşturulan ikilemeleri kullanmaları sıkça karşımıza çıkan üslup tarzlarından biridir.
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Belîğî de şiirlerinde bu üslup tarzından sıkça istifade etme yoluna giderek
şiirlerinde ahengi yakalamaya çalışmıştır:
Tìġ-i ķahr-ı dehr ile cānā bu cism-i nā-tüvān
Pāre pāre rìze rìze çāk çāk olmış yatur

G. 27/2

Ķanda beňzer ol dehen cām-ı şarābuň ˘aynına
Bāde beňzer beňzemez ol la˘l-i nābuň ˘aynına

G. 74/1

Zaĥm-ı sìnem gibi hergiz oňmadı baġrum başı
Oňmaduķ başuň cihānda lā-cerem oňmaz işi

G. 81/1

Belîğî’nin Şiirlerinde Şekil ve Muhteva Özellikleri
Belîğî, bütün şiirlerini klasik Türk edebiyatında kullanılan “gazel, kaside, tahmis, muhammes, tesdis, kıta” ve “matla” nazım şekilleriyle kaleme almıştır.
Belîğî’nin tespit edilebilen tek kasidesi 91 beyitten müteşekkil olup
16. yüzyıl şeyhülislamlarından, Kadrî mahlasıyla şiirler söyleyen Ispartalı
Abdulkadir Efendi (öl. 1551)’nin çok meşhur olan ve birçok şair tarafından tanzir edilen, aşağıdaki matla beytine sahip kasidesine naziredir:
Ŝāf-dil olup sebük-rūģ ol mey-i rūşen gibi
Tìre-šāb˘ olup girān-cān olma dürd-i den gibi

Şairin en çok tercih ettiği nazım şekli gazeldir. Belîğî yazmış olduğu
95 gazelde hem bu nazım şeklinin sahip olduğu beyit, vezin, kafiye ve
redif gibi şekil özelliklerini hem de birçok önemli divan şairi gibi işlemiş
olduğu konularda klasik edebiyatın ifade şekilleri, mazmunlar ve edebî
sanatlarını başarıyla kullanmıştır.
Tezkireci Ahdî’nin de belirttiği gibi Belîğî’nin gazellerinde dikkat çeken özelliklerin başında şiirlerinin büyük çoğunluğunun âşıkane ve
rindane bir özellik taşıması gelir. O, bu tarzda yazdığı şiirlere samimiyeti
de ustalıkla aksettirmeyi başarmıştır. Aşağıdaki rindane gazel, şairin bu
tarzda yazdığı şiirlere güzel bir örnek teşkil etmektedir:
Cām-ı la˘lüň şevķi ķıldı cānumı ey yār mest
Bir nefes ayılmayup olsam n’ola her bār mest
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Bāde-i ˘ışķuň baňa şol deňlü ģālet virdi [kim]
Kendüyi bilmez yatur tā ģaşre dek evgār mest
Cür˘a-i cām-ı maģabbetden henüz ayılmadan
Eyledi mey-gūn lebüň şevķi beni tekrār mest
Ķanum içün gözlerüň inkārdan gelse n’ola
Çün bilürsin eylemez keyfiyyetin iķrār mest
Naķd-i cānı cür˘aveş sāķì döküp ŝaçsam ne ġam
Şād olur bezmüňde varın idicek ìśār mest
Ĥançer-i ġamzeyle dökmezdi dem-ā-dem ķanumı
Ey Belìġì olmasa cellād-ı çeşm-i yār mest
G. 9

Belîğî’nin zaman zaman hikemî tarzda söylediği beyit ve şiirlerine de
rastlanmaktadır. O; bu vadide yazdığı şiirlerde de başarılı olmuş, adeta
büyük hayat tecrübelerine sahip bir arif edasıyla bilgece nasihatlerde bulunmaktan geri durmamıştır. Aşağıdaki gazeli buna güzel bir örnektir:
˘Adl u dād eyle cihān mülkine sulšānlıķ budur
Göňlini aġrıtma bir mūruň Süleymānlıķ budur
Şey dimezsin kimseye ˘allāme-i ˘aŝrum diyü
Cehlüňe ol mu˘terif zìrā ki nā-dānlıķ budur
Ģaķ rıżāsın gözle gel nefsüň rıżāsın gözleme
Diňle pendüm gūş u hūş ile müselmānlıķ budur
Šavşana ķaç šazıya šut dime ey ehl-i nifāķ
Na˘li mìĥa mìĥı na˘le ķaķma şeyšānlıķ budur
Kimse ˘aybın gözleme urma yüzine zìnhār
Ey Belìġì merdüm-āzār olma insānlıķ budur

G. 22

Klasik Türk şiirinde âşık-maşuk-rakip dışında önemli bir tipleme olarak karşımıza çıkan zahit, ahiret endişesiyle dünya işleri ve nimetlerinden
kendini soyutlayan kişidir. Bu kişilerin en bariz vasfı; rint bir hayat felsefesine sahip olan âşıkları ve onların, hayattan kâm alma ve dünya
nimetlerinden faydalanma şeklindeki düşüncelerini horlayıp boş olarak
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gördükleri bu hayat tarzından onları vazgeçirmeye çalışmalarıdır. Onların bu tutumlarına karşılık hemen hemen bütün divan şairlerinin
takındığı ortak tavır ise, rindane hayat tarzına sahip çıkarak her fırsatta
zahitlere çatmaktır. Şiirlerinde ağırlıklı olarak âşıkane ve rindane duyguları terennüm eden bir şair olarak Belîğî de her fırsatta kaba sofulara
çatmıştır:
Ferdāsına aldanma ŝaķın vā˘iž-i şehrüň
Yarına ķoma eyle bugün yâri temāşā

G. 7/3

Diler kim kendüye uydura zāhid uydı ulaşdı
Ben aňa uymazın nā-dāna uymaz ˘āķil ü dānā

G. 5/3

Zāhidā cürm ü riyādan daĥi artıķ degül
Mey içenler ne günāh itdi neden kāfir olur

G. 33/2

Olurdı zāhidā mercān du˘āsı źikr-i tesbìģüň
Benüm rūģum gibi itseň o la˘l-i cān-fezādan ģažž

G. 45/4

Yaşadıkları devirden şikâyet, şair ve şiire önem verilmemesinden dolayı serzenişte bulunma birçok divan şairinde görülen ortak ifadelerden
biridir. Belîğî de zaman zaman bu düşünceyi dile getirmiştir. Aşağıdaki
beyitte abıhayat olsa bilse sözlerine iltifat edilmemesinden, şair ve şiirin
rağbet görmemesinden şikâyetçidir:
Āb-ı ģayāt olursa sözüň kimse iltifāt
İtmez Belìġì şā˘ire eş˘āra kim bakar
G. 30/5

Vezin ve Kafiye
Tespit edebildiğimiz manzumelerinin hepsini aruz vezniyle yazan
Belîğî, aruzu şiire tatbik etmede oldukça başarılıdır. Şiirlerinde aruzun sık
kullanılan vezinlerini tercih eden şairin kullandığı vezinler ve bunların
sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün

40

Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün

22

Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün

19

Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün

19

Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün

7

Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün

6

Mef˘ūlü Fā˘ilātün Mef˘ūlü Fā˘ilātün

4

Fe˘ilātün Mefā˘ilün Fe˘ilün

2

Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün

1

Toplam

120

Belîğî’nin kafiyeden yana tercihi ise genellikle mürdef ve mücerred
kafiyedir. Tespit ettiğimiz 95 gazelin 49’u mürdef, 42’si mücerred, 3’ü müesses biri ise mukayyed kafiyeye sahiptir.
Redif; manzum metinlerde ritmik akışkanlık, ahenk ve anlam üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden birçok şair redifi sıkça
kullanmıştır. Klasik şiir geleneğinin iyi bir temsilcisi olan Belîğî de redifin
şiir üzerindeki bu etkisinin bilinciyle gazellerinin 84’ünde redif kullanmayı tercih etmiştir. Kullanılan bu redifler; kelime veya ekler şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Redifli gazellerin 43’ünde bir veya birden fazla
kelime hâlinde redif, 24’ünde ek+kelime hâlinde redif, 17 gazelde ise sadece ek hâlindeki redifin tercih edildiği görülmektedir.
Sonuç
16. yüzyıl şairlerinden olan Belîğî, İstanbulludur. Hayatı hakkındaki
bilgiler sınırlıdır. Yeniçeri sınıfına mensup asker şairlerdendir. Ancak yeniçeri olmasına rağmen bu mesleğe sıcak bakmayıp Halvetî şeyhlerinden
Sarhoş Bâlî Efendi’ye intisap ederek tasavvufa meyletmiştir. Belîğî’nin
ölüm tarihi hakkında elde kesin kayıt bulunmamaktadır. Müstakimzâde’ye göre III. Murad döneminde ölmüştür.
Latîfî, Belîğî’nin Dîvân sahibi olduğunu söyler. Ancak şimdilik böyle
bir eserin herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. Ancak şairin bu eserine
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ulaşılamamış olsa da çeşitli tezkireler, biyografik kaynaklar ve mecmualarda Belîğî’nin bir dîvânçe teşkil edecek sayıda şiiri kayıtlıdır. Yapmış
olduğumuz taramalar neticesinde şiir mecmualarında şaire ait 95’i gazel,
1’i kaside, 4’ü tahmis, 1’i muhammes, 1’i tesdis, 1’i kıta ve 17’si matla olmak üzere 120 şiir tespit edilmiştir.
Yazmış olduğu bu şiirlerde klasik şiir geleneğinin iyi bir temsilcisi
olduğunu ispat eden Belîğî, bu edebî geleneğin sahip olduğu sanat anlayışına sadık kalarak yaşadığı dönemin edebî zevkini bu şiirlere
aksettirmede oldukça başarılı olmuştur. Gerek vezin gerekse kafiye kullanmada oldukça başarılı olan şair, şekil üzerinde gösterdiği bu başarıyı
klasik şiirin mazmunlarını ve ince hayallerini kullanmada da göstermiştir. Onun bu başarıyı yakalamasında, sahip olduğu dil hazinesini
kullanmadaki maharetinin önemli bir payı vardır.
Onun şiirlerine vurduğu şairlik mührü ve bu alandaki kabiliyeti tezkirecilerin de gözünden kaçmamış ve hayatı hakkında bilgi veren
tezkireciler ondan övgüyle bahsetmişlerdir. Belîğî sadece tezkirecilerin
takdirini kazanmakla kalmamış aynı zamanda diğer şiir meraklılarınca
da takdir görmüştür. Bunun en güzel delili şiirlerinin onlarca şiir mecmuasına girmiş olmasıdır.
Bu çalışmayla, 16. yüzyıl şairlerinden Belîğî’nin özellikle şiir mecmualarının taranması neticesinde tespit edilen birçok şiiri ilim âleminin
istifadesine sunulmuştur. Böylece hem dîvânı meçhul bir şairimizin perakende hâldeki şiirleri bir araya getirilerek bir dîvânçe tertip edilmeye
çalışılmış hem de bu alanda yapılacak olan çalışmalara farklı bir zemin
oluşturulmuştur. Unutulmamalıdır ki şaire ait şiirlerin bunlardan ibaret
olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Çünkü farklı kaynakların incelenmesi neticesinde şaire ait başka şiirlere tesadüf etme ihtimali her zaman
için göz ardı edilemeyecek bir hakikattir.
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Dìvānçe-i Belìġì
1

Ķaŝìde

Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1.

Nūr-ı ˘irfān ile ķıl ķalbüň meh-i enver gibi
Tā çıķasın cehl žulāmātından İskender gibi

2.

Dir iseň ma˘kūs ola ma˘nā göňül mirˇātine
Virme ŝūret ŝūrete āyìne-i muġber gibi

3.

Kìse ŝanma ķurılup ķoynuňda yatan mārdur
Ģalķasına almış ey ġāfil seni ejder gibi

4.

Faĥr-ı ˘ālem seyyid-i kevneyn ol maģbūb-ı Ģaķ
Šaş baŝardı baġrına maģbūb-ı sìmìn-ber gibi

5.

Ey muģibb-i ĥānedān evlād-ı āl-i Ĥaydaruň
Ķanberìnüň Ķanberi ol ķadre ir Ķanber gibi

6.

Merve ģaķķıyçün ŝafāsı vaŝfa gelmez sa˘y ile
Ģacc-ı ekberden šavāf-ı ehl-i dil ekber gibi

7.

Ĥıdmet-i insānı kāmil eyleyen noķŝān ile
Ķaldı ģayfā vü dirìġā nāķıŝ u ebter gibi

8.

Olmaduňsa hem-demi ˘ālemde bir ˘Ìsì-demüň
Ŝūret-i bì-cānsın şol rūģı yoķ peyker gibi

9.

Sa˘y ķıl tā idesin burc-ı ma˘ārifden šulū˘
˘Ālemi pür-nūr idüp mihr-i żiyā-güster gibi

10. Šabla-i ˘aššārdan būy-ı ma˘ārif šuymadı
Nice dem ķan yutmayanlar nāfe-i ezfer gibi
11. İdegör cān derdine şehd-i maģabbetden şifā
Ĥasteye ķıymet virür dārū-yı nāfi˘-ter gibi

1

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4976, vr. 347a-348a.
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12. Şeyĥ-i kāmil bir güneşdür sengi eyler la˘l-i nāb
Ĥaküňi gel cevher itsün kìmyāgerler gibi
13. Ĥāk-i pāy-i reh-revi rāh-ı šarìķat olmayan
Başa ilter mi işin ˘ālemde tāc-ı zer gibi
14. Ehl-i diller meclisidür ravża-i ĥuld-ı berìn
Gel ma˘ārif cāmını nūş it bugün Kevśer gibi
15. ˘Ömr-i sermed buldı bu meyden içenler Ĥıżrveş
Āb-ı ģayvān istemez žulmetde İskender gibi
16. Pertev-i nūr-ı Ĥudā gün gibi šolmış ˘āleme
Ĥìre olmışdur gözüň görmez senüň şeş-per gibi
17. Cümle esmā vü ŝıfātuň oldı ādem mažharı
Cān göziyle baķ o manžarda Ĥudā-manžar gibi
18. Ķìl ü ķālüň defterin dür ehl-i ģāl ol ehl-i ģāl
Tā saňa ˘ilm-i ledün keşf ola peyġamber gibi
19. Žāhirüň eyle şi˘ār-ı şer˘ ile ārāste
Bāšınuň ķılsun

zìb ü fer gibi

20. Rāh-ı Ģaķda āteş-i āhuň şerārın ķıl delìl
Hādimi necm-i murāddur mürşid ü reh-ber gibi
21. Ĥıdmete ser-tā-ķadem bil baġla ey śābit-ķadem
Gel derūnuň māsivādan ķıl tehì ˘ar˘ar gibi
22. Müˇmin olan Ģaķķı ķoyup bāšıla meyl eylemez
Küfr ile setr itme ìmān yüzini kāfir gibi
23. Sen yatursın ŝūr oldı mürdeler ķaldurdı baş
Nefse nefsì oldı ˘ālem ˘arŝa-i maģşer gibi
24. Sürmesünler dir iseň cennetden ey ādem seni
Zìnete meyl eyleme kendüň zen ü duĥter gibi
25. Reng ü būya ŝaķın aldanma ĥayāl-i ĥvābdur
Merd iseň zeyn eyleme kendüň zen-i duĥter gibi
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26. Gözleyüp nefsüň murādın nā-murād olmaķ neden
Ur tekellüf bārını sür menzil alsun ĥar gibi
27. Semridüp cānı arıķlat cismi ger insān iseň
Ten-perest olmaķ yaraşmaz ki o ten-perver gibi
28. Ey zeber-destüm diyen nefs ejderin ķıl iki çāk
Nām-dār olmaķ dilerseň Ģażret-i Ĥayder gibi
29.

itdügine nefsüň itme i˘timād
Fırŝatuň gözler senüň şol dìv-i merdüm der gibi

30. Olayın Rüstem gibi destān dir iseň ˘āleme
Zāl-i dehrüň pençesin bur merd-i zūr-āver gibi
31. Çün cihāduň aŝġarından fāriġ olduň gel berü
Cehd ķıl nefsüň cühūd ile cihād ekber gibi
32. Ger Ĥalìl-i Ģaķ iseň Nemrūd-ı nefsüň başını
Başķa baş çekmesün

Āzer gibi

33. Şūr u şūrdan ĥālì olmaz çün bilürsin nefs-i şūm
Ĥayr gelmez andan ey cān

şer gibi

34. Tìġ-i tevģìd ile ķıl cünd-i hevāyı tārumār
Ey mübezzir ŝaf-şiken ol Ĥayder-i ŝafder gibi
35. Ser-keş ol egme ŝaķın bu rūbeh-i dünyāya baş
Şìr-i Ģaķ olmaķ dilerseň ol ġażanfer fer gibi
36. Pehlevān iseň bu meydānda ne ˘avretdür cihān
Żarb-ı dest ile getür žahrın zemìne er gibi
37. Ķalmasun bir ģabbe irdükçe bu dehr-i pìre-zen
Olmasun mìrāś-ĥvāruň ey aĥì ĥvāher gibi
38. Bì-vefādur kimseye gelmez bu dünyādan vefā
Şol ģayāsuz yüzi açılmış zenān-ı

gibi
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39. Ey püser bir dìv merdüm-ĥvār durur gerdūn-ı dūn
Ķanı atuň? ķanı anuň ĥulķı bir bir yer gibi
40. Gösterür her şaĥŝa bāzìçe bu dehr-i lu˘b-bāz
Dāmen-i çarĥı bürimiş başına çāder gibi
41. Bu šoķuz ābā ile çār ümmehāta ķıl nažar
Günde biň šıfl-ı ģavādiś šoġurur māder gibi
42. Nitekim Ŝıddìķ-i Ŝādıķ ol ŝadāķat yaĥşidür
Ŝıdķ ile dillerde aduň aňdırur Ca˘fer gibi
43. Nūr-ı şevķ ile derūnum rūşen olsun dir iseň
Ĥvābdan göz yum seģer-ĥìz ol ĥor u ĥāver gibi
44. Cevherì olmayana ˘arż itme ŝaķın cevheri
Tārik-i tāc olmaķ isterseň eger gevher gibi
45. Menzil-i ķurba ķarìb olmaz olan güm-rāh gibi
Ger refìķ olmazsa tevfìķ-i Ĥudā reh-ber gibi
46. Cānib-i Ģaķķa göňülden olmayınca manžara
Biň nažar olursa manžūr olmaz ol manžar [gibi]
47. Devlet-i bìdāra irmek isteyenler māhveş
Ĥvābdan göz yummaġa ķaŝd eylesün aĥter gibi
48. Çehreňi dūd-ı dilüň ger itmesün dirseň kebūd
Ġarķ olup Nìl-i günāha yatma nìlūfer gibi
49. Dāmen-i dehr-i mu˘aššar ķıl nesìm-i ĥulķ ile
Āteş-i ˘ışķı derūnuňda uyar micmer gibi
50. Şeb gibi tìre-derūn olmaķ yaraşmaz ˘āşıķa
Baķ maģabbet şem˘ine dilde meh-i enver gibi
51. Bu meśeldür nitekim seng olmasun baġruň ķatı
Hem-çü āhen-baĥt olma ol mülāyim zer gibi
52. Ey aĥì vechüň ģüsündür olsun aĥlāķuň ģüsün
Ŝūret ü sìretde ĥūb ol bir dili maģżar gibi
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53. Geh melek-ĥaŝlet olursın gāh dìv ü gāh ded
Ādemüň eşyā nihādında ķamu muġmer gibi
54. Şöhretinde ĥāne-i dil beňzer olmış maģkeme
Gāh ŝulģ u gāh ceng olmış dur[ur] dāver gibi
55. Āb-ı lušfuňla revān-baĥş ol cihān bulsun ģayāt
Sūz-ı mihrüň ˘ālemi yandurmasun Āzer gibi
56. Āteş-i ĥışm ile yaķma kimsenüň baġrında dāġ
Ger vücūduň ķanıyorsa lāle-i aģmer gibi
57. Tìġveş olma zebān-āver kimesne ˘aybına
Fāriġu’l-bāl ol ele alma anı sāġar gibi
58. Sìneňe biň zaĥm ururlarsa dime bir kerre āh
Ger vücūduň ķanayorsa lāle-i aģmer gibi
59. Nūş iderse ķanuňı düşmen di ŝammā ˘āfiyet
Dōst ol ķaŝd itme ķanın dökmege neşter gibi
60. Serv gibi çekemeyen bār-ı ta˘alluķdan elin
Ĥālì olmaz seng-i miģnetden dıraĥt-ı ber gibi
61. Nār-ı ģırŝı āb-ı ĥursend ile teskìn eyleyen
Yanmadan yaķılmadan ķurtuldı ĥākister gibi
62. Çün vücūduň fülkini ŝalduň tevekkül baģrına
Daĥi šalçınma yirüňde sākin ol lenger gibi
63. Her denìnüň gözleme destin eger dānā iseň
Sen seni taģķìr ķılma şenì müstaģķar gibi
64. Mānde-i ĥargūşa meyl itme şikāruň alıgör
Pençe-i zūr-āverüň var ise şìr-i ner gibi
65. Nitekim zāġ u zaġan alçaķda pervāz eyleme
Dāˇimā yüksekde uç murġ-ı hümāyūn-per gibi
66. Devlete let derd imiş ehl-i ĥıred dünyāda nār
Elde dutma anı çoķ destüň yaķar aĥker gibi
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67. Beňzer ey ĥvāce šaŝavvurdan yine itdüň ziyān
Ģasret-i dìnār ile beňzüň ŝararmış zer gibi
68. Naķd-i vaķtüň ĥoş görüp sūd u ziyāndan fāriġ ol
Eyleyen dilüň telef ˘ālemde nef˘ ü fer gibi
69. Bu cihāndur kim kimi dünyā kimi ˘uķbā sever
Lā-cerem maķŝūd olmış herkese dil-ber gibi
70. Ārif iseň ey gedā ĥayl ü ģaşemden fāriġ ol
Salšanat sevdāsına düşme şeh-i kişver gibi
71. Māsivā n’eyler göňülde çünki ˘arşu’llāhdur
Aç gözüň büt-ĥāne ķılduň Ka˘beyi kāfir gibi
72. Tācı terk ü ĥırķayı ĥarķ eyle ey ehl-i fenā
Mìr-i mülk-i ģayret ol sulšān-ı bì-leşker gibi
73. Şāh-ı ˘ışķ olan gedāyı siz bürehne ŝanmaňuz
Nār-ı āhı tāc durur başında zer efser gibi
74. Māl olur bir gün telef emvāl olur āĥir helāk
Bāķì ķalmaz salšanat bir kimseye Sencer gibi
75. Gāh gāhì dehr içinde herkesi bir ĥiźmete
Tā ölince ķullanur gerdūn müsteˇcir gibi
76. Şāh-ı vaķt ol gel ferāġat taģtına eyle ģużūr
Ĥıdmetüň itsün senüň eşyā ķamu çāker gibi
77. Bir içim ŝu ile gel bir loķma nāna ķāni˘ ol
Salšanat sürmek dilerseň şāh-ı baģr u ber gibi
78. Šāķ-ı Kisrānuň ĥarāb-ābādına itme nažar
ķaŝra maġrūr olma gel Ķayser gibi
79. Cür˘aveş āĥir yire ķanuň döker eyle ģaźer
Dime el üzre dutar devrān beni sāġar gibi
80. Bu güźergāha gelen geçdi geçen gelmez gerü
Cānib-i mülk-i ˘ademden yaňa bir muġber gibi
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81. Bir avuç šopraķsın_āĥir seni bād-ı ecel
Kimse görmez šozuňı nā-yāb idüp ŝarŝar gibi
82. Her ne fi˘l itdüňse yazmışdur kirāmen kātibìn
Ŝaķın alurlar ele bir gün seni defter gibi
83. Ķuluňa fi˘lüň muvāfıķ itmege sa˘y idegör
Ĥalķa pend idüp n’idersin vā˘ižā minber gibi
84. Yāresine ˘ucb ile šāķāt merhem olmadı
Mücrim-i mecrūģa merhem cürm-i ˘öźr-āver gibi
85. Yā İlāhì nār-ı ˘ışķ ile yaķup ĥākister it
Šaş baġrum saĥt u bārid olmasın mermer gibi
86. Bu ża˘ìf ü ˘āŝìye lušfuň ˘ašā ķıl ey ģakìm
Nā-tüvāndur mescide mey-ĥāneye aķder gibi
87. Bì-naŝìb itme
raģmetüňden yā Mucìb
Eyledüm naķdüm telef destüm tehì aģķar gibi
88. Cürm ü ˘aybum setr idüp ger baňa Settāru’l-˘uyūb
Maġfiret itmezse ķaldum ˘āmi-i aģķar gibi
89. Yalıňuz bir ben degül bay u gedā mìr ü vezìr
Dergehüňde oldı

ehl-i cer gibi

90. Nefs-i kāfir-kìş elinden yā İlāhì bendeyi
Ķoma ĥıdmetlenmesün bir ˘abd u fermānber gibi
91. Ey Belìġì bu ķaŝìde bir gül-i ra˘nā durur
Yaraşur baş üzre šutarlarsa verd-i ter gibi
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Musammatlar
2

1.
Taĥmìs-i Belìġì Ġazel-i Ģayretì
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
I
Cāhile baş egmezem ˘ışķuň yolında cāh içün
Pādişālıķdur gedālıķ ˘āşıķa ģüsn şāh içün
Ber-murād it işigüňde ol ulu dergāh içün
Ben gedā geldüm ķapuňa ya˘ni şeyˇli’llāh içün
Nā-ümìd itme beni bu bābda Allāh içün
II
İşigüňdür ˘āşıķ-ı āvāreye cāy-ı ķarār
Maķŝad-ı maķŝūd odur biz andan özge yir mi var
Āstān-ı devletüňde olmışam ümmìdvār
Yol degüldür sürme ķapuňdan beni maģrūm u zār
Şol cenāb-ı bāb-ı Ģaķķa šoġrı varan rāh içün
III
Oķlaruňdan ĥāne-i zenbūra dönmişdür ciger
Üstüme ġamzeň diyen žālim niçün ĥançer çeker
Āfitābum şem˘üňe irmez gibi āh-ı seģer
Nālemi gūş idicek ķıl merģametle bir nažar
Ehl-i ˘ışķuň cān u dilden itdügi şol āh içün
IV
Şām-ı ġamda hicr elinden aġlar idüm zār zār
Dìde-i ġam-dìdeme rūşen cihān olmışdı tār
Žālimi burc-ı şerefden nā-geh_oldı āşikār
Ķalbüme bir źerre pertev ŝaldı mihr-i vaŝl-ı yār
Nūr-ı Aģmed ŝan münevver oldı Beytu’llāh içün

2

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Zühdü Bey 226, vr. 17a-b.
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V
˘Āşıķa cānāneňüň derd ü belādur tuģfesi
˘Āşıķuň cānāneye medģ ü śenādur tuģfesi
Ol cefākāra Belìġìnüň vefādur tuģfesi
Ģayretìnüň saňa ancaķ bir du˘ādur tuģfesi
Daĥi dervìşüň nesi var ola dirsin şāh içün
3

2.
Taĥmìs-i Belìġì Çelebi Ġazel-i Ebu’s-su˘ūd Efendi
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
I
Fānì cihāna günde biň ādem gelür gider
Her kim gelürse gözleri pür-nem gelür gider
Nesl-i beşerde kimdür o bì-ġam gelür gider
˘Ālemde gam kişiye dem-ā-dem gelür gider
Ādem mi var ki ˘āleme ĥurrem gelür gider
II
Tìġ-i ġamıyla yāreledi ĥalķı biň biyek
Bir yāre üzre raģm idüp ekmedi nemek
Feryādı ķo taģammül ü ŝabr eylemek gerek
Bār-ı belāyı her kişiye çekdürür felek
Kim var ki bu cihāna müsellem gelür gider
III
Māl ü menāle baķma nažar ķıl ki mālike
Miķdāruň_aňla ˘āķil iseň baķ kemālüňe
Yoķdur beķāsı ķılma nažar mülk ü mālüňe
Göz yum cihāndan aç gözüňi kendi ģālüňe
Sen göz yumup açınca bu ˘ālem gelür gider
IV
Bildi bahār-ı dehrüň olur āĥiri ĥazān
Ķana boyandı gül gibi gülşende erġavān
Bülbül çemende eyleyicek nāle vü fiġān
Nergis göz açdı gördi vefāsız durur cihān
Bāġuň yolında gözleri pür-nem gelür gider
3

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Zühdü Bey 226, vr. 16b-17a.
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V
Yitmez mi saňa ķısmet-i Ķassām-ı lem-yezel
Kimseyle itme derd hem ü dünyā içün cedel
Monlā bu beyti ġāyet ile didi bì-bedel
Kim baġlamazsa sìm ü zere ġonce gibi bel
Bāġ-ı cihāna gül gibi ĥurrem gelür gider
VI
Nāmuň Belìġì nāmuňı her demde aňdura
Ĥalķ-ı cihāna şādìde vü ġamda aňdura
Sa˘y-i belìġ eyle ki her femde aňdura
Ādem gerek ki adını ˘ālemde aňdura
Adı ķalur kişiye bu ādem gelür gider
4

3.
Muĥammes-i Belìġì
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
I
Naķd-i vaķtüň ĥoş gören dìnār-ı dünyādan geçer
Dehre ˘arż-ı iģtiyāc itmez temennādan geçer
İki ˘ālemden çeker el özge sevdādan geçer
İbn-i vaķt olan bilürsin ŝūfí ferdādan geçer
Yarın içün ġam yimez ümmìd-i ˘uķbādan geçer
II
Baş egmez Sidreye nāz ile reftāruň gören
Gülşene ķılmaz nažar kūyında gülzāruň gören
Cennet-i ˘adni n’ider ey ŝūfí dìdāruň gören
Cān u dil maķsūdına irer bugün yārin gören
Va˘de-i ferdāya gülmez seyr-i Šūbādan geçer

4

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 3560, vr.
62b.
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III
Şeyĥ-i şehrüň ˘ışķ-ı dil-berden derūn[ı] sādedür
Bìm-i dūzaĥdan olup düşkün ķatı üftādedür
Ģaķda ŝanmaň fikri dāˇim cennet-i a˘lādadur
Geçmedi ĥavf u recādan daĥi bu ġavġādadur
˘Āķibet bì-çāre derdiyle bu sevdādan geçer
IV
Ģālì olmaz bir nefes feryād u āh u zārdan
Ayru olmaķ bülbüle düşvār imiş gülzārdan
Gülşen-i kūyı ser-ā-ser şöyle šolmış ĥārdan
Gördi ol yāre geçilmez keśret-i aġyārdan
Šutdı rāh-ı vaģdeti dil aňa tenhādan geçer
V
Zaĥm-ı ĥūn-ālūd ile gülzāra dönmişdür tenüm
Nāle-i bülbül yiter feryād-ı āh u şìvenüm
Virmezem kūyında Firdevse nigārā meskenüm
Sen ne dirsin ŝūfí göňlümden geçen budur benüm
Tìr-i yāre dil virüp müjgān-ı ĥārādan geçer
VI
Rūy-ı zerdüm eşk-i ĥūnìnümle gülgūn eyleme
Raģm ķıl ey bì-vefā ģālüm diger-gūn eyleme
Nālemi günden güne ey māh efzūn eyleme
Geç cefādan yā gibi ķaddüm bugün nūn eyleme
Tìr-i āhumdan ģaźer ķıl seng ü ĥārādan geçer
VII
˘Iyş içün güller çemen ŝaģnında ķurmışlar otaġ
Jālelerden lāleler destinde bir olmış ayaġ
Reşk-i Firdevs-i berìn olmış egerçi ŝaģn-ı bāġ
Eylemez cānā Belìġì ārzū-yı bāġ u rāġ
Gülşen-i kūyuň gören gül-geşt-i ŝaģrādan geçer
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5

4.
Ġazel-i Ĥalìlì Taĥmìs-i Belìġì
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
I
Ben ki dervìş-i faķìrem pādişāh-ı ˘ālemem
Terk-i tecrìdem ķanā˘at gūşesinde bì-ġamam
Mažhar-ı sırr-ı Ĥudāyam küntü kenze maģremem
Ģaddi yoķ pāyānı yoķ ben bir muģìt-i a˘žamam
Rūģ-ı bì-rengem egerçi cenge geldüm ādemem
II
˘Ālem-i ġaybuň vücūdı benden oldı āşikār
Bendedür levģ-i ķalem varlıķ ķamusı bendedür
Mün˘akis olmış durur āyìneme dìdār-ı yār
Ref˘ ķıl ġaflet ģicābın aç gözüň cānın uyar
Ey baŝìretsiz beni gör kim ne źāt-ı a˘žamam
III
Cennet-i Firdevs içün bir laģža ġamgìn olmazam
Yāduma gelmez benüm sencileyin bāġ-ı İrem
Bāġdan ķurtulmışam ey ŝūfí bāġı n’iderüm
Ġam çeküp bülbül gibi gülzār içün ķılmam naġam
Šālib-i dìdār-ı yāram şādmānam ĥurremem
IV
Söyleyen Ģaķdur benüm dilümde her dem yoĥsa ben
Nušķa ķādir mi olurdum yine oldur söyleden
Arada ālet durur ancaķ zebān ile dehān
Ben kimüm benden žuhūr ide bu güftār [u] süĥān
Çār ˘unŝurdan mürekkeb bì-lisānam ebkemem

5

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10390,
vr. 8a; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A
3853, vr. 26b.
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V
Ey Ĥalìlì çünki her iş işlenür taķdìrden
Geçdi anuňçün Belìġì reˇy ile tedbìrden
İki ˘ālem ġuŝŝasın def˘ eyledüm bir yirden
Kim irādet cāmını nūş eyleyüp bir pìrden
Fāriġem dünyā vü ˘uķbā ġam[lar]ından bì-ġamam
6

5.
Ġazel-i Ĥalìlì Taĥmìs-i Belìġì
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
I
Tā görelden vech-i pāküň ġayrıdan ķıldum ˘ubūr
Ķılmazam ġayra nažar ģüsnüň yiter cennāt-ı ģūr
Sensin ol maģbūb-ı Ģaķ şāhiddür İncìl ü Zebūr
Ey ruĥuň şānında menzil āyet-i Allāhu nūr
Leblerüň ģaķķında vardur nükte-i māˇen šahūr
II
Pertev-i mihrüň durur ey şem˘-i cem˘-i encümen
7

İki ˘ālem naķşını keşf .........
Sende oldı ŝūret-i Ģaķ žāhir ey vech-i ģasen
Evvel ü āĥir çü sensin žāhir ü bāšın çü sen
Maķŝad-ı Aķŝā cemālüňdür gözümden olma dūr
III
Görinen ĥadd ü ĥašuňdur cümle aġ u ķarada
Berķ uran mihr-i cemālüňdür ķamu meh-pārede
Kāfir ü bì-dìn durur her kim buňa inkār ide
Sensin ol kim senden özge kimse yoķdur arada
Cümle eşyādan kemāhì eyleyen sensin žuhūr

6
7

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Manzum 543, vr. 93b-94b.
Yazma üzerindeki rutubetlenmeden dolayı okunamamaktadır.
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IV
Kimini iģyā ķılup kimini eylersin ˘adem
Ki cemālüň ˘arż idersin ki celālüň lā-cerem
Fā˘il-i muĥtār özüňdür źikr idüp dāˇim direm
Söyleyen her nāšıķuň dilinde sensin lā-cerem
İşleyen her fā˘ilüň fi˘lini sensin bì-ķuŝūr
V
Gülşene ķılmaz nažar kim görse gülzāruň senüň
Baş egmez Sidreye cānā hevādāruň senüň
Ģūr u ˘ìn ˘aynına almaz hevādāruň senüň
˘Āşıķuň her vech ile gördügi dìdāruň senüň
Ġayr-ı dìdāruň görinmez ˘aynuma cennāt-ı ģūr
VI
Ger belì didüňse Ģaķķa ˘ışķ ile rūz-ı elest
Gözle peymānı riyā peymānesine urma dest
Büt-şiken ol ŝūret-i ġayrı şikest eyle şikest
Zāhidā ma˘būd idinme zühdi olma büt-perest
Ģaķ-perest ol Ģaķķı tanı ĥuf min-Allāhi’l-ġayūr
VII
Šā˘at ile benligin terk itmedi dìv-i recìm
İrmedi vaģdet nesìminden dimāġına nesìm
Her sözüm bir remz-i ģikmetdür bilürseň ey ģakìm
Vāķıf olmaz sırr-ı tevģìde şol ìmān ehli kim
İdebilmez nefsini dünyā hevāsından ˘ubūr
VIII
8

............ aňa az eyle sen
Meskenüň šāvūs-ı ķudsìveş ser-efrāz eyle sen
9

............. eyle sen
Ey göňül murġı maķām-ı aŝla pervāz eyle sen
˘Ālem-i ˘unŝurda ķalma sen çü bir sā˘at ĥušūr
8
9

Yazma üzerindeki rutubetlenmeden dolayı okunamamaktadır.
Yazma üzerindeki rutubetlenmeden dolayı okunamamaktadır.
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IX
Sensin ol ˘Ìsì-nefes vaŝf-ı Ģabìb oldı sözüň
Cān baġışlar mürdeye siģr-i ˘acìb oldı sözüň
Ĥaste cānına Belìġìnüň šabìb oldı sözüň
Ey Ĥalìlì ģadd-i i˘cāza ķarìb oldı sözüň
İstimā˘ından n’ola ģayy ola ger men fi’l-ķubūr
10

6.
Tesdìs-i Belìġì Yeňiçeri Mašla˘-ı Necātì
I
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
Rūz-ı ezelde bir nažar ey meh-liķā seni
Göstermiş idi dìde-i cāna Ĥudā seni
Cān ile sevdi gördi dil-i mübtelā seni
Cān u cihānı saňa nigārā yaňa seni
Dünyāyı bir yaňa ķosalar bir yaňa seni
Baňa seni gerek seni ey bì-vefā seni
II
Ķapuň var iken itme baňa āsumānı ˘arż
Kūyuň var iken eyleme bāġ-ı cinānı ˘arż
˘Arż it ˘iźāruň itme gel [e] gülsitānı ˘arż
Lāzım degüldür eyleme iki cihānı ˘arż
Dünyāyı bir yaňa ķosalar bir yaňa seni
Baňa seni gerek seni ey bì-vefā seni
III
Dünyāyı aňma bendeňe ol şāh ˘ışķına
Şol yiri gögi yaradan Allāh ˘ışķına
˘Āşıķ ki vire göňlini sen māh ˘ışķına
Dil mi virür o salšanat u cāh ˘ışķına
Dünyāyı bir yaňa ķosalar bir yaňa seni
Baňa seni gerek seni ey bì-vefā seni
10

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Zühdü Bey 226, vr. 19a-b.
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IV
Künc-i belāňı kāĥ-ı Ferìdūna virmezin
Künc-i ġamuň ĥazìne-i Ķārūna virmezin
Kūyuň türābın aġarı altuna virmezin
Göňlümi sifle mìl idüben dūna virmezin
Dünyāyı bir yaňa ķosalar bir yaňa seni
Baňa seni gerek seni ey bì-vefā seni
V
Cevr oķlarını ġamzelerüň cāna çekseler
Şāmì ķılıçların dil-i nālāna çekseler
Mıŝrì yaraķların ten-i ˘uryāna çekseler
Sen Yūsuf-ı zamāneyi mìzāna çekseler
Dünyāyı bir yaňa ķosalar bir yaňa seni
Baňa seni gerek seni ey bì-vefā seni
VI
Ey ģüsn ile yegāne olan şūĥ-ı şìvekār
Bulunsa sende nāz u girişmeyle şìveler
Gönlüm gibi cihān ser-ā-ser ĥarābedür
Cān u cihānı ˘āşıķ-ı şeydā olan n’ider
Dünyāyı bir yaňa ķosalar bir yaňa seni
Baňa seni gerek seni ey bì-vefā seni
VII
Görmiş Belìġì ĥaššuňı gelmiş ecel dimiş
Dilde ŝaçuň ĥayāline šūl-ı emel dimiş
Ģaķķā budur ki vaŝfuňı ġāyet güzel dimiş
Bu mašla˘ı Necāti saňa bì-bedel dimiş
Dünyāyı bir yaňa ķosalar bir yaňa seni
Baňa seni gerek seni ey bì-vefā seni
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Gazeller
Ģarfü’l-Elif
11

1.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Gūşe-i Ķāf-ı ķanā˘at oldı çün meˇvā baňa
Zāhidā ˘Anķā ne ķuşdur kim ola hem-tā baňa
2. Ad u ŝanı n’eylerem ben baňa yitmez mi bu ad
Ad ile ˘ışķ içre dirler ˘āşıķ-ı şeydā baňa
3. Başumuň tìġına tìġin tìz ider kāfir gözüň
Taňrı yaratdı dimez raģm eylemez ķaš˘ā baňa
4. Yāreler kim urdı ġamzeň bu dil-i bìmāruma
Ĥāšırum ĥoş oldı ġāyet yār idi yārā baňa
5. Aŝılur šurur diyü ķarşumda ol cellād-ı çeşm
Ey Belìġì eylemez oldı nažar aŝlā baňa
12

2.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Gūşe-i mey-ĥāne ŝūfì künc-i ˘uzletdür baňa
Keśreti terk eyledüm ol cāy vaģdetdür baňa
2. Ŝaġlıġumda pādişāham ger gedā isem n’ola
Dünyede ser ŝıģģati tāc-ı sa˘ādetdür baňa
3. Ĥāk-i kūyuň kuģl iderseň dìde-i giryānuma
Lušfdur yirden göge ey māh minnetdür baňa
4. Bì-vefālar sevdigümçün bilmeyüp miķdārumı
Ša˘n-ı düşmen dōstāne ĥoş naŝìģatdür baňa

11

Kamil Ali Gıynaş, Pervâne Bey Mecmuası, Ankara: KTB. Yayınları, 2017. [Erişim Tarihi:
06.09.2018], e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55832,pervane-beymecmuasi-pdf.pdf?0, s. 156.
12
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 167.
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5. Ey Belìġì ben şu rind-i mey-keşem ˘ālemde kim
Cür˘a dökmek ĥāke ķan itmekçe töhmetdür baňa
13

3.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Sūzuma raģm eyledüň ey dil-rübā
Göňlüme ŝular sepildi çoķ yaşa
2. Bundan özge pādişālıķ nic’olur
Başına sulšāndur her bir gedā
3. İki ˘ālem ġuŝŝasını çekdüren
Kişiye Ģaķ ķorķısı durur şehā
4. Her yaňa hercāˇì dil-ber seyr ider
Bir ķadem baŝmaz gelüp bizden yaňa
5. Bilmezem çarĥa Belìġì n’eyledüm
Bì-vefālar gibi cevr eyler baňa
14

4.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
1. Lebüňdür ey ŝanem nušķ-ı Mesìģā
İder biň mürdeyi bir demde iģyā
2. Senüň ģüsnüň benüm mihrüm cihānda
Olupdur gün gibi ey meh hüveydā
3. Ģaźer ķıl ey felek āhum oķından
Ki cevrüňle olupdur ķāmetüm yā
4. Temāşā eyledüm mirˇāt-ı dilde
Görinen naķş-ı ģüsnüňdür nigārā
5. Ģarāmì ġamzesi yārüň Belìġì
Bu göňlüm kārbānın itdi yaġma
13
14

Kamil Ali Gıynaş, age., s. 185.
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 191.
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5.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Güzellik āsumānında güneş olmaz saňa hem-tā
Hilālüň māh-ı nevden ey sa˘ādet aĥteri ġarrā
2. Ķad-i bālāňa öykünmiş meger kim ey melek-ĥaŝlet
Ģicābından yüzi yoķdur başın ķaldurmaġa Šūbā
3. Diler kim kendüye uydura zāhid uydı ulaşdı
Ben aňa uymazın nā-dāna uymaz ˘āķil ü dānā
4. Ķomaz bugüni yarına yimez ferdā içün ġuŝŝa
Bugün Ķāf-ı ķanā˘atde ķanı göňlüm gibi ˘Anķā
5. Belìġì ol lebi ġonçe hilāl-ebrūyı benden ŝor
Aġızdan saňa tekrìr ideyin anı iňen ġarrā
16

6.

Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Bāl açup uçmaķ diler dil kūy-ı cānāndan yaňa
Meyl ider gül şevķine bülbül gülistāndan yaňa
2. Rāst söyle zülfi ķaddüm ey ŝabā dāl itdügin
Šoġrılup varursaň ol serv-i ĥırāmāndan yaňa
3. Ġamzesi cān ķaŝdın itse ĥançer-i müjgān ile
17

Yan baŝar zülf-i siyāhı āh o fettāndan yaňa
18

4. Vesme-i nāz ile pür-ĥāl olsa ol meh-rū n’ola
Cem˘ olur pervāneler şem˘-i şebistāndan yaňa

15

Kamil Ali Gıynaş, age., s. 233.
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 246; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan
Hüsnü Paşa 1031, vr. 8b.
17
o fettāndan: u efġāndan Hasan Hüsnü Paşa 1031.
18
ol: ey Pervane Bey Mecmuası.
16
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5. Ey Belìġì ol mehi görseň kemāl-i ģüsn ile
19

Daĥı ķılmazduň nažar mihr-i dıraĥşāndan yaňa
20

7.

Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün
1. Seyr itdüm o serv-ķaddi [vü] reftārı temāşā
Güftārı ˘aceb la˘l-i güher-bārı temāşā
2. Bir āyinedür vechi görülmiş degül ey dil
İtdüm bugün ol mašla˘-ı envārı temāşā
3. Ferdāsına aldanma ŝaķın vā˘iž-i şehrüň
Yarına ķoma eyle bugün yāri temāşā
4. ˘Ālemde ŝafā gör nic’olur bir nažar ey dil
Gel eyle ol āyìne-i ruĥsārı temāşā
5. Ol verd-i terüň ķāmet-i bālāsı šururken
Herkes ide mi serv-i semenzārı temāşā
6. Bir ġonçe ile ŝaģn-ı çemenden yaňa açıl
Eyle gül-i ra˘nā ile gülzārı temāşā
7. Evŝāf-ı cemālüňle Belìġìnüň olupdur
Ey ruĥları gül defter-i eş˘ārı temāşā
Ģarfü’l-Bā
21

8.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Çü sāķì mìr-i meclis bir güzelsin pādişā-meşreb
Elüňden cām-ı Cem içmek düşer mi her gedā-meşreb
19

mihr-i dıraĥşāndan: ol mihr-i raĥşāndan Hasan Hüsnü Paşa 1031.
İncinur Atik Gürbüz, Mecmû‘atü’l-Letâ‘if ve Sandûkatü’l-Ma‘ârif, Ankara: KTB.
Yayınları
2018.
[Erişim
Tarihi:
15.01.2019].
e-kitap:
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57123,mecmuatul-letaif-ve-sandukatulmaarifpdf.pdf?0, s. 63.
21
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 83-84.
20
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2. Güzeller cām-ı la˘lin ˘āşıķa ˘ār eyler öpdürmez
Tekellüf çekmeyüp ammā emer her bì-nevā-meşreb
3. Şarābı meşrebeyle ŝūfíye maĥfìce ŝun zìrā
Götürmez meşrebi anuň bir olmaz sāķíyā meşreb
4. Saňa kimse gözüň üzre ķaşuň var dimesün dirseň
Ķalender-meşreb ol ˘ālemde olma pārsā-meşreb
5. Leb-i mey-gūnı devrinde o yār-i gül-ruĥuň ŝāķì
N’ola şürb-i müdām eylerse ŝūfì her ŝafā-meşreb
6. Mey-i nābuň vücūdı gerçi oldı mün˘adim ammā
Ŝafā vü źevķini ĥāšırda eyler iķtiżā meşreb
7. Şehìd-i Kerbelā gibi ķażā tìġine šut gerden
Belìġì olmaķ isterseň eger Mūsā Rıżā-meşreb
Ģarfü’t-Tā
22

9.

Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Cām-ı la˘lüň şevķi ķıldı cānumı ey yār mest
Bir nefes ayılmayup olsam n’ola her bār mest
2. Bāde-i ˘ışķuň baňa şol deňlü ģālet virdi [kim]
Kendüyi bilmez yatur tā ģaşre dek evgār mest
3. Cür˘a-i cām-ı maģabbetden henüz ayılmadan
Eyledi mey-gūn lebüň şevķi beni tekrār mest
4. Ķanum içün gözlerüň inkārdan gelse n’ola
Çün bilürsin eylemez keyfiyyetin iķrār mest
5. Naķd-i cānı cür˘aveş sāķì döküp ŝaçsam ne ġam
Şād olur bezmüňde varın idicek ìśār mest
6. Ĥançer-i ġamzeyle dökmezdi dem-ā-dem ķanumı
Ey Belìġì olmasa cellād-ı çeşm-i bār mest
22

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T752, vr. 25b.
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23

10.
Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün
1. Mecnūn idi bu ˘arŝada serdār-ı maģabbet
Ol gitdi dilā ķondı senüň başuňa devlet
2. Mermer ten-i sìmìnüňi germ-ābede gördi
Reşk eyledi saĥt oldı ķatı çekdi ģarāret
3. Manŝūr-ı dili zülfine yār eyledi ber-dār
Yitmez mi aňa dār-ı cihān içre bu rif˘at
4. Ben cān virürin tìrine tek minnete geçsün
Maķŝūdı anuň cān ise ger cāna ne minnet
5. Raģm itdi görüp ża˘fumı ķurtardı ölümden
Ben ĥaste-dile virdi šabìb-i lebi şerbet
6. Sen himmeti var kendü ķara başuňa eyle
Ey şeyĥ bize pìr-i muġān eyledi himmet
7. Mestāne olup yār yine uyĥuya vardı
Al būsesini çıķdı Belìġì saňa ŝoģbet
24

11.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. İçüp ser-çeşme-i Ĥıżrı cihān šurduķça šurduň šut
Yaşaduň rūzigār ile ber-ā-ber ˘ömr sürdüň šut
2. Bu meclis telĥ olur āĥir ŝınur peymāne-i ˘ömrüň
25

Elüňden ayaġı ser-mest olup ĥāke düşürdüň šut
3. Ġarāż bir iki gün seyrān idi ancaķ bu ˘ilelden

26

Temāşā eyledüň gördüň uŝanduň terkin urduň šut
23

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 110-11.
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 400-01; Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi T752, vr. 24b; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan
Hüsnü Paşa 1031, vr. 18b.
25
Bu beyit Hasan Hüsnü Paşa 1031’de yoktur.
26
Bu beyit Pervane Bey Mecmuası ve Hasan Hüsnü Paşa 1031’de yoktur.
24
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4. Yirüň zìr-i zemìn olmaķ muķarrerse tefāvüt ne
Çıķup ˘Ìsì gibi çarĥ-ı mu˘allāda oturduň šut
27

5. Ķapar bād-ı fenā āĥir ģayātuň efserin serden
˘Ömür gibi benüm şāhum nice yildüň yopurduň šut
28

6. Bu fānì ˘ālemi terk eyle vir cānān içün cānı
29

Belìġì bir Hümā ŝaydına şahbāzuň uçurduň šut
30

7. Buyur buyur u terk it dirler ise çekme ġam hergiz
Bu menzilden gezer ĥoşdur ˘adem mülkinde yurduň šut
31

12.

Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Çāk çāk iderse baġrum ķan idüp peykān-ı dost
Aġız açup dilde her zaĥmum diye kim ķanı dost
2. Āh ile yaķam cihānı çāk idüp cān cāmesin
Dest-i düşmenden iletmezse eger dāmān-ı dost
3. Dōstum düşmenler itmez bu dil-i miskìnümi
Şol ķadar ķıldı perìşān zülf-i müşg-efşān-ı dost
4. Gel berü ey derde uġrayan kişi vir cānuňı
Ehl-i derdüň cānını almaķ durur dermān-ı dost
5. Merve ģaķķı Ka˘be-i kūyı ŝafāsın sürmedi
Ey Belìġì olmayan biň cān ile ķurbān-ı dost

27

fenā: ŝabā Hasan Hüsnü Paşa 1031
eyle: it Hasan Hüsnü Paşa 1031.
29
uçurduň: oķuduň Hasan Hüsnü Paşa 1031.
30
Bu beyit Pervane Bey Mecmuası ve Hasan Hüsnü Paşa 1031’de yoktur.
31
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 418-19.
28
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13.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
1. Gözümden olsa dūr ol serv-ķāmet
Ķoparur başuma fürķat ķıyāmet
2. Mey-i ˘ışķuň baňa cān terkin ur dir
Ne ģāletdür ola sāķì bu ģālet
3. İder kāfir gözüňe ˘arż-ı ìmān
Šutup ol beyni engüşt-i şehādet
4. Gözüň öldürdügin la˘lüň dirildür
Ķıyāmetsin ķatı ey serv-ķāmet
5. Düşürmezsin ayaġı bir dem elden
Belìġì sendedür el-ģaķ žarāfet
Ģarfü’c-Cìm
33

14.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Merhem urmaň dostlar sìnemde zaĥm-ı yāre hìç
Zaģmete girmeň oňulmaķ yoķ durur ol yāre hìç
2. Fülk-i cānı baģr-ı ˘ışķ-ı yāra ŝaldı rūzigār
Ķalmışam gird-ābda ey dil görinmez ķara hìç
3. ˘Işķa düşdüň n’ola dirsem ey göňül dìvānesin
˘Āķil olan göz göre kendin atar mı nāra hìç
4. Dökdügine ķanumı ġamzeň gözüň şāhid yiter
Vir lebüňden ĥūn-bahā yir yoķ begüm inkāra hìç
5. Reng ü būda šutalum gül gibi bì-hem-tā imiş
Ol dehen beňzer mi andan ġonca-i gülzāra hìç
6. Dönse biň yıl üstüňe āĥir döner eyler cefā
İ˘tiķādum yoķ benüm bu çarĥ-ı kec-reftāra hìç
32
33

Kamil Ali Gıynaş, age., s. 438.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 139.
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7. Göňlümi almaz ele eyler hemìşe pāy-māl
Ey Belìġì bilmezem n’itdüm ben ol dil-dāra hìç
Ģarfü’l-Ĥā
34

15.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Şol dem ki oldı şāhid-i meclis şarāb-ı sürĥ
Alındı reng-i rūyına anuň kebāb-ı sürĥ
2. Ķurdı çemende gül yine ˘işret otaġını
35

Ĥūn-ı sirişkin eyledi bülbül šınāb-ı sürĥ
3. Kaŝd itdi göňlin almaġa āl ile bülbülüň
Gülşende giydi gül gibi ġonca śiyāb-ı sürĥ
36

4. Maĥfìce bāde içmese ol ĥvāce-i cemāl
Olmazdı āşikār eśer-i la˘l-i nāb-ı sürĥ

37

5. La˘net Yezìd-i rū-siyehe itmedi ģicāb
Şermende oldı ĥūn-ı İmāmdan türāb-ı sürĥ
6. ˘Işķuň şehìdi oldı Belìġì yiter aňa
Şām-ı ˘ademde ķanlu kefen cāme-ĥvāb-ı sürĥ
38

16.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Yār idüp aġyārı itme ŝoģbetüm ey yār telĥ
˘Iyş u nūşum eyleme ey la˘l-i şekker-bār telĥ

34

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 154; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962,
vr. 69a.
35
šınāb-ı: kitāb-ı Nuruosmaniye 4962.
36
Bu beyit, Nuruosmaniye 4962’de yoktur.
37
Bu beyit, Mecmû‘atü’l-Letâ‘if’te yoktur.
38
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 172; Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi, T 3759, vr. 22a.
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2. Šatlu cānum acıdur cānā lebüň öpdükçe cām
Gösterür āyìne-i devrān baňa dìdār telĥ
3. Acı acı dillerüň baňa gelür ġāyet leźìź
Hìç ĥulviyyāt olur mı ey şeker-güftār telĥ
4. Būse-i yāra olur māni˘ raķìb-i bì-meze
Ol ģalāvetsüz ider ˘ìşüm benüm her bār telĥ
5. Cām-ı zehr-ālūde ŝunsa šatlu šatlu nūş ķıl
Kim olur ekśer Belìġì şerbet-i bìmār telĥ
Ģarfü’d-Dāl
39

17.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Ben nā-murāda irse eger sāġar-ı murād
Bezm-i belāda ķalmaz idüm böyle nā-murād
2. Virdüň ĥalel ˘aķìdemüze la˘l-i dil-beri
Beňzetme ķanda itme dilā sūˇ-i i˘tiķād
3. Cānā lebüňle birlige bitse ˘aceb mi cān
Rūģ ile çünki ten arasında var ittiģād
4. Şemşìr-i yāra müşteriyem naķd-i cān ile
Baş daĥı virüp alur idüm eylese mezād
5. Dünyā serāyı kimseye olur mı pāyidār
Ķanı Belìġì Rüstem ü Cem n’oldı Keyķubād
Ģarfü’r-Rā
40

18.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Rūģ-ı śānì dime rengìn lebine cān dirler
Gerçi ol rūģ-ı revāna mey-i raĥşān dirler
39
40

Kamil Ali Gıynaş, age., s. 554.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 197-98; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Ali
Nihat Tarlan 62, vr. 89a.
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2. Sāķì ĥūn oldı yürek ķandadur ol ķan olası
Ehl-i ģikmet anı dil derdine Loķmān dirler
3. Ĥātem-i ˘ışķı ele kim ki getürdi ey dil
41

Aňa ger mūr-ı ża˘ìf ise Süleymān dirler
4. Ĥāl-i Hindūňa Ģabeş gün yüzüňe Aydın ili
Ĥašuňa Tire vü zülfüňe Ķaraman dirler
5. Bir sözüm var saňa ŝūfì diyeyin incinme
˘Işķa inkār ideni belki Müselmān dirler
6. Şu˘arānuň n’ola rūģı disek ol cānāna
42

Degmez illā ki deger her sözi biň cān dirler
43

7. Rāh-ı ˘ışķ içre Belìġì ki tenin eyledi ĥāk
Tünd-bād-ı ġam-ı ˘ışķuňla perìşān dirler
44

19.
Fe˘ilātün Mefā˘ilün Fe˘ilün
1. Gördiler vech-i yāri hū didiler
Kerremu’llāhi vechehū didiler
2. Beňzerüm didi aġzuňa ġonce
Ebsem ebsem migū migū didiler
3. Esb-i nāz ile ĥalķı çignetdüň
Bire āfet bire bire didiler
4. Seni çoķ çoķ sevenlere cevrüň
Ne ķadar itseň azdur o didiler
5. Ķapuňa vardum idi nāle ile
Yine geldi ki bunda bu didiler
41

ger: kim Ali Nihat Tarlan 62.
her: bir Mecmû‘atü’l-Letâ‘if.
43
Rāh-ı ˘aşķ içre: Reh-i miģnetde Mecmû‘atü’l-Letâ‘if.
44
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10392, vr. 74a.
42
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6. Ĥūn-ı eşküm ki yollaruň baġlar
Ķıl ģaźer ķanludur bu ŝu didiler
7. Ayaġuň öpmege Belìġì gibi
Baş ķoşar kūzeye sebū didiler
45

20.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Kebg-i cānı itdi ey dil ġamze-i cānān şikār
Görmedüm anuň gibi bir şāh-bāz-ı cān-şikār
2. Rūmdan şeh-bāzlar ŝalup diyār-ı şarķda
Pençe-i ˘ıķbāndan aldı Süleymān Ĥān şikār
3. Öldüġüme ġam yimezdüm zaĥm-ı tìrin sìneye
Ŝarsam ey dil eylesem şemşìrini ˘uryān şikār
4. Bir tezerv-i nāza ŝaldum göňlümüň şeh-bāzını
Ben ıraķdan baķaķaldum itdi ol fettān şikār
5. Ey Belìġì furŝat eldeyken şikāruň alıgör
Olmadın ŝayyād-ı merg-i bì-emāna cān şikār
46

21.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Ol ķamer-çehre ne dem sāza ser-āġāz eyler
Zühreye nālelerüm nāyını dem-sāz eyler
2. Her ķaçan nāz ile āheng ide şeh-nāza nigār
Rāstì naġmede ˘uşşāķı nevā-sāz eyler
3. Murġ-ı dil ķaddi hevāsında uçar sen servüň
Ķonmaz ol degme bu daġa yüce pervāz eyler
4. Dün ü gün çarĥ-ı sitemkāra dönüp ol meh-rū
˘Āşıķa döne döne cevrini šurmaz eyler
45
46

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 220-21.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 229-30.
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5. Cān-ı şìrìni virüp her kişi Ferhād olımaz
Şìve-i Kūh-keni ˘āşıķ-ı ser-bāz eyler
6. Bir nefes ķāmet-i bālāsını ˘arż itmese yār
Dūd-ı āh-ı dilümi serv-i ser-efrāz eyler
7. Ķanda var ruĥlaruň āyìnesi vaŝfın cānā
Šūšì-i šab˘-ı Belìġì gibi mümtāz eyler
47

22.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. ˘Adl u dād eyle cihān mülkine sulšānlıķ budur
Göňlini aġrıtma bir mūruň Süleymānlıķ budur
2. Şey dimezsin kimseye ˘allāme-i ˘aŝrum diyü
Cehlüňe ol mu˘terif zìrā ki nā-dānlıķ budur
3. Ģaķ rıżāsın gözle gel nefsüň rıżāsın gözleme
Diňle pendüm gūş u hūş ile Müselmānlıķ budur
4. Šavşana ķaç šazıya šut dime ey ehl-i nifāķ
Na˘li mìĥa mìĥı na˘le ķaķma şeyšānlıķ budur
5. Kimse ˘aybın gözleme urma yüzine zìnhār
Ey Belìġì merdüm-āzār olma insānlıķ budur
48

23.
Fe˘ilātün Mefā˘ilün Fe˘ilün
1. Rūy-ı dil-ber ki verd-i ĥoş-būdur
Ĥaššı reyģān ü zülfi şeb-būdur
2. Yir ider cānda ĥançer-i dil-ber
Bir yüzi ŝulu yār-i dil-cūdur

47
48

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 3184, vr. 285a.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 244-45; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi
4962, vr. 270b.
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49

3. Gitmedi ķaldı ŝafģa-i dilden
Ġam-ı ĥaššuň ne ķara yazudur
4. Sensin ol gevher-i girān-māye
Saňa lālā efendi lüˇlüˇdür
50

5. ˘Aks-i zülfüň ŝu ıssıdur anda
Ģaźer eyle yaşum ılı ŝudur

6. Bu cihānuň nesine şād olalum
Sūrı mātem sürūrı ķayġudur
7. Ey Belìġì belāya ŝabr itmek
˘Āşıķ-ı ĥaste-dillere ĥūdur
51

24.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Ķapuň derbānı olmaķ mìr-i mìrān olmadan yegdür
Serìr-i salšanatda mülke sulšān olmadan yegdür
2. Gedā-yı kūy-ı yār olmaķ cihānda pādişāhlıķdur
Bilürseň milket-i Faġfūra Ĥāķān olmadan yegdür
3. Yoluňda ĥākümi ber-bād iderse tünd-bād-ı ˘ışķ
Şehā ben mūr-ı miskìne Süleymān olmadan yegdür
4. Ser-i zülfinde yārüň bir nefes cem˘iyyet-i ĥāšır
Ġam-ı dünyā ile biň yıl perìşān olmadan yegdür
5. Leb-i yāri aňup bezm-i belāda giryeler itmek
Belìġì ˘āşıķ-ı ser-meste ĥandān olmadan yegdür

49

Bu beyit, Nuruosmaniye 4962’de yoktur.
Bu beyit, Nuruosmaniye 4962’de yoktur.
51
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 251.
50
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25.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Nedür düşmenlere ķarşu bize bu bì-vefālıķlar
Nedür bìgānelerle dōstāne āşinālıķlar
2. Niçün maġrūr olursın çaķ bu deňlü devlet-i ģüsne
Begüm bāķì ķalur ŝanma saňa bu pādişālıķlar
3. Dilerseň bir gedāyı ĥān idersin milket-i ˘ışķa
Senüňdür pādişāhum şimdi beglikler aġalıķlar
4. Niçün gūş eylemezsin pendümi cānā nedür reˇyüň
Nedendür saňa bu ḫod-rāylıķlar ĥod-nümālıķlar
5. Unutduň gitdüň a žālim bizi yād idüp aňmazsın
Ķanı ol āşinālıķlar ķanı ol rūşenālıķlar
6. Cüźām olsun raķìb-i bed-liķā cānından ayrılsun
Seni benden ayırdı araya ŝaldı cüdālıķlar
7. Belìġì göňlini yaġma içün mi bunca cünbişler
Nedür bu dürlü dürlü ˘işve ile dil-rübālıķlar
53

26.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Beňzer nigāra resm-i zamāna nümūnedür
˘Uşşāķa naķşı anuň içün gūne gūnedür
2. Boynın burar benefşe gibi ˘āşıķuň felek
Dāˇim cefā vü cevri dirìġā zebūnadur
3. Mülk-i fenāda salšanatuň çün beķāsı yoķ
Bu šumšurāk u kevkebe bu hāy u hū nedür
4. Ĥalvetde bāde ŝoģbetini eylemezse şeyĥ
Destüňde zìr-i ĥırķada ŝūfì sebū nedür

52
53

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 277-78.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 287-88.
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5. Ŝāf eyle źikr-i Ģaķ ile ķalbüň Belìġìyā
Zìrā nažar birūna degüldür derūnadur
54

27.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Künc-i ġamda ĥaste göňlüm derdnāk olmış yatur
Cānına kār eylemiş ģasret helāk olmış yatur
2. Tìġ-i ķahr-ı dehr ile cānā bu cism-i nā-tüvān
Pāre pāre rìze rìze çāk çāk olmış yatur
3. Ķandasın ey āfitābum gel getür šopraķdan
Sāyeveş üftādeler yoluňda ĥāk olmış yatur
4. Gamzeň ucından nigārā dil düşüp ĥançerüňe
Āh kim ķanlar içinde zaĥmnāk olmış yatur
5. Vey ne bulmış ölicek yiri Belìġì derdmend
Yār işiginde bugün gördüm helāk olmış yatur
55

28.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Mey-i nāb ol ŝanemüň la˘li gibi ŝāf mıdur
Nice beňzer diyelüm biz aňa inŝāf mıdur
2. Baŝmadı kimse bu meydāna güźāf ile ķadem
Yoluňa rūģı revān eyledügüm lāf mıdur
3. Ayaġuň šopraġını aġırı altuna viren
56

Cevherüň ķadrini bilmedi o ŝarrāf mıdur
4. Muŝģaf-ı ģüsnini geldi ĥašı tefsìr itdi
Leblerinden ŝoralum ŝāģib-i Keşşāf mıdur
54

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10392, vr. 70a.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 291-92; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Yapı Kredi Sermet Çifter
Kütüphanesi 412, vr. 24a.
56
ķadrini bilmedi o: bilmedi ol ķadrini Mecmû‘atü’l-Letâ‘if.
55
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57

5. ˘Işķ sì-murġına olmış dil-i ˘āşıķ meˇvā
˘Ālemi itmiş iģāša cebel-i Ķāf mıdur

58

6. N’ola izüň tozına gül dökilüp ŝaçılsa
Varını yirine ŝarf eyledi isrāf mıdur

7. Cennet-i vuŝlat ile dūzaĥ-ı hicrüň arası
Ey Belìġì ˘acebā ˘āşıķa A˘rāf mıdur
59

29.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Šaķınmış ġamzeden ey dil o çeşm-i ĥūn-feşān ĥançer
Şarāb-ı nāz içüp cāna çeker her dem revān ĥançer
2. Senüň şermende-i şemşìr-i ġamzeň olmasa her dem
Nigārā zaĥm-ı sìnem gibi dirler miydi ķan ĥançer
3. Yüzi güldür femi ġonce ŝaçı sünbül gözi nergis
Yaraşur berg-i sūsenden šaķınsa gülsitān ĥançer
4. Yanınca ŝalınur şemşìri gördi ķatı saĥt oldı
Ŝarardı geçdi ol ġamdan degüldür zer-nişān ĥançer
5. Ŝoķulmaķ yanına yārüň müyesser olmadı ey dil
Zer ü sìmìn kemerveş itmeyince der-miyān ĥançer
6. Eriyüp ŝu gibi ol dem geçerdi yire źevķinden
Şehā ger sašvet-i ġamzeň göreydi nāgehān ĥançer
7. Belìġì tìġüňe cān virmege cānlar virür cānā
Ne lāzım çekmesün ġamzeň diyen ol bì-emān ĥançer
57

Bu beyit, Sermet Çifter 412’de yoktur.
Bu beyit, Sermet Çifter 412’de yoktur.
59
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan 62, vr. 81b-82a.
58
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60

30.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Kūyuň yolında ˘āşıķ-ı bìmāra kim baķar
Sen baķmayınca bunca dil-efgāra kim baķar
2. Ol āfitāba baķmaġa yoķdur nažarda tāb
Zìrā šurup muķābele ĥünkāra kim baķar
3. Meclisde sāķí çün leb-i dil-ber nažardadur
Ŝaģbā dinen o ķoķmışa murdāra kim baķar
4. Rūmì ĥašı Ĥıtā vü Ĥoten ķıldı dil-berüň
Ey ĥvāce bunda nāfe-i Tātāra kim baķar
5. Āb-ı ģayāt olursa sözüň kimse iltifāt
İtmez Belìġì şā˘ire eş˘āra kim baķar
61

31.

Mef˘ūlü Fā˘ilātün Mef˘ūlü Fā˘ilātün
1. Şāhum ķapuňda benden kemter gedā mı vardur
Derdüň esìri olmış bir mübtelā mı vardur
2. Ol ĥāl-i ˘anberìne dil murġı meyl ider lìk
Bilmez o dāne bendüň altında dāmı vardur
3. Zaĥm-ı ĥadeng-i ġamzeň gül gibi göňlüm açdı
Ey ġonca aňa beňzer bir dil-güşā mı vardur
4. İķlìm-i ˘ışķa ey dil ˘azm-i sefer iderseň
Derd ü ġam ile git kim yolda ģarāmì vardur
5. Vaŝf-ı lebüňde şi˘rüň rengìn şarāba beňzer
Yoķdur Belìġì miślüň var ise Cāmì vardur

60
61

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 307-08.
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T752, vr. 25b.
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32.

Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Şol gedā ĥātem-i ˘ışķ ile ki sulšānlıġ ider
N’ola ol mūr-ı ża˘ìf ise Süleymānlıġ ider
2. Ša˘ne šaşların urursa n’ola zāhid her dem
Aňa ķalmaz dil-i dìvānemüz oġlanlıġ ider
3. Dāne-i ĥāline meyl itdigümi šuydı raķìb
Ķorķarum yāre yavuzlar beni şeyšānlıġ ider
4. Āh kim ķatl ile ķaŝd eyledügince müjesi
Yan baŝar šurreleri gözleri fettānlıġ ider
5. Ey Belìġì göreyin āhuňı Ģaķ ide ziyād
Bezm-i miģnetde bize şem˘-i şebistānlıġ ider
63

33.

Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Her ķaçan ġamze-i cellāduňa dil nāžır olur
Cānını aňa revān eylemege ģāżır olur
2. Zāhidā cürm ü riyādan daĥi artıķ degül
Mey içenler ne günāh itdi neden kāfir olur
3. Şimdi ķıl vaķti iki ŝūfì uzatma sözüň
Varıruz mescide biň kerre didük söz bir olur
4. Mevsim-i gülde meye tevbelüyem dise göňül
Rindler içre ŝaķın altun aduň baķır olur
5. Ey Belìġì kişinüň olmayıcaķ šab˘ı selìm
Şi˘re öykünmek ile ŝanma ki ol şā˘ir olur
62

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T752, vr. 37b-38a;
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz FB 263, vr. 97ab; Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim
Cevdet MC 479, vr. 9a.
63
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud 6316, vr. 16b.
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64

34.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Göňül bir dil-ber-i gül-çihrenüň şeydālarındandur
Ki rūģ-ı Yūsuf anuň bülbül-i ra˘nālarındandur
2. Egerçi bì-˘adeddür baģr-ı ģüsnüň gevheri ammā
Benüm ol dürr-i nā-yāb anlaruň yektālarındandur
3. Beni Mecnūn gibi vaģşìlere meˇnūs žann itme
Göňül vādì-i ˘ışḳuň bì-kes ü tenhālarındandur
4. Yem-i ˘ışḳuň feżāsı dilde o deňlü ĥurūşāndur
Ki ˘ummān ol feżānuň kemterìn deryālarındandur
5. Teġāfül eylemekle dil-berān ˘ışḳa ĥalel virmez
Maģabbet şiddeti ĥūbāna hep ìbālarındandur
6. Bu göňlüm fikr-i devr-i derd ile dāˇim ģazìn olmaḳ
O yārüň itdügi biň va˘de-i ferdālarındandur
7. Ķıyās itme benüm eş˘ār-ı pāküm nažm-ı eşĥāŝa
Belìġì şimdi bu ˘aŝruň suĥan-pìrālarındandur
Ģarfü’z-Zā
65

35.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Ĥasteyüz sāķì lebüňden derde dermān isterüz
Rāģ-ı rūģ-efzāňı ŝun kim rāģat-ı cān isterüz
2. Raģmet-i deryāsına ġarķ olmadur ümmìdümüz
Buĥl yoķ Feyyāżda biz feyż-i Raģmān isterüz
3. Derd-i ˘ışķın cān u dil Mıŝrında sulšān itmege
Yūsuf-ı Ken˘ān gibi bir pāk-dāmān isterüz

64
65

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Oğuz Ergeç Özel Koleksiyonu, vr. 102a.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 340.
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4. Cür˘adān-ı pìr-i ˘ışķuňdan göňül abdālını
Dāˇimā biz tekye-i ģayretde ģayrān isterüz
5. Ĥašš u ĥaddüň görmeyince cānı teslìm itmezüz
Kim dem-i āĥirde bir ìmān u Ķurˇān isterüz
6. Degme bir meh-pāreye ˘ālemde biz dil virmezüz
Ķalbümüz pür-nūr ider bir mihr-i raĥşān isterüz
7. Ka˘be-i vaŝlına ol māhuň hilāl ebrūsına
˘Ìd-i aēģādur Belìġì cānı ķurbān isterüz
66

36.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Āfitābum işigüňde yüzümüz ĥāk isterüz
Yirimüz sāyeňde bir gün gibi eflāk isterüz
2. Lāle gibi cismimüz çāk olduġın ˘ayb eylemeň
˘Āşıķ-ı dìvāneyüz pìrāheni çāk isterüz
3. Dil-berā biň başlu bir ejder ider zülfüň ġamı
Leblerüňden biz anuň zehrine tiryāk isterüz
4. Biz šarìķ-i ˘ışķ-ı eşk ile revān olsaķ n’ola
˘Āşıķ-ı dìdār-ı yāruz yolımuz pāk isterüz
5. Ġamdaki ģāli Belìġì şādlıķda bulmadum
Anuň içün bu dil-i nā-şādı ġāmnāk isterüz
67

37.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1.

Rūmda şā˘ir-i mümtāz ki dirler o bizüz
Şi˘r fenninde suĥan-sāz ki dirler o bizüz

2. Vaŝf idelden dehen-i yāri lisān-ı ġaybla
Māliküz Ģāfıž-ı Şìrāz ki dirler o bizüz
66
67

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T 752, vr. 64b.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 348.
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3. Bir maģabbet aramuzda senüň ile ey ˘ışķ
Belki Maģmūd ile Āyāz ki dirler o bizüz
4. Bir ķıl üzre yürürüz serv boyınca yirde
Zülf-i dil-berde resen-bāz ki dirler o bizüz
5. Ey Belìġì mey ile murġ-ı ŝafā ŝaydın iden
Şu çaķır pençe bu şeh-bāz ki dirler o bizüz
68

38.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Egerçi künc-i faķr u fāķada ġāyet ģaķìrüz biz
Ġınāmuz var ķanā˘at gencine mālik emìrüz biz
2. Ayaġuň šopraġın ser-tāc idindük āstānuňda
Urunduķ başa devlet efserin ŝāģib-serìrüz biz
3. Getürdük Zāl-i dehrüň yire žahrın ēarb-ı dest ile
Bugün meydān-ı ˘ışķuňda şehā şol küşt-gìrüz biz
4. Ģaźer ķıl ķarşu šurma her ne deňlü saĥt ise ķalbüň
Raķìbā āhene ilmez geçer demrenlü tìrüz biz
5. Bi-ģamdi’llāh zebūnı olmaduķ bu rūbeh-i dehrüň
Belìġì bìşe-zār-ı vādì-i ˘ışķ içre şìrüz biz
69

39.
Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün
1. Ey sāķì müdām öpse lebüň mey ˘aceb olmaz
Zìrā ki delüķanlu olanda edeb olmaz
2. Rūzì ola mı nār-ı ġamuň rūz-ı ezelde
Dil şem˘ gibi yanmaya ey māh şeb olmaz

68
69

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 362-63.
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 1095; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan
Hüsnü Paşa 1031, vr. 177a.
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3. Engüşt-i muģannāsını seyr eyle nigāruň
Ey dil dir iseň serv dalında rušab olmaz
4. Ey gülşen-i ģüsnüň gül-i zìbāsı cihānda
Bir sencileyin lāle-ĥad ü ġonce-leb olmaz
5. Başlar kesilür gelse ķaçan la˘lüňe zülfüň
Mey meclisi bì-fitne vü şūr u şeġab olmaz
6. A˘mā olanuň çünki olur pìşesi düşmek
70

Ey ŝūfì riyā çāhına düşmek ˘aceb olmaz
7. Mecnūna çıķar silsilesi ey ŝaçı Leylā
˘Ālemde Belìgì gibi ˘ālì-neseb olmaz
71

40.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. ˘Āşıķ odur ki eyleye bir nāza biň niyāz
Ma˘şūķ odur ki itmeye ģadden ziyāde nāz
2. Eyler tesellì ĥāšır-ı ġamgìnümi müdām
Olmaz cihānda mey gibi bir yār-ı dil-nüvāz
3. Zülfüň ġamıyla derdüňi Eyyūb-ı dil çeker
Nūģ ˘ömri gibi ˘ömrini Ģaķ eylesün dırāz
4. Eşk ü şirār-ı āhuňa raģm eyledi o meh
Ey dil sitāreň işledi baĥt oldı kārsāz
5. Pervāneveş Belìġì yanup nār-ı şevķüňe
Nūr eyledi vücūdını ol şem˘-i cān-güdāz

70
71

düşmek: düşseň Hasan Hüsnü Paşa 1031.
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 1173-74.
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72

41.

Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. ˘Ālem-i ıšlāķda ĥān olmaķ ister göňlümüz
Lā-mekān taĥtında sulšān olmaġ ister göňlümüz
2. ˘Işķ-ı cāmın nūş idüp dìdāra
Vālih ü ser-mest ü ģayrān olmaġ ister göňlümüz
3. Cān ü ser terkin urup ˘ìd-i viŝāl-i yār içün
Ka˘be-i kūyuňda ķurbān olmaġ ister göňlümüz
4. Bāl ü per açmış ķadìmì āşiyānından baňa
Terk idüp meˇvā-yı perrān olmaġ ister göňlümüz
5. Ey Belìġì ˘azm-i deryā eylemiş cūlar gibi
Ķašredür illā ki ˘ummān olmaġ ister göňlümüz
Ģarfü’ş-Şìn
73

42.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Ĥaš getürmiş ĥaddine zülfeynini çìn eylemiş
Rūmı bu yüzden Ĥıšā vü Çìn ü Māçìn eylemiş
2. Ebr-i nìsān gibi lüˇlüˇ-bār iden zāġ-ı şebi
Murġ-ı nūr-efşānı gülşende güher-çìn eylemiş
3. Ķılca cāna düşmesün mi ıżšırāb-ı pìç ü tāb
Tābiş-i ruĥsārı zülfin mū-be-mū çìn eylemiş
4. Şāhbāz-ı ˘ışķ-ı dil-berden ĥalāŝ olmaķ muģāl
Murġ-ı cāna pençesin şol resme perçìn eylemiş
5. Dìn yaġmasın hemānā zülf-i kāfir-kìş ile
Deyr-i ˘ālemde Belìġì ol muġal-çìn eylemiş
72
73

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T752, vr. 65a.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 375-76.
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43.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. ˘Āķil iseň ˘āşıķ-ı āşüfte ol sevdāya düş
Çāk ķıl ŝabruň yaķasın dāmen-i ŝaģrāya düş
2. Uçururlar yardan ŝaķın seni mānend-i it
Ŝal yaşum ırmaġına ey dil özüň deryāya düş
3. La˘l-i mey-gūnı hevāsıyla o yār-i gül-ruĥuň
Rind-i şāhid-bāz iseň āvāre ol ŝaģbāya düş
4. Meyl idüp dünyāya dil göňlin ĥayāle baġlamaz
Kem gelür aģvāl-i ˘ālem ˘ārif ü dānāya düş
5. Mürşid-i ˘ışķuň ayaġı šopraġına sür yüzüň
Bì-naŝìb olma Belìġì pāyeden geç pāya düş
Ģarfü’š-Šā
75

44.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Cān ile itdi o deňlü la˘l-i cānān iĥtilāš
Eylemez bu deňlü ey dil cism ile cān iĥtilāš
2. Hem-nişìn olmaķ ümìdin eyler idüm yār ile
Eylese dervìş ile ˘ālemde sulšān iĥtilāš
3. Cem˘ olup ˘uşşāķ ile bir araya gelmez o māh
Eylemez źerrāt ile ĥurşìd-i raĥşān iĥtilāš
4. Dāˇimā a˘dā-yı nā-cins ile seyr itmek neden
Zümre-i ģayvān ile eyler mi insān iĥtilāš
5. Ey Belìġì nā-gehān bir gün bozarlar ŝoģbeti
76

Birbiriyle eylemez eżdād çendān iĥtilāš
74

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 384.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 415-16; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi
4962, vr. 278b.
76
eżdād: hem-sedād Nuruosmaniye 4962.
75
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Ģarfü’ž-Žā
77

45.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Dilā bìmār-ı ˘ışķ-ı yār olan itmez devādan ģažž
Virür derd ile cānın eylemez şehd-i şifādan ģažž
2. Şu kim Manŝūrveş zülfine ber-dār oldı cānānuň
Ol aldı bu fenā dārında ˘ömr-i bì-beķādan ģažž
3. ˘Aceb bì-źevķ imiş ŝūfì derūnı źevķi yoķ hergiz
Ne ģažžı var diyü itmez şarāb-ı dil-güşādan ģažž
4. Olurdı zāhidā mercān du˘āsı źikr-i tesbìģüň
Benüm rūģum gibi itseň o la˘l-i cān-fezādan ģažž
5. Bu cismüň sensüz ey rūģ-ı revānum ģažžı yoķ hergiz
Ten-i bì-cān ider mi ˘işret-i źevķ ü ŝafādan ģažž
6. ˘Aceb mi vech-i pāküňden ŝafā kesb itmese ŝūfì
Alur mı kūr-ı māder-zād olan nūr-ı Ĥudādan ģažž
7. Devāsuz derdine ˘ışķuň düşen el çekdi ŝıģģatdan
Belìġì başı ĥoşdur derd ile itmez devādan ģažž
Ģarfü’l-Ġayn
78

46.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Nār-ı hicrüň ol ķadar yaķdı dil-i sūzāna dāġ
Kūhsār-ı ġamda döndürdi anı ķaplana dāġ
79

2. Merdüm-i dìdem degül çeşm-i çerāġumdur benüm
Urdı ĥāl-i rūyuň ey meh dìde-i giryāna dāġ
77

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 433-34.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 447; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962,
vr. 280b.
79
Dìdem: - Mecmû‘atü’l-Letâ‘if.
78
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3. Āfitāb-ı ˘ālem-ārā ŝanma oldı mün˘akis
81

Nār-ı mihrüň yaķmış ey meh-rū dil-i ˘ummāna dāġ
4. Ĥāl-i Hindūsı öper gördüm leb-i cānāneyi
Ey göňül ol ġuŝŝadan oldı süveydā cāna dāġ
5. Bu meśeldür ey Belìġì ˘ārife bir gül yiter
Lāleveş baġrumda bitmez mi benüm bir dāne dāġ
Ģarfü’l-Fā
82

47.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Āstānında šurursa n’ola ĥūbān ŝaf ŝaf
Baġlanur dergeh-i ˘ālìde çü dìvān ŝaf ŝaf
83

2. Zülfine virdi alāybegligin itdi serdār
Ķalb-i ˘uşşāķı ŝıdı başdan o müjgān ŝaf ŝaf
84

3. Nice cān ķurtarayın bir yalıňuz baş ile ben
Šura müjgānı gibi nìze-güźārān ŝaf ŝaf
4. Sìnemi ĥāne-i zenbūra müşābih ķılduň
Görinür ey ķaşı yā zaĥm-ı firāvān ŝaf ŝaf
5. Çār-sū-yı ġam [u] miģnetde dükān açdı yine
Dizdi gevherlerini dìde-i giryān ŝaf ŝaf
6. ˘Ìd-i vaŝluňa irem diyü senüň ey yüzi māh
Çekilür kūyuňa ķurbān-ı dil ü cān ŝaf ŝaf
7. Yine bì-bāk oturup ˘ìş ide mi gülşende
Ey Belìġì mey ü maģbūb ile yārān ŝaf ŝaf
80

ŝanma oldı: oldı ŝanma Nuruosmaniye 4962.
mihrüň: ķahruň Mecmû‘atü’l-Letâ‘if.
82
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 474; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962,
vr. 283a.
83
alāybegligin: alay gülbegin Nuruosmaniye 4962.
84
bir: her Nuruosmaniye 4962.
81
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85

48.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Āfitāb eylemiş ey meh seni altun üsküf
Reşk idüp saňa giyer Ĥüsrev-i gerdūn üsküf
2. Başına ķondı sa˘ādetle hümā-yı devlet
Ĥalķ ŝanur giyer ol şāh-ı hümāyūn üsküf
3. Cevher-i ĥāk-i rehüň ide gibi başuma tāc
Virdi ol şeh baňa rüˇyāda bir altun üsküf
4. Şem˘veş pādişehüň bāb-ı hümāyūnında
Yandı par par giyüp ol ķāmeti mevzūn üsküf
5. Göreyin odlara yansun yüzümi zerd idüben
Ģālümi ġāyet ile itdi diger-gūn üsküf
6. Ey Belìġì ķapu ķapu dilenür miydi güneş
O ķapucı güzele olmasa medyūn üsküf
Ģarfü’l-Ķāf
86

49.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Olur mı her göňül mesken ġam-ı cānāneye lāyıķ
Serìr-i şāhı kim gördi ola her ĥāneye lāyıķ
2. Çıķar aġyār-ı bed-kìşi göňülden ey ŝanem hergiz
Ģarìm-i Ka˘be olmaz rāhib-i büt-ĥāneye lāyıķ
3. Raķìbüň ķalbine derd ü ġam-ı ˘ışķuň maģal görme
Bu bir gencìnedür şāhum dil-i vìrāneye lāyıķ
4. Ŝurāĥì gibi bezmüňde n’ola ķan aġlasam her dem
Görürsin būse-i la˘l-i lebüň pervāneye lāyıķ
85
86

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 504-05.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 515-16; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi
4962, vr. 284a.
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5. Ser-i zülf-i nigāra dest-res ümmìdin eylerdüm
Dirìġā üstüĥvānum yoķ tenümde şāneye lāyıķ

88

6. Ben anı bunca yıllar ŝaķlamazdum ey ecel saňa
Virürdüm cānumı olsaydı ger cānāneye lāyıķ

89

7. Yaķar ol şem˘-i bezm-ārāya per pervānemüz hergiz
Degül mi şevķ ile yanmaķ dil-i pervāneye lāyıķ
8. Belìġì ˘āķil iseň bu ĥarāb-ābāda meyl itme
Bu bir vìrānedür görmez misin dìvāneye lāyıķ
90

50.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Meyl itme Ģaķdan özgeye ey dil revāsı yoķ
˘Ömrüň vefāsı fāní cihānuň beķāsı yoķ
2. Hercāˇí oldı şehrümüzüň dil-rübāları
Mihrine bir göňül virecek meh-liķāsı yoķ
3. Ģüsn ü bahāda Yūsuf-ı gül-pìrehen gibi
Mıŝr-ı melāģat içre o māhuň bahāsı yoķ
4. Fir˘avn-ı nefse niçe olursın muķābele
Ŝūfì elüňde Ģażret-i Mūsā ˘aŝāsı yoķ
5. Men˘ eyleme Belìġíyi mihrinden ol mehüň
Ey ŝūfí aňa źerrece Ģaķķuň rıżāsı yoķ
91

51.
Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün
1. Ay alnına oldı vü güneş yüzine ˘āşıķ
Sürse ayaġı šopraġına yüzini lāyıķ
87

Bu beyit, Nuruosmaniye 4962’de yoktur.
Bu beyit, Nuruosmaniye 4962’de yoktur.
89
Bu beyit, Nuruosmaniye 4962’de yoktur.
90
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 527.
91
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 535-36.
88
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2. Eylerdi revān ĥançerine cānı ġınāˇì
Işlatsa ıraķdan meh-i nev gibi yalabıķ
3. Mey-gūn lebüňe her kişi mest-i ezelìdür
Ĥum-ĥāne-i ˘ışķuňda senüň var mıdur ayıķ
4. Aldanma ŝaķın lāf u güzāfına degüldür
Her ˘āşıķ-ı ŝādıķ geçinen yār-ı muvāfıķ
5. Bir serv-i ķabā-pūşa göňül virdi Belìġì
Endāmı güzel giydügi gül gibi yaraşıķ
92

52.

Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Aç gözüň cānuň uyar āyìne-i eşyāya baķ
Ŝāni˘i ŝun˘ında gör ķo ŝūreti ma˘nāya baķ
2. Mürdeler iģyā ider her dem lebinden ol ŝanem
Gel bu deyr içinde ŝūfì mu˘ciz-i ˘Ìsìye baķ
3. Źerre-i nāçìzde ĥurşìd-i ˘ālem-tābı gör
˘Ārif ol kim ķatrede cūş eyleyen deryāya baķ
4. Aģsen-i taķvìme inkār eylemezseň zāhidā
Ģaķ cemālin anda gör ol ŝūret-i ra˘nāya baķ
5. ˘Işķ odından sìnesine dāġlar yaķmış yine
Ey Belìġì lālelerle zeyn olan ŝaģrāya baķ
Ģarfü’l-Lām
93

53.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Diyeyin vaŝf-ı ĥašuňda yine bir tāze ġazel
Tāzeler reşk idüp aňa oķıya yaza ġazel
92
93

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1972, vr. 270a.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 581; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Revan 1972, vr. 316a.
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2. Şöyle vaŝf ile uçurdum o teźerv-i yārı
Bāl ü per açdı diler kim gele pervāza ġazel
3. Gelüň inŝāf idelüm var mı nažìri hergiz
Diyicek böyle dinür dil-ber-i mümtāza ġazel
94

4. Mušrib-i ˘ışķ ile nālem gibi dem-sāz oldı
Ŝaldı bu ŝavt ile ˘ālemlere āvāze ġazel

5. Rāstì ķādir olan böyle bülend elfāža
Ey Belìġì disün ol serv-i ser-efrāza ġazel
95

54.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Şarāb-ı ˘ışķ ile āyìne-i ķalbüň muŝaffā ķıl
Dü ˘ālem naķş[ın] ol levģ-i mücellāda temāşā ķıl
2. Dilerseň nār ola gülşen saňa ey büt-şiken göňül
Ĥalìlāsā maģabbet āteşinde [sen] yanup yaķıl
3. Maģabbet tìrin irgürmek dilerseň menzile ˘āşıķ
Sirişk-i ĥūn-feşānuň zih ĥamìde ķāmetüň yā ķıl
4. Senüň ķubbe-meniş sivā ne yirüňdür ne yirüňdür
Maķāmuň gel bu nüh šāķ-ı mu˘allādan mu˘allā ķıl
5. Çemende yum gözüň rind-i nažar-bāz olmaķ isterseň
Yüri kuģl-i maģabbetden göňül çeşmini bìnā ķıl
6. Deli dìvānenüň ģālini ta˘ķìl itmege zāhid
Şarāb-ı ˘ışķ ile aķlın yitirmiş ķanı bir ˘āķil
7. Ķamu āyìneden çün gördügüň kendü cemālüňdür
Belìġì šūší-i šab˘uňı öz vaŝfuňda gūyā ķıl

94
95

nālem gibi dem-sāz oldı: dem-sāz olımaz nālem çün TY 1972.
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10392, vr. 70b.
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55.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Ey perì sevdā-yı zülfüňle olup şeydā göňül
Eyledi ben ˘āşıķı ˘ālemde rüsvāy göňül
2. Ayla ülfet baġlamışdur kākülüňden dil-berā
Başını kesmek kesilmek yoķ dur[ur] ķaš˘ā göňül
3. Meclisüňde yanmaġa şevķ-i ruĥuňla mūmdur
Eylemez pervāneveş per yaķmadan pervā göňül
4. Eyle müstaġnì durur kim ķul olaldan ˘ışķuňa
Pād-şāh-ı ˘āleme baş egmedi şāhā göňül
5. Ey Belìġì yoķ durur ölmekden özge çāresi
Bir oňulmaz derde uġratdı beni derdā göňül
97

56.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Ķad-i bālā güzel ol kākül-i ĥoş-bū da güzel
Šoġrısın mı diyelüm o da güzel bu da güzel
2. Ruĥ-ı rengìni lašìf ü ĥaš u ĥāli zìbā
Hìç ķıl egrisi yoķ ol iki gìsū da güzel
3. Eşk-i çeşmümde ruĥuň ˘aksini zìbā görürin
Gösterür kendüyi ˘aynıyla güneş ŝuda güzel
4. Sāķ-ı sìmìni gibi sā˘id-i billūrı lašìf
Yed-i beyżā gibi ol dest ile bāzū da güzel
5. Sìneye gelmedügi ol ŝanemüň çirkìndür
Yoĥsa gelmiş degül anuň gibi pehlū da güzel
6. Leb-i dil-ber gibi şìrìn ü ter olmaķ yoķdur
Ne ķadar olur ise sükkeri pālūde güzel

96
97

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10392, vr. 70a.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 594-95.
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7. Ey Belìġì güzelüň çirkini olmaz hergiz
Olıcaķ daĥı güzel çeşm ile ebrū da güzel
98

57.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Eşkāl-i mümkināt-ı ġarìb ile ehl-i dil
Seyr itdi gördi didi cihāna ĥayāl-i žıll
2. Şeh-bāz-ı kebgi gör daĥı ol i˘tidālde
Ne yavuz ol aŝıl ne yavaş ol dilā baŝıl
3. Zülfi ġamıyla şöyle naģìf itdi cismümi
Mìzāna çekdi bir ķıl ile geldi ķıl-be-ķıl
4. Ol gül nihāli ġonçesi sen ol güşāde-dil
Ey nāme durma gül gibi yüzüň açıl yazıl
5. Şāyed teraģģum eyleye sūz-ı derūnuňa
Mānend-i şem˘ her gice ol māha yan yaķıl
6. Tír ü kemān tìrini öldürmege şehā
Peyveste ķaşlaruňa müjeň oldı muttaŝıl
7. Cān virmeyince cān ele girmez Belìġìyā
Vir būsesine cānuňı cānānuň öl diril
99

58.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Dünyāda cennet ister iseň sebzezāra gel
Šūbì gerekse sāye-i serv-i çenāra gel
2. Ey kìmyāya šālib olup cevher isteyen
Ĥāk-i mezār-ı ŝāģib-i bāķır-˘ıyāra gel
3. Ŝıģģat yüzini görsün o bì-çāre bir nažar
Ey cān šabìbi ˘āşıķ-ı zār u nizāra gel
98
99

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 602.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 616.
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4. Ten ķana yundı tìġ-i ġam-ı intižār ile
Mānend-i ġonce oldı yürek pāre pāre gel
5. Ortaya aldı ġam bizi šur ayaġı götür
Sāķì senüňle ˘azm idelüm bir kenāra gel
6. Bād-ı fenāya virmedin ey dil ġubāruňı
Bir çāre eyle derd ü ġam-ı rūzgāra gel
7. Żāyi˘ geçürme ĥānede ˘ömrüň Belìġìyā
Gūş eyle ŝavt-ı bülbüli bir murġzāra gel
Ģarfü’l-Mìm
100

59.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Dikdi burūc-ı çarĥa fiġānum ˘alem benüm
˘Ālemde şimdi pādişehem mülk-i ġam benüm
2. Bu bezm içinde daĥı ne Cem var idi ne cām
Ol demde cür˘a-nūşum idi ĥāk-i Cem benüm
3. Peyveste ķaşlarıyla dü-tā zülfi dil-berüň
Döndürdi tār-ı mūya bilüm ķıldı ĥam benüm
4. Ŝunma raķìbüň aġzına şehd-i lebüň meded
Cānum acıtma sükkerüme ķatma sem benüm
5. Rūz-ı ezelde böyle naŝìb eylemiş Ĥudā
Źevķ ü ŝafā senüň ola derd ü elem benüm
6. Nār-ı firāķı yāra ķaçan yazmaġ istesem
Yanar elümde sūz-ı dilümden ķalem benüm
7. Çekmezdi her dem üstüme tìġın Belìġìyā
Ķaŝd itmeseydi ķatlüme ol pür-sitem benüm

100

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 629-30.
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60.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
1. Gażab atına binme şehsüvārum
Daġıtma tünd-bād ile ġubārum
2. Çün oldı mey-kede ġamdan ne ķorĥu
Demir ķapulı muģkem bir ģiŝārum
3. Görüp na˘l-i semendüň ol ķapuda
Ķamandı ķaldı çeşm-i eşk-bārum
4. Dil oldı rāhib-i büt-ĥāne-i ˘ışķ
Olaldan ey ŝanem ģüsnüň bahārum
5. Feżā-yı şi˘rüň oldum şāh-bāzı
Belìġì pençeme aldum şikārum
102

61.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Seng-i cefāňa ķarşu ķodı ser Ķayacuġum
Šut šaşa eyle ĥurd anı yek-ser Ķayacuġum
2. Ol deňlü urdı başuma seng-i sitemleri
Giydürdi baňa tāc-ı mücevher Ķayacuġum
3. Sìneň lešāfetini görüp oldı ķatı saĥt
Kesb-i bürūdet eyledi mermer Ķayacuġum
4. Beňzetme ķalb-i müdde˘ìyi ķatı göňlüňe
Šutma kesekle la˘li ber-ā-ber Ķayacuġum
5. Gel ķarşu šurma ŝarŝar-ı āhumdan it ģaźer
Şol ģaddedür ki šaġları ŝarŝar Ķayacuġum
6. Gevher-nebāt-ı tāze bitürmek muģāl iken
N’eyler lebüňde ĥašš-ı mu˘anber Ķayacuġum

101
102

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Eki 244, vr. 352a.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 648-49.
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7. Nāmum Belìġì nāme-i ˘uşşāķa itdi ķayd
Göňlümi yazdı kātib-i defter Ķayacuġum
103

62.

Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Ĥvāba vardum gice bir dil-ber-i ra˘nā gördüm
Ķarşuma geldi elinde mey-i ģamrā gördüm
2. ˘Işķ imiş ŝundı hemān-dem elüme bir šolu cām
Nūş idicek anı çoķ dürlü temāşā gördüm
3. Gülşen-i ˘ışķ u maģabbet ne ˘aceb gülşen olur
Ġoncesin bülbül-i gūyā gibi gūyā gördüm
4. Kuģl idinmiş meger izi tozını sen servüň
Dìde-i nergis-i şehlāsını bìnā gördüm
5. ˘Ayn-ı ģayretle Belìġì idüp eşyāya nažar
Ķāf-ı ķudretde bugün peşşeyi ˘Anķā gördüm
Ģarfü’n-Nūn
104

63.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Dilde beňzer kim süveydā ˘aks-i ĥālüňdür senüň
Yā meger kim noķša-i cìm-i cemālüňdür senüň
2. Ĥvābda gördüm dimişsin ol nigāruň yüzini
Daĥı ey ŝūfì uyursın ol ĥayālüňdür senüň
3. Ķāle gelmez ehl-i ģālüň źevķi zāhid urma dem
Cehlüňe bürhān ü ģüccet ķıl vefāluňdur senüň
4. Ey göňül murġı ser-i kūyında pervāz itmege
Oķları ķoluň ķanaduň perr ü bālüňdür senüň

103
104

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1972, vr. 333a.
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T752, vr. 52a.
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5. Dil-i vìrān ol ŝaçı Leylāya oldur dāsitān
Ķıŝŝa-i Mecnūn Belìġì ģasb-i ģālüňdür senüň
105

64.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Gözleme kimse elin umma naŝìbüň elden
Saňa āĥir yetişür ķısmet olan evvelden
2. Baġladum naķd-i dili gerçi miyān-ı yāra
Eyledüm ortada güm anı çıķardum elden
106

3. Bir aķar ŝu gibidür ˘ömr ki mānend-i ģayāt

107

Anı sen baġlıyamazsın dügüm_urma yilden
108

4. Belde tìġüň kesici oldı geçirmez ĥalķı
Anuň içün geçemez cān u göňül bu belden
5. Dāˇireň gözle Belìġì ģaźer it devr-i felek
Seni pergāra çeker çıķma ŝaķın cedvelden
109

65.
Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün
1. Bir ķoyun ala gözli ķuzınuň beresinden
Öldüm beni dūr eyledi cānum beresinden?
2.

105

Gün šoġar idi başuma burc-ı şerefden
Ger baķsa o meh-manžaramuz manžarasından

Rıdvan Canım, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, Ankara: KTB. Yayınları
2018. [Erişim Tarihi: 01.02.2019]. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/
Eklenti/60327,latifi-tezkiretus-suara-ve-tabsiratun-nuzamapdf.pdf?0, s. 151; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi 2254, vr. 87b.
106
Bir aķar ŝu gibidür ˘ömr ki mānend-i ģayāt: ʿÖmr aḳar ṣu gibidür sen anı mānend-i
ḥabāb Latîfî Tezkiresi.
107
Anı sen baġlıyamazsın dügüm urma yilden: Ey göňül baġlayımazsın dügüm urma
yilden Latîfî Tezkiresi.
108
ĥalķı: kimse Latifi Tezkiresi.
109
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Eki 244, vr. 352a.
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3.

Āhen-dil imiş ol ŝanemüň gūşına irmez
İrişdi ŝadā çarĥa fiġānum ceresinden

4. Gūş eyleme efsānesini vā˘ižüň ey dil
İşit sözümi gel beri ol dil beresinden
5. Ķabrine Belìġìnüň eger varasın ey cān
Geldi diye cānum šura ol maķberesinden
110

66.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Šolansun šurma bezmi sāķí-i cānāneler dönsün
Pey-ā-pey ŝaġlu ŝollu la˘l-gūn peymāneler dönsün
2. Güzeller şem˘-i bezm-ārā gibi par par yanar sāķì
Meded biz yanalum şevķ odına pervāneler dönsün
3. Cihān bir yaňa dönse būseden meh-pāreler dönmez
İçilsün döne döne šolular peymāneler dönsün
4. Yine şevķ-i lebüňle şöyle ser-mest it ki ˘uşşāķuň
Felekler gibi ey meh başına ĥum-ĥāneler dönsün
5. Bu meclis āşinālar yiridür herkes yirin bilsün
Diňüz bu bezm-i ĥāŝŝa gelmesün bìgāneler dönsün
6. Girüp meh-pārelerle ŝūfí dönme ģalķa-i źikre
Şarāb-ı mihr ile medhūş olan mestāneler dönsün
7. Degül encüm felekler dāġ urındı oldı abdāluň
Işıķlar gibi çarĥ ursun ķo ol dìvāneler dönsün
8. Cihāna gün gibi ˘arż eyle genc-i ģüsnüň ey meh-rū
Girüp şevķüňle raķŝa sākin-i vìrāneler dönsün
9. Felekler dāˇimā ķušb-ı murāduň üzre devr itsün
Belìġì gibi ey meh üstüňe ferzāneler dönsün
110

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 685.
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67.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Serüň pā itmeyince baģr-ı ˘ışķa šalabilmezsin
Nefes šutmaz iseň dürr-i murāduň alabilmezsin
2. Ruĥuň ešrāfı ˘anber ĥākümüz kāfūra dönmişdür
[Ne] ġāfilsin bu ŝūretden daĥi reng alabilmezsin
3.

Ŝadā-yı perr-i peşşe virmez_ise gūşuňa ģālet
Maģabbet sāzını bezm-i belāda çalabilmezsin

4. Ķomazsın dāmenin bir dem elüňden ey gözüm yaşı
Nedür bu recm saňa bilsem ne virdük alabilmezsin
5. Belìġì nefs-i kāfir-kíşi ger ķatl idebilmezseň
Bugün meydānda ġāzìler ķılıcın ŝalabilmezsin
112

68.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Gir ģiŝār-ı ˘ışķa şāhuň cünd-i āfetden ŝaķın
Ya˘ni dil mirˇātını jengār-ı ġafletden ŝaķın
2. Eyleme her fi˘l-i nā-meşrū˘a ey ĥvāce şürū˘
Aŝŝı itmez ŝoň peşìmānlıķ ĥacāletden ŝaķın
3. Ŝaķludur her ķašresinde sāġaruň cünd-i hevā
İtmesünler ķalbüňi tārāc ġāretden ŝaķın
4. Ģarfüňe ger kimse parmaķ baŝmasın dirseň ģarìķ
Gel yüri olma ģiref ehl-i şeķāvetden ŝaķın
5. Zāhidā depret dilüň lā-ģavle meşġūl ol bugün
Yād ile yarın bugün ģavl-ı ķıyāmetden ŝaķın

111
112

Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 2955, vr. 106a.
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10392, vr. 71a.

426

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

113

69.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Merd-i ˘ışķam bezm-i ġamda hem-dem-i merd isterin
Derdümi arturmaġa bir yār-ı hem-derd isterin
2. Derdi olmayan ne bilsün ehl-i derdüň derdini
Derde düşmen bir Ebū Derdā gibi merd isterin
3. Ķurtarup ĥalķı ide efsürde nār-ı dūzaĥı
Yā İlāhì āhumı ol mertebe serd isterin
4. Bu bahār eyyāmı geldi bülbül oldı bülbüle
Şāĥ-ı gülden sāķíyā ŝun sāġarı verd isterin
5. Kūh-ı ˘ışķuň ey Belìġì çünki [gāh] berg gāhi ben
Cismümi zār u nizār u rūyumı zerd isterin
114

70.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Şol ķadar pür-yāredür kim cism görünmez yāreden
115

Yaradan ĥalķ eyledi

beňzer vücūdum yāreden

2. Bāliş-i zerkāra baş egmez cihānda ĥusrevā
Seng-i ĥārā yeg gelür Ferhāda rengìn ĥāreden
3. ˘Işķ ile yektā olup giydüm libās-ı vaģdeti
˘Āriyet bir ĥırķadur ten üç yüz altmış pāreden
4. Aramuzda yār ile nāşì gerekmez ey göňül
İki gözümüň biri olursa çıķsun aradan
113

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 701.
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Selimiye Kütüphanesi, 22 Sel 2164, vr. 170a; Mecmû‘a-i Eş‘âr,
Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan 67, vr. 10b.
115
eyledi: eylemiş Ali Nihat Tarlan 67.
114
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5. Rāżì ol sen de yime

˘ālemde ferdā ġuŝŝasın
117

Ey Belìġì rızķuňı elbetde virür Yaradan
118

71.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Ey göňül gel çìn-i zülf-i ˘anberìnüň minnetin
Çekme ķılca nāfe-i āhū-yı Çìnüň minnetin
2. Šūšì-i dil ķande virmez cānına minnet bilür
Ey yüzi mirˇāt o la˘l-i sükkerìnüň minnetin
3. Ĥırmen-i ģüsninde ĥāl-i yāra minnetdār ol
Ey Süleymān çekme mūr-ı dāne-çìnüň minnetin
4. Nāzenìnüm tek ŝaçuň dārına ber-dār it beni
Baňa çekdürme bu ˘ömr-i nāzenìnüň minnetin
5. Minnet Allāha irişdüm kūy-ı yāra ey ŝabā
Yile vir şimden girü rūy-ı zemìnüň minnetin
6. Ben senüň cān gevherin ìśār iderken pāyuňa
Aŝma şāhum gūşuňa dürr-i śemìnüň minnetin
7. Minnetine çeşme-i Ĥıżruň ŝovuķ ŝu içmezin
Boynuma aldum o tìġ-ı cevherìnüň minnetin
8. Zerķuňı bì-minnet eyler Źü’l-minen saňa ˘ašā
Ey Belìġì çekme her dūn u denìnüň minnetin

116

yime: Belìġì Ali Nihat Tarlan 67.
Ey Belìġì rızķuňı elbetde virür: Eksik itmez rızķını virür vücūduň Ali Nihat Tarlan
67.
118
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1972, vr. 350a.
117
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Ģarfü’l-Vāv
119

72.
Mef˘ūlü Fā˘ilātün Mef˘ūlü Fā˘ilātün
1. Dil nāle itmesün mi sen gül-˘iźāra ķarşu
Bülbül fiġāna başlar evvel bahāra ķarşu
2. Dìvāne göňlüm iňler āşüfte vü perìşān
Çözdükçe ķara zülfin ben bì-ķarāra ķarşu
3. Bu beyt-i derdnāki tekrār idüp oķurdı
Teslìm-i cān iderken dil tìġ-ı yāra ķarşu
4. Cānum murādı üzre maķŝūduma irürdüm
Biň cānum olsa virsem ol ġamzekāra ķarşu
120

5. Çarĥ-ı berìne ĥānem virmezdüm ey Belìġì
Gelse müşerref itse ol māh-pāre ķarşu
121

73.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
1. Eger maģbūb olursa bir içim ŝu
Yüzi ŝulu degülse andan el yu
2. Güzel oldur kim anuň gerdenine
Ķolın ŝalmaya kes illā ki gìsū
3. Ruĥıyla ˘ārıżın her dem idüp yād
Yanup nār-ı ġama itme yaşuň cū
4. Ne bilsüň ķadrini gevher-şināsuň
Şu kim ĥar-mühreye ˘arż ide lüˇlüˇ
119

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 721; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962,
vr. 289b.
120
ĥānem: cānum Nuruosmaniye 4962.
121
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 2175.
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5. Meger ān šurre-rā būy-ı vefānìst
122

Nemì dìdem Belìġì yek ser-i mū
Ģarfü’l-Hā
123

74.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Ķanda beňzer ol dehen cām-ı şarābuň ˘aynına
Bāde beňzer beňzemez ol la˘l-i nābuň ˘aynına
2. Kirpügümde görinen ķanlu ciger pergālesi
Beňzemez mi sìĥe ŝancılmış kebābuň ˘aynına
3. Šurmadan başum döner mānend-i çarĥ aķar yaşum
Beňzedürsem n’ola kendüm āsiyābuň ˘aynına
4. ˘Ayn-ı deryā olsa yaşum ġarķa virür ˘ālemi
Gelmez ey dil ol şeh-i ˘ālì-cenābuň ˘aynına
5. Sìneme çün dāġ yaķduň bir elif çek üstine
Bezm-i ġamda mušribā döndür rebābuň ˘aynına
6. Ey Belìġì çeşmelerle şehri ma˘mūr eyleyen
Ŝu yirine sìm ĥarc itdi türābuň ˘aynına
124

75.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. ˘Ālim odur ki her kişinüň müşkilin bile
Fāżıl odur ki ˘ārif olan dil dilin bile
2. Mürşid odur ki vādì-i ˘ışķı ķonaķ ķonaķ
Ķaš˘ eyleye merāģil ü ser-menzilin bile
122

“Ey Belîğî! Galiba o perçemde vefa kokusu yok. Bir kıl ucu kadar görmedim.”
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 748.
124
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 3759, vr. 40b.
123
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3. ˘Āşıķ odur ki perde-i pindārı ref˘ ide
Dìdār-ı yāre māni˘ olan ģāˇilin bile
4. Ehl-i baŝìretān aňa dirler ki ˘ālemüň
Yarı nažarda cāhilin ü ˘āķilin bile
5. Dervìş odur Belìġì dögen şaĥŝı sögmeye
İde du˘ā-yı ĥayr öpe pāyin elin bile
125

76.
Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün
1. Müjgānına yir eyledi cānum dil içinde
İrgürdi nişāna oķı bu menzil içinde
2. Ser-geşte olan gerd-i reh-i bādìye ey dil
Mecnūn gibi Leylāsın arar maģmil içinde
3. Cem˘ oldı ŝanur gökden inüp yirde melekler
Meh-rūları cāmi˘de gören maģfil içinde
4. Ey ġonca-dehen gül gibi elden ele gezme
Eller seni her ĥār ŝaķın bu il içinde
5. Deryā-yı ezel sāģilisin gevher-i tende
Ķalmaķ saňa lāyıķ mı Belìġì gil içinde
126

77.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Berķ-i çemende gülmegi ta˘lìm idüp güle
Ebr-i bahār giryeler ögretdi bülbüle
2. Beňzemez oldı ĥırmen-i ĥüsnüňde ĥūşe-çìn
Yād itdi zülfüň eyledi āheng sünbüle
125
126

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 772.
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10392, vr. 70b.
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3. Ĥayrānı mı ki birbirinüň sāġar üstine
Düşdi ŝurāģi aġzı egildi güle güle
4. Ĥāl-i ruĥuňda ĥaš degül ol misk odaġıdur
Kim bāġbān-ı ŝun˘ ķomışdur ķaranfüle
5. ˘Işķuň Belìġì geldi demi oldı nefģa-sāz
Bezm-i çemende bülbül ile yine bülbüle
Ģarfü’l-Yā
127

78.
Mef˘ūlü Fā˘ilātün Mef˘ūlü Fā˘ilātün
1. Başa iletmiş işin gördüm o ser-tırāşı
Ĥalķ-ı cihānuň olmış taģt-ı yedinde başı
2. Tìġine ey dil anuň n’ola boyun virürsem
Cāna ŝafā baġışlar maģbūbdur tırāşı
3. Mānend-i şāne ṣındı cānā şikeste göňlüm
Sen meh-liķā elinden k’āyìne aldı başı
4. Mūy-ı ser-i raķìbān Fir˘avn ˘askeridür
Mūsā ile hemìşe eksük degül ŝavaşı
5. Müjgānuň oldı reg-zen ķıl aňa kāse-i dem
Gör ĥidmete yararsa bu çeşm-i ĥūn-pāşı
6. Āyìne-i müdevver ġabġabı zenĥ legençe
Olmış Belìġì aňa tìġ-ı Dımışķì ķaşı
128

79.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. O gül-çihre baňa bir āh-ı āteşnāk yandurdı
Ĥas ü ĥāşāk-ı endūhı anuňla pāk yandurdı

127
128

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 781.
İncinur Atik Gürbüz, age., s. 794.

432

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

2. Degül ebr-i siyeh dūd-ı ˘alāmetdür çıķup āhum
Burūc-ı çarĥ-ı çārümde ĥas u ĥāşāk yandurdı
3. Görüp ruĥsār-ı cānānı tecellì nārına ˘āşıķ
Vücūdın şem˘-i bezm-ārā gibi bì-bāk yandurdı
4. Derūn-ı sìnede ey meh bir oldı nār-ı mihrüňle
Beni bir yaňadan sūz-ı dil-i ġamnāk yandurdı
5. Şafaķ ŝanma Belìġì şem˘-i āhum çevresin nā-geh
Šolanurken perin pervāne-i eflāk yandurdı
129

80.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Meh gibi ˘arż-ı cemāl eylese ey dil Şāmì
Rūzdan gözlerüme rūşen iderdi şāmı
2. Meh-i nevdür ķaşuňı gözlemesün müdde˘iyān
Gelür ay eskisine çün olaruň bayrāmı
3. Şehr içinde ayuň on dördi gibi şöhreti var
Šutdı āfāķı güneş gibi ser-ā-ser nāmı
4. Sidre šāvūsı gibi cilveler itse yaraşur
Bu lešāfetle anuň kākül-i ˘anber-fāmı
5. Ŝuna mı aġzuma mey-gūn lebin āyā ol māh
Ŝundı bu şeb baňa bir cām-ı sürūr-encāmı
6. Yoķ mı bu memleketüň pādşehi itdi helāk
Bizi ĥançerler ile ġamze-i ĥūn-āşāmı
7. Leblerin öpmege el virmez ise bāde gibi
Düşelüm ayaġına eyleyelüm ibrāmı
8. Ķadd-i bālāsı yanında ķatı alçaķ görinür
Ey Belìġì baňa serv-i çemenüň endāmı

129

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 853-54.
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81.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Eksük olmaz ˘āşıķa ol şìvekāruň nāzişi
Nāzenìn olanlaruň ˘işveyle olur nāz işi
2. Ķašre iken gözlerüm yaşını ˘ummān eyledüň
Ġarķa virdüň ˘ālemi cānā çoġ itdüň az işi
3. Zaĥm-ı sìnem gibi hergiz oňmadı baġrum başı
Oňmaduķ başuň cihānda lā-cerem oňmaz işi
4. Zülf-i yārüň her ķılında baş ile cān oynamaķ
Āferìn ey dil degüldür degme bir cān-bāz işi
5. Gördügince görmeze urur geçer virmez selām
˘Āşıķa ol ġamzekāruň dāˇimā iġmāz işi
6. Oynadup ĥalķ-ı cihānı dürlü ŝūret gösterür
Kim ĥayāl-i žılla beňzer çarĥ-ı lu˘bet-bāz işi
7. Şer˘ ile ķānūna uymaz ey Belìġì gördiler
Yaķdılar nāy ile ˘ūdı oldı söz ü sāz işi
131

82.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
1. Šāli˘ümle cünd-i berķ-i āhumuň ŝavaşını
Dir gören biz şimdi gördük yıldırım uġraşını
2. Pād-şāhum sürĥ-ser tìġüňden itmezse ģaźer
Lāleveş bergin görür ol dāmeninde başını
3. Mā-taķaddümden ĥaber virür be-ġāyet yaşlıdur
Eşk-i çeşmümden ŝoruň baģr-ı muģìšüň yaşını
4. Šaş eşigüň gibi mesken bulmadı ey meh güneş
Ĥāne ĥāne ˘ālemüň gezdi içini daşını

130
131

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 943-44.
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10392, vr. 69b.
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5. Ser-fürū itdi Belìġì geldi alçaķdan hilāl
Ġurreden ġarrā görüp ol meh-cebìnüň ķaşını
132

83.

Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Dilümüz aňlayamaz ŝūfí bizüm ķāl ehli
Bì-zebān söyleşelüm var ise bir ģāl ehli
2. Salšanat faķr ile faĥr itmek imiş ˘ālemde
Ne bilür ķadrin anuň memleket ü māl ehli
3. İledür ĥalvetine ģìle ile ŝūfí şarāb
Görmedüm dünyede anuň gibi bir āl ehli
133

4. Vazgel ˘aķl ile sen yār olımazsın ey dil
Ehli var başķa anuň da behey abdāl ehli
5. Cānı cānān yolına virmede ihmāl itme
İremez menzil-i maķŝūdına ihmāl ehli

6. Her dem āl ile Belìġì öper ol serv ayaġın
Görmedüm ĥūn-ı sirişküm gibi bir āl ehli
134

84.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Āb-ı derd ile şu kim ĥākümi taĥmìr itdi
Ĥāne-i miģneti ol šıyn ile ta˘mìr itdi
132

Süleyman Solmaz, Gülşen-i Şu’arâ, Ankara: KTB. Yayınları 2018, e-kitap, [Erişim
Tarihi: 01.05.2019]: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56733,ahdi-gulsen-isuarapdf.pdf?0, s. 122-23; Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi T752, vr. 14b; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu,
06 Hk 110, vr. 88a; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil
Yz A 1694, vr. 38b; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Selimiye Kütüphanesi, 22 Sel 2309, vr. 43b;
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 3184, vr. 278a;
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Manzum 564, vr. 38b; Mecmû‘a-i Eş‘âr,
Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Eki 244, vr. 137b.
133
Bu beyit, Gülşen-i Şu’arâ’da yoktur.
134
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Eki 244, vr. 79b.
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2. Neye kim ķılsa nažar görmek içün anda beni
Naķşuňı dìdelerüm her yire taŝvìr itdi
3. Nār-ı hecrüň yine od ŝaldı göňül ĥırmenine
Ģāŝılı yaķdı ķatı anı ķara yir itdi
4. Küfr ile örter_idi muŝģaf-ı ģüsnin o ŝanem
Ģāşiye yazdı ĥašāsı ĥašı tefsìr itdi
5. Bir ġazel didi Belìġì ĥaš-ı la˘lüňi ögüp
Oķıyanlar varaķ-ı cānına taģrìr itdi
135

85.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
1. Ĥaš-ı ˘anber-feşānuň gün yüzüň ey meh n’idem šutdı
Sipihr-i cānı ser-tā-ser ġamām [u] hemm ü ġam šutdı
2. Šutup ķapılmaz iken bend ü bāġ ile dil-i şeydā
Anı ķapuňda ķul itdi şehā dest-i kerem šutdı
3. Nedür borcum benüm bilsem aňa ķanlu mıyam ey dil
Sirişk-i ĥūn-feşānum dāmenüm aldı yaķam šutdı
4. Boġazına çıķınca tā sebūnuň ķanını içdi
Ŝurāĥìden hemān ķan alıgör ey sāķí dem šutdı
5. Belìġì şāh-ı ˘ışķ oldum şarāb-ı āh u eşkümden
Taģammül baġladum dünyā yüzin ĥayl u ĥaşem šutdı
136

86.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Yine mestāne ider nāle-i murġ seģeri
Ķuş dilin aňlar iseň diňle ne dir al ĥaberi
2. Gül ü mül devri irişmiş ne durursın sāķì
Getür ayaġı götür dilde olan ġayr-ı teri
135
136

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi 1082, vr. 40b.
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 10392, vr. 69b.
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3. Gene boyandı bu beneklü ciger reng-i ġama
Ķanı mey tāzelesün sāķì bu yanmış cigeri
4. Cān virürken o büte secdeyi çoġ itme göňül
K’iĥtiŝār üzre olur çünki namāz-ı seferì
5. Bādenüň nef˘ine çün ģüccet ile ķābilsin
Nedür insāna anuň söyle Belìġì żararı
137

87.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Dürme mektūbuma ey ġonce yüzüň nāme gibi
O ķara yazulınuň göňlini yaz ĥāme gibi
2. Ellere nāme gibi sırrını fāş eyleyenüň
Başın ayaķlara ŝalsaň yiridür ĥāme gibi
3. Nergis-i ŝaģn-ı gülistān göz ider bir birine
Nažarı cümlenüň ol serv-i gül-endāma gibi
4. Göricek çeşmüňi cān oldı lebüň ģayrānı
Bengìdür meyli anuň sükkerì bādāma gibi
5. Ruĥ-ı dildārı ķoyup zülfine dil oldı revān
Rūmdan ˘azm-i Belìġì šaraf-ı Şāma gibi
138

88.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Ķarşudan şìve semendiyle ol āfet ķopdı
Bād-ı ŝarŝarla ŝanasın ki ķıyāmet ķopdı
2. Šālib ü rāġıb olursam n’ola cānā lebüňe
Yine dilden aňa biň cān ile raġbet ķopdı
3. Ķoşup aġyāra o yār aġladı feryād itdi
Bir it eksilmek ile ŝanki ķıyāmet ķopdı
137

Kamil Ali Gıynaş, age., s. 2757-58; Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi, T 2955, vr. 130a.
138
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi 1082, vr. 48b.
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4. Şimdiden ķalmadı bir kimse helāk eylemedük
Ĥışm-ı ĥūn-rìz ile gördüň mi ne āfet ķopdı
5. ˘Ārı terk eyledi yār oldı Belìġì ˘ışķa
Zāhidā nice diyem ehl-i melāmet ķopdı
139

89.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Cān u dil ġuŝŝaň ile oldı elem gūşeleri
Aňa şādam ki şeneldi yine ġam gūşeleri
2. Hey ķıyāmet demidür mürdelerüň iģyā ķıl
Küşte-i ġamzeň ile šoldı ˘adem gūşeleri
3. Görme ĥālì šolu baķ gūşe-i mey-ĥānelere
Be bu Cem gūşeleridür be bu Cem gūşeleri
4. Göz ucıyla baňa cevr oķlarını atdı o yār
Ĥayli cānumda yir itdi o kerem gūşeleri
5. Lāle cām aldı ele sāķí güzellendi yine
Bāġ-ı Firdevse dönüp ˘işret ü dem gūşeleri
6. Kūy-ı dildārı Belìġì gibi seyr eyleyenüň
Görinür mi gözine ŝūfí İrem gūşeleri
140

90.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Ŝāfì-dil_ol ŝafā ile dürr-i Necef gibi
Ālūde ķalma gerd-i ġam ile ĥaźef gibi
2. Germ olma germe gögsüňi var gözle dāˇireň
Ŝaķın zamāne sille çalar saňa def gibi

139

İncinur Atik Gürbüz, age., s. 814; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Zühdü
Bey 226, vr. 12b.
140
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet
MC 479, vr. 8b; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz
FB 263/2, vr. 97a; Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi,
T 3795, vr. 34b.
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3. Ser-māyeňi bu dünye metā˘ına baġladuň
Ey ĥvāce naķd-i ˘ömr-i ˘azìzüň telef gibi
4. Āhum ĥadengi āh ne kār eyler ey püser
Niçün sen aňa ķarşu šurursın hedef gibi
5. Künc-i felāģı çünki idindüň Belìġì cāy
Çek dāmen-i ferāġata pāyüň keşef gibi
141

91.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Ey dil dilerseň aġ ola yüzüň semen gibi
Dāˇim niyāza šut yüzüňi yāsemen gibi
2. N’eyler cihānda ašlas-ı zer-befti merd olan
Giy bir ˘abāyı kendüňi zeyn itme zen gibi
3. Ser vir yolında ol büt-i şìrìn-dehānumuň
Ey dil başuňı başa ilet Kūh-ken gibi
4. Mey gibi la˘lüň öpmege devrān vireydi el
Böyle ayaķda ķalmaz idüm derdden gibi
5. Var ey Belìġì cismüňe ŝarılmadan kefen
Bir sìm-ten nigāra ŝarıl pìrehen gibi
142

92.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
1. Şükr Ĥudā ki gördi gözüm vech-i Aģmedi
Ģaķķuň cemāli pertevi nūr-ı Muģammedi
2. ˘Işķuň kitābını ben oķurken daĥı Ĥudā
Ķılmamış idi Ādeme ta˘lìm-i ebcedi
3. Ķaddüm hilāle dönmiş iken mihrüň ile meh
Seyr itmemişdi daĥı bu šāķ-ı zebercedi
141
142

Kamil Ali Gıynaş, age., s. 2761.
Kamil Ali Gıynaş, age., s. 2902-03.
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4. Şāh-ı velāyet aňa ŝunar Kevśeri revān
Şol teşne-dil ki dünyede la˘lüň ġamın yidi
5. Yüz ķarasın ķazıtdı Belìġì şu deňlü kim
Ne yüzle ilte Ģażrete bu rūy-ı esvedi
143

93.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
1. Bunı dir dem-be-dem şeştā def ü nāy
Nedür bir dem içün bu hūy u bu hāy
2. Kemānuň tìrüň ile başı ĥoşdur
Ķaşuň gibi bir oynar başludur yāy
3. Ayaġın öpmege varduķda zāhid
Didi sāķì yüri degmez saňa pāy
4. Ķanā˘at gencine mālik olanlar
Olur bir ģabbeye yoĥsul ise bay
5. O bed-mihre seģāb u ra˘dāsā
Belìġì aġlasam vāy iňlesem vāy
144

94.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
1. Senüň bezmüňde ey māh-ı şeb-ārāy
Yanup yaķulmaġa mūmuz ser-ā-pāy
2. Didüm la˘lüňde n’eyler diş yarası
Dilin çiyner o šūšì-i şeker-ĥāy
3. Zemistānda ĥazān olmış bahāruň
Ŝararmış tāb-ı tebden ey ķaşı yay
4. Tehì ŝanmaň anı ehl-i nefesdür
Hevādārına kendin diňledür nāy
143
144

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 15 Hk 224, vr. 76b.
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5. Belìġì ķatline bir ġamze besdür
Saňa kim dir ki yayuň ķur oķuň yay
145

95.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
1. Ķahvenüň bāde-i gülgūn gibi yoķdur ānı
Iŝıcaķdur o ķara yüzlünüň ammā ķanı
2. Miśl ü mānendi mi var müşteri ķızdurmaķda
Isıcaķ yüz göricek her kişi ister anı
3. Puĥtedür bāde gibi gördi iňen ĥām degül
Şeyĥ ü şābuň aňa bir pāre ıŝındı cānı
4. Ķāšı˘-ı demdür anuňla dimeňüz dem olmaz
Kāse kāse içelüm n’olsa gerekdür ķanı
5. Mıŝr u Şām u Ģalebi gezdi gelicek Rūma
Ayaġın aldı şarābuň o cihān fettānı
6. Naķda māˇil olup ortada gezer aķçalaşur
Bilmezem ķahvecinüň ķaģbe midür oġlanı
7. Söyle ol rū-siyehüň baňa ne keyfiyyeti var
Ey Belìġì aķıdur ayaġına yārānı
146

Ķıš˘a
Mef˘ūlü Fā˘ilātün Mef˘ūlü Fā˘ilātün
1. Cānını itdi ķurbān ol şeh ġazā yolında
Mülk-i beķāda şimdi oldı şeh-i şehìdān
2. Ser-cümle tāc u taģtı ıŝmarladı Selìm [Ĥān]
Ģayfā šolundı gözden ol āfitāb-ı raĥşān
145

Aysun Sungurhan Eyduran, Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, KTB
Yayınları, Ankara 2017, s. 240-41; Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi, T 10390, vr. 138b; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Selimiye Kütüphanesi, 22
Sel 2309, vr. 46; Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T
3563, vr. 110b; Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 5351, vr. 87b.
146
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 1826, vr. 34b.
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3. Ser-tā-ķadem cihāna ģükm eylese elinde
Sulšān Selìme degdi çün ĥātem-i Süleymān
4. Māh-ı rebì˘ü’l-evvel rūz-ı nehem dü-şenbih
Taĥtı müşerref itdi devlet ile Selìm Ĥān
5. Pìr-i ĥıred Belìġì didi o demde tārìĥ
Sulšān Selìm oldı baģreyn ü berre sulšān

(974/1566)

Müfred/Matlalar
147

1.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Ger belì didüňse Ģaķķa ˘ışķ ile rūz-ı elest
Gözle peymānı riyā peymānesine urma dest
148

2.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
Virür zülfüň peyāmın bād gāhì rāst gāhì kec
Alur andan ĥaber şimşād gāhì rāst gāhì kec
149

3.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Tā görelden vech-i pāküň ġayrdan ķıldum ˘ubūr
Ķılmazam ġayra nažar ģüsnüň yiter cennāt-ı ģūr
150

4.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
Yāruň benefşe ĥaššı ki gül-berg-i terdedür
Nā-dān-ı kec-nažar gözine lìk perdedür
147

Bilge Kaya, Hisâlî Hayatı - Eserleri ve Metâliü'n-Nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi:
İnceleme-Metin, Gazi Üniv. SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2003. s. 224.
148
Bilge Kaya, age., s. 264.
149
Bilge Kaya, age., s. 510.
150
Mehmet Gürbüz, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş’âr, Ankara: KTB. Yayınları. [Erişim
Tarihi 05.02.2019], e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58582,sultani-hubana--munasib-esarpdf.pdf?0, s. 807.
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151

5.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
Lebüň iģyā-yı mevtāda dem-i ˘Ìsìye ġālibdür
Bu deyr içre anuň ey büt hemān bir adı ķalıpdur
152

6.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
Cihānda kūh-kenlik ŝan˘atı Ferhāda gelmişdür
Ŝadā-yı tìşesinden šaġlar feryāda gelmişdür
153

7.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Gülşene ķılmaz nažar kim görse ruĥsāruň senüň
Baş egmez sidreye cānā hevā-dāruň senüň
154

8.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
˘Işķ-ı yār ile göňül ˘ārif iseň yektā ol
Kūşe-i vaģdeti virme felege tenhā ol
155

9.
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün
Dehānuň žan iderdüm noķša-i şekl-mìm mübhem hem
Bu sırra vāķıf oldum ķalmadı bir źerre şübhem hem

151

Mehmet Gürbüz, age., s. 83.
Mehmet Gürbüz, age., s. 252.
153
Abuzer Kalyon, Peşteli Hisâlî, Metâli’ü’n-Nezâ’ir (II. Cilt) İnceleme-Metin, Gazi Üniv.
SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2011. s. 217.
154
Abuzer Kalyon, age., s. 366.
155
Abuzer Kalyon, agt., s. 473.
152
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10.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Šā˘at ile benligin terk itmedi diyü recìm
İrmedi vaģdet nesìminden dimāġına nesìm
157

11.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Öldürürse çeşm-i ĥūn-rìzüň ne ġam cānā beni
Yine bir demde ķılur ˘Ìsì-lebüň iģyā beni
158

12.
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
Meclisde oldı çünki cevān bir iken iki
Sāķì šoluyı eyle hemān bir iken iki
159

13.
Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
Aŝdılar şem˘i çü Manŝūr dili ucından
Yaķdılar āteşe yitmez midi ber-dārlıġı
160

14.
Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün
İtdüm gözümüň yaşını cūlar gibi ırmaķ
Kūyuňda olan ĥār u ĥası iderüz ırmaķ

156

Abuzer Kalyon, agt., s. 524.
Abuzer Kalyon, agt., s. 1160.
158
Abuzer Kalyon, agt., s. 1248.
159
Aysun Sungurhan Eyduran, Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, KTB.
Yayınları,
Ankara
2017.
[Erişim
Tarihi:
15.01.2019].
e-kitap:
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55834,kinalizade-hasancelebipdf.pdf?0, s. 240.
160
Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, T 1532, vr. 65a.
157
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161

15.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Bile gelmişdür benümle bu ĥarāb-ābāda ġam
Benden ayrılmaz anuň-çün bir nefes dünyāda ġam
162

16.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Varlıġım yoķluġa ŝarf itdüm dehān-ı yār içün
Ey Belìġì ya˘ni ben yoķluķda var olsam gerek
163

17.
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün
Fırŝatı fevt itme ey dil böyle ķalmaz rūzigār
Keştì-i bāde ŝuyın buldurdı ķullan keyf çat
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