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TAKDİM
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde
bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve
düşünce ile de tarihin akışına yön verir.
Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve
iş birliklerine zemin hazırlamıştır.
İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet
değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek
inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan
kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.
Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet
ve kültür tasavvuru yatmaktadır.
İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda tutmuştur.
Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak
edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler,
bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip
çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu
hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en
zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme
ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi,
Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak
çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her alanda
olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek
idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz
milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ
Klasik edebiyatımızı birinci derecede etkileyen kaynaklardan biri de kuşkusuz Fars edebiyatıdır. Dolayısıyla klasik edebiyatımızın daha iyi anlaşılması ve
değerlendirilmesi için Fars edebiyatının temel klasiklerine yapılan şerhlerin de
günümüz araştırıcıları ve okuyucularının kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda
bulunması gereklidir. Ortak bir remiz ve mazmunlar dünyasına sahip olan bu
iki edebiyatta şiirleri en çok okunan ve sevilen şairlerden biri de lisânü’l-gayb
lakabıyla anılan Hâfız-ı Şîrâzî’dir. Hâfız’ın büyük bir lirizm ve coşku ile söylediği şiirleri asırlar boyu Farsçanın bilindiği ve konuşulduğu üç kıtalık bir
coğrafya üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Hayatta iken Fars edebiyatında
gazel sahasının zirvesine yerleşen bu şair, yüzyıllar geçmesine rağmen yerini
korumuş ve bu husus bütün edebiyat araştırıcılarının üzerinde ittifak ettiği
tartışmasız bir gerçek olarak kabul edilmiştir. Hâfız da şiirindeki ayrıcalığın
farkındadır. Bir gazelin makta beytinde şöyle söyler:
Irâk u Fars bi-giriftî be-şi r-i hod Hâfız
Biyâ ki nevbet-i Bağdâd u vakt-i Tebrîz’est (ŞDH 1/162)

“Hâfız, kendi şiirinle Irak ve Fars ülkesini baştanbaşa zapt ettin. Gel, şimdi Bağdat’la Tebriz’i feth etmenin sırasıdır.”

Henüz hayatta iken şiirleri kısa sürede kıtaları aşarak ta Hint diyarına kadar
ulaşan Hâfız, kendi şiirinin diğer şairlerin şiirlerini gölgede bıraktığını şöyle
ifade etmektedir:
Şekker-şiken şevend heme tûtiyân-ı Hind
Zîn kand-ı Pârsî ki be-Bengâle mî-reved (ŞDH 2/5)

“Hint ülkesinin bütün şairleri (papağanları) Bengale’ye giden bu Fars şekeri (Farsça
şiir) yüzünden bu şekeri kırıp yemeye başlarlar. (Yani sadece benim şiirime itibar ederler, başkalarının şiirlerine değer vermezler.)”

Farsçaya hâkim olan, çoğunun Farsça gazelleri, hatta bir kısmının Farsça divanı olan Türk divan şairleri böylesine lirik ve coşkulu bir şairin şiirlerine kayıtsız kalmadıkları gibi, şerh vadisinde kalem oynatan şârihler bu eserin daha geniş bir okuyucu kitlesi tarafından anlaşılması için Türkçe şerhler yazmışlardır.
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Bu şerhler arasında dikkatli bir zekâ ve sağlam bir mantık ürünü olmasıyla
emsallerinden temayüz eden ve kendinden önce yazılan iki şerhi gölgede bırakan bir şerh vardır. Bosnalı Sûdî tarafından telif edilen bu şerh hem Farsçaya
hem de Batı dillerine çevrilmiştir.
Bu çalışma genel olarak “İnceleme” ve “Tenkitli Metin” olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır. “İnceleme” bölümünde Hâfız’ın hayatı Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nde Tahsin Yazıcı tarafından kaleme alınan “Hâfız-ı Şîrâzî”
maddesi kısaltılarak verilmiştir. Daha sonra “Hâfız ve Tasavvuf ” başlığı altında
onun herhangi bir tarikata intisabının olup olmadığı ele alınmış ve Hâfız’ın
tasavvufî yönü incelemeye tâbi tutulmuştur. Akabinde, Sûdî’nin hayatı, şârihliği ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. En son, Türk edebiyatında Hâfız
Dîvânı şerhleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra çalışmanın ana unsurunu teşkil eden Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi şekil ve muhteva açısından geniş ve
kapsamlı bir şekilde tahlil edilmiştir.
“Tenkitli Metin” kısmında Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın çeviriyazıya aktarılmış
metni verilmeden önce imlâ ile ilgili bazı özellikler ve metnin oluşturulmasında takip edilen usul ile ilgili bazı açıklamalarda bulunulmuştur. Bu kısımda,
Hâfız’ın şiirleri eski yazıyla dönemin imlâ özelliklerine göre metnin oluşturulmasında esas alınan üç yazma nüshada görüldüğü şekilde yazılmış, hemen
altında ise çeviriyazı metin verilmiştir. Metin içinde geçen Arapça ibare ve şiirlerin tercümesi dipnotta belirtilmiş, sıkça kullanılan bazı Arapça ibarelerin
anlamı “İnceleme” kısmındaki “Arapça Unsurlar” başlığı altında verildiği için
dipnot olarak gösterilmemiştir.
Metnin tespitinde kaynak olarak Millet Yazma Eser Ktp., Feyzullah Efendi,
nr. 1641; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Koğuşlar, nr. 933, 934; Süleymaniye
Yazma Eser Ktp., Nafiz Paşa, nr. 965 ve İskenderiye-Bulak’ta 1250/1834’te 3
cilt hâlinde basılmış olan Şerh-i Dîvân-ı Hâfız baskısı esas alınmıştır.
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da geçen kişiler, eser ve yer adları “İnceleme” kısmında
ayrı ayrı ele alındığı ve bunların eserde hangi varaklarda kaç kere geçtiği ayrıntılı olarak gösterildiği için ayrıca bir dizine gerek duyulmamıştır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Doktora hayatımın başlangıcından bu eserin telifine kadar geçen süre içinde her zaman değerli yardımlarına ve yol göstericiliğine başvurduğum Prof. Dr.
Hasan Kavruk hocama, şerhteki Arapça unsurların doğru tespiti için katkılarından dolayı Doç. Dr. İsmail Bayer’e teşekkür etmek benim için bir borçtur.
Kültür ve edebiyatımızın en güzel hazinelerinden biri olan bu eserin basılması hususundaki destekleri için Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı
Sayın Prof. Dr. Muhittin Macit ile Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç. Dr.
Ferruh Özpilavcı beylere teşekkür ederim. Özellikle eserin basım sürecindeki
emekleri ve katkıları için Kurum uzmanlarından Uğur Öztürk, Emine Altay,
Evşen Yıldız ve İsmet İpek’e ayrıca teşekkür ederim.
Bu çalışma ile şerh dünyasında büyük bir yeri olan Sûdî’nin Hâfız Dîvânı
Şerhi’nin okuyucuların ve araştırıcıların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.
Sağlam ve tutarlı bir metin tespiti için gösterilen çabaların hedefine ulaşmış
olması en büyük temennimizdir.
İbrahim Kaya
Iğdır, 2020
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GİRİŞ
Klasik edebiyatımızda oldukça büyük bir yer tutan şerhin tanımı, çerçevesi
ve işlevi hakkında geniş ve kapsamlı bilgiler geçmişten günümüze kadar değerli
bilim adamları tarafından muhtelif eserler ve makalelerde ortaya konulmuştur.
Bütün bunlarla birlikte şerhin sınırlarını kesin olarak belirleyen bir tanım üzerinde uzlaşma sağlandığı da söylenemez. Kâtib Çelebi’nin şerhin sebepleriyle
ilgili kapsamlı bakış açısını burada hatırlamak gerekir.1 Genel bir ifade ile “Bir
metnin daha iyi anlaşılabilmesi için o metni başkalarından daha iyi anladığı
kanaatinde olan kişilerin metni açıklaması”2 şeklinde tanımlanan şerh terimi
ve bu terim etrafında oluşan şerh edebiyatı ve bu edebiyatın tarihî seyri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi verildiği için burada bunlar tekrar edilmeyecektir.
Okuyucuların bu hususta başvurabileceği eserler “Kaynakça”da gösterilmiştir.
Hâfız Dîvânı’nın tamamına Sûdî’den önce iki şerh yazılmıştır. Bunlar
Sürûrî (ö. 969/1561-2) ve Şem î (ö. 1012/1603-4) tarafından yazılan şerhlerdir. Her ne kadar Şem î Sûdî’den yaklaşık altı yıl sonra vefat etse de3 onun şerhi
Sûdî’den neredeyse kırk yıl önce kaleme alınmıştır.4 Yine eserin tamamına şerh
yazan Konevî (ö. 1244/1828) ise Sûdî’den yaklaşık iki yüzyıl sonra yaşamıştır.
Sûdî şerhi dışındaki bu üç şerhin ortak özelliği, Hâfız Dîvânı’nın neredeyse tamamına tasavvufî anlam yüklemeleridir. Bu tarz yorumlar zaman zaman dilin
kurallarını bertaraf edecek seviyeye ulaştığı için bir kısım araştırıcılar tarafından eleştirilmiştir. Bu şerhler sadece tasavvufî yorumları dolayısıyla eleştiriye
hedef olmamışlar, ayrıca bünyelerinde barındırdıkları diğer yanlışlar sebebiyle
de tenkit edilmişlerdir. Bütün bu hususlar bu çalışmada “Şârihlerle İlgili Eleştiriler” başlığı altında geniş bir şekilde ele alınmıştır.
Bunların dışında Musa Bigiyef (1875-1949) tarafından yazılan ve 1910
yılında basılan bir şerh vardır. Bu şerh Hâfız’ın bütün gazellerini içermez, sadece 133 gazelinden beyitler seçilerek hazırlanmıştır.5 Hâfız Dîvânı Türkçeye ilk olarak Abdülbaki Gölpınarlı tarafından tercüme edilmiştir. Daha sonra
1
2
3
4
5

M. A. Yekta Saraç, “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi, KTBY, İstanbul 2006, c. 2, s. 123.
Tunca Kortantamer, “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi, 1994, sy. VIII, s. 1.
Şeyda Öztürk, “Şem i”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2010, c. 38, s. 503.
06 Mil Yz b 132’de kayıtlı Şem î’ye ait Hâfız Dîvânı Şerhi’nin sonunda, şerhin telifinin 966 yılının
Zilhicce ayının çarşamba gününde tamamlandığı yazılıdır.
İ. Çetin Derdiyok, “Kazak Türkçesiyle Yazılmış Musa Bigiyef Divanı Üzerine”, ÇÜSBED, 2004, vol.
13, Issue: 2, s. 105.
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Mehmet Kanar Hâfız Dîvânı’nı manzum olarak, Hicabi Kırlangıç ise düzyazı
şeklinde tercüme etmişlerdir.
Sûdî şerhinin karakteristik özelliği hakkında ilerleyen kısımlarda ayrıntılı
açıklama verileceği ve Şerh-i Dîvân-ı Hâfız metninde görülebileceği için şimdilik bu kadar bilgi ile yetinilecektir.

İNCELEME
HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ
Hâfız’ın hayatı ve edebî şahsiyeti hakkında muhtelif kitap ve makalelerde
kapsamlı bilgiler bulunmaktadır. Özetle şunlar söylenebilir:1
İran’ın önde gelen lirik şairlerinden olan Hâfız Şîrâz’da dünyaya gelir.
Doğum tarihinin 717 (1317) ile 726 (1326) yılları arasında olduğu söylenir.
Hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Hâfız’ın iyi bir öğrenim gördüğü okuduğu kitaplardan belli olmaktadır. Zemahşerî’nin el-Keşşâf, Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm, Mutarrizî’nin el-Misbâh, Urmevî’nin Mefâtîhu’l-Envâr, Adudüddin
el-Îcî’nin el-Mevâkıf isimli eserlerini okuyan Hâfız, öğrenimi sırasında Kur’ân-ı
Kerîm’i ezberlediği için Hâfız mahlasını almıştır. Dinî ilimlerin yanı sıra başta
Arap edebiyatı olmak üzere çok iyi bir edebiyat eğitimi de aldığı şiirlerinden
anlaşılmaktadır.
Hâfız, 1303-1357 yıllarında Şîrâz’da hüküm süren İncû hânedanının son
hükümdarı Ebû İshak’a intisap etti. Şiiri ve içkiyi çok sevdiği bilinen Ebû İshak döneminde Hâfız büyük bir şair olarak tanınıyor, şiirleri elden ele ve hatta
ülkeden ülkeye dolaşıyordu.
Ebû İshak’ın son zamanlarında ayak takımı ve serseri güruhu Şîrâz’a tamamen
hâkim olmuştu. Muzafferîler’den “muhtesib” lakabıyla anılan Mübârizüddin bu
kargaşayı şiddet kullanarak bastırdı. Sa dî’nin kitaplarının bile yasaklandığı bu
günler Hâfız’ın da şikâyetçi olduğu bir dönemdir. Mübârizüddin’i gözlerine mil
çektirerek tahttan indiren ve Ebû İshak devrine benzer bir yönetim kuran oğlu
Şah Şücâ büyük bir ihtimalle Hâfız’ı da divanda görevlendirdi. Hâfız bu dönemde, özellikle şiirlerinde birçok defa adı geçen hâmisi vezir Kıvâmüddin sayesinde
müreffeh bir hayat sürüyordu. Önceleri halka Ebû İshak gibi davranan Şah Şücâ , daha sonra Kirman ulemâsının telkinleriyle babasının yolunu takip etmeye
başladı; bu arada vezir Kıvâmüddin’i de öldürttü. Buna çok üzülen Hâfız, Yezd’e
gitmeye mecbur oldu ve hakkında kasideler yazdığı Hâce Celâleddin Turan Şah’a
sığındı. Şah Şücâ şiirlerinden ve kendisine gönderilen hediyelerden dolayı onu
kıskanıyordu. Hâfız Yezd’de umduğunu bulamadığı için Şîrâz’a geri döndü. Turan Şah sayesinde Şah Şücâ ile arası düzeldi.
1

Burada Tahsin Yazıcı tarafından DİA için kaleme alınan “Hâfız-ı Şîrâzî” maddesi cümleler kısaltılıp
birleştirilerek ve kısmen değiştirilerek geniş bir özet şeklinde verilmiştir. Bk. Yazıcı, “Hâfız-ı Şîrâzî”,
DİA, c. 15, s. 103-106, İstanbul 1997.
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Şah Şücâ ın ölümünden sonra yerine geçen Zeynelâbidîn de Hâfız’a karşı
iyi davrandı. Ancak onun ölümü üzerine maddî durumu bozuldu. Bir rivayete
göre Timur Şîrâz’ı aldıktan sonra yeni vergiler koymuş, Hâfız’a da küçük bir
miktar vergi isabet etmişti. Hâfız bu miktarı da veremeyecek hâlde olduğu için
Timur’a başvurup durumunu arz etmiş ve Timur’un kendisine,
Eger ân Türk-i Şîrâzî be-dest âred dil-i mâ-râ
Be-hâl-i hinduyeş bahşem Semerkand u Buhârâ-râ

beytini okuyup, “Sevgilisinin yüzündeki bir ben için Semerkant’ı ve Buhara’yı
veren insan nasıl yoksul olur?” demesi üzerine, “Bu kadar cömert olduğumuz
için bu hâle düştük.” cevabını vererek hükümdarın sempatisini kazanmış ve
vergi ödemekten kurtulmuştur. Bir daha eski müreffeh günlerini bulamayan
Hâfız, 791/1389 veya daha kuvvetli bir ihtimalle 792/1390 yılında Şîrâz’da ölmüş ve bugün türbesinin bulunduğu Hâfızıye semtine gömülmüştür. Gazellerinin sadece birinde karısının, birinde de bir oğlunun ölümüyle ilgili ifadelere
rastlanır.
Hâfız’ın tasavvufla ilgisi olmakla birlikte kaynaklarda tarikatı ve şeyhi hakkında kesin bilgi verilmemektedir. Ancak Şemseddin Abdullah-ı Şîrâzî, İmâd-i
Fakîh-i Kirmânî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî gibi mutasavvıf ve âlimlerden istifade
ettiği, Ni metullah-ı Velî, Hâce Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî, Kemâl-i Hucendî gibi
şeyhlerle görüştüğü tezkirelerde kayıtlıdır. Hakikat yoluna kılavuzsuz gidilemeyeceğini söyleyen ve tasavvuf neşvesine sahip olan Hâfız’ın zamanındaki
şeyhlerden birine intisap etmemiş olması uzak bir ihtimaldir.
Kaside, rubâî ve kıtalar da yazmış olmasına rağmen Hâfız şöhrete gazelleriyle ulaşmıştır. Daha önce gazel söyleyen bütün üstatların meziyetlerini
kendinde toplaması sebebiyle gazelleri Fars edebiyatında türünün en gelişmiş
örnekleri sayılır. Önceki şairler gibi gazellerinde mecazi anlamlar da taşıyan aşk
ve şarap meclislerini terennüm etmiş ve bazen başka şairlerin beyitlerini kendi
gazellerinin arasına serpiştirmiştir.
Hâfız’ın şiirlerindeki âhenk ve akıcılık yanında dilinin sade, tekellüfsüz ve
veciz olması şöhretinin en önemli sebeplerinden biridir. Onun bu özellikleri tezkirelerde de ifade edilmiştir. Abdurrahman-ı Câmî, Hâfız’ın gazellerinin âhenk
ve akıcılıkta Zahîr-i Fâryâbî’nin kasideleri değerinde, üslûbunun da Nizârî-i
Kuhistânî’nin üslûbuna yakın olduğunu, ancak Nizârî’nin şiirinin zayıf tarafları
olmasına karşılık Hâfız’ın şiirlerinde hiçbir sunîlik görülmediğini söylemektedir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Birçok şair gibi Hâfız da kendinden önceki veya dönemindeki bazı şairlerin etkisi altında kalmıştır. Bunların başında, büyük bir ihtimalle ömrünün son yıllarını Şîrâz’da geçirmiş olan Hâcû-yi Kirmânî gelir. Onu yine bu
dönemin şairlerinden Selmân-ı Sâvecî takip eder. Hâfız’da Hayyâm’ın etkisi
de görülür. Bu şairlerin dışında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sa dî-i Şîrâzî
ve Kemâleddîn-i İsfahânî gibi şairlerden de iktibaslarda bulunmuş, onların
şiirlerine cevaplar yazmış veya onları tazmin etmiştir. Ancak ister nazîre ister
iktibas şeklinde olsun yazdığı şiirlere daima kendi damgasını vurmuştur. Bilinmeyen veya görülmeyen dillere ve sırlara tercüman olduğu için kendisine
“Lisânü’l-gayb” ve “Tercümânü’l-esrâr” lakapları da verilen Hâfız’ın divanı
İran dışında Ortadoğu, Hindistan, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde de
tanınmıştır. Hâfız’ı Hammer’in çevirisinden okuyan ve onun şiirlerine olağanüstü ilgi duyan Goethe, bu etki altında yazdığı ve her biri Farsça başlık
taşıyan on iki bölüm hâlinde topladığı lirik, mistik şiirlerini West-Oestlicher
Divan adıyla yayımlamıştır.
Hâfız Dîvânı, Türkiye’de Mesnevî ve Gülistân’dan sonra en çok okunan
Farsça metinlerin başında gelir. Hem Fars dilinin hem de belâgat konularının
öğretiminde ezberletilen şiirler arasında Hâfız’ın şiirlerinin önemli yeri vardır. Hâfız’ın Türk divan şiirine de geniş ve sürekli etkisi olmuştur. Köprülü,
saz şairlerinin bile Sa dî gibi Hâfız’a da yabancı kalmadıklarını söyler. Divan
edebiyatının İran tesiri altında kalmış olmasıyla ilgili tenkit ve değerlendirmeler çok defa Hâfız tesirine bağlanır. XIV. ve XV. yüzyıl divan şiirinde Hâfız’dan tercüme denilecek kadar büyük benzerlikler gösteren gazeller vardır.
Bu benzerlik Şeyhî’de açık bir şekilde görülürken Ahmed Paşa’da tazminlerle
veya farklı söyleyiş tarzlarıyla değişmeye uğrar. Fuzûlî’nin şiirlerinde öteden
beri Hâfız tesirinden bahsedilmişse de bu tesirin açıkça görüldüğü, hatta
ilham kaynağı teşkil ettiği beyitlerinin sayısı çok sınırlıdır. Bunun dışındaki
benzerlikler ise İran ve Türk edebiyatlarında konuların ve şiir telakkilerinin
ortaklığından kaynaklanır ve Fuzûlî’yi Hâfız’dan ayıran orijinallik ve sanatkâr şahsiyeti dikkati çeker. Bâkî, Hâfız’ın gazellerine Farsça tahmîs ve nazîreler yazar. Nef‘î’de ise usta bir şair olmak için Hâfız gibi büyük bir engeli
aşmak gereğini ima eden mısralar vardır. Nedîm ve Şeyh Gâlib’de Hâfız tesiri
bulunmamakla beraber Doğu şiir geleneğinin bu büyük üstadına nazîreler ve
takdir mısraları yer alır.
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Hâfız hayatta iken şiirlerini bir divan hâlinde tertip etmediği için dilden dile ve ülkeden ülkeye dolaşan bütün bu şiirlerin ona ait olup olmadığı
tartışma konusudur. Bugüne kadar içindeki şiirlerin tamamının Hâfız’a ait
olduğu kabul edilen bir divan nüshası bulunamamıştır. Mevcut nüshalar
arasındaki farklar ve bu nüshaların özellikleri de ona ait şiirlerin tesbitini imkânsız kılmaktadır. Yakın zamana kadar şiirlerinin, bir rivayete göre
kendisiyle de görüşmüş olan ve divanın çeşitli nüshalarının önsözünde sadece “Câmî” olarak anılan Gülendâm adlı bir kişi tarafından derlendiği
kabul edilmekteydi.
Yeni tesbit edilen eski tarihli üç divan nüshası, şiirlerin derlenmesine Hâfız
daha hayatta iken başlandığını ortaya koymuştur. Bunlardan biri, Süleymaniye
Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan (Ayasofya, nr. 9945) ve Fars’ta hüküm
süren İskender Mirza’nın emriyle 813-814 (1410-1411) yıllarında istinsah
edilmiş olan nüsha; diğeri, Kâsım-ı Ganî ve Muhammed Kazvînî’nin faydalandıkları Tetimme-i Dîvân-ı Hâfız adlı nüshadır. Bu nüsha Ayasofya nüshasından
sonra istinsah edilmiştir. Muhammed-i Kazvînî ve Kâsım-ı Ganî, eski olmasına
rağmen birçok yanlışı bulunan bu nüsha ile yirmiye yakın nisbeten eski nüshaya ve matbu nüshalara dayanarak divanın yeni bir baskısını yapmışlardır
(Tahran 1320).
Bütün gazelleri sehl-i mümteni gibi görünen Hâfız’ın şiirlerini anlamak
için daha başlangıçtan itibaren çeşitli şerhler yazma gereği duyulmuştur. Bu
konudaki en eski şerh Sürûrî’ye aittir. Daha sonra Şem î ve Sûdî’nin şerhleri
telif edilmiştir. Sûdî şerhi, İsmet Settârzâde tarafından Şerh-i Sûdî ber Hâfız
adıyla üç cilt hâlinde Farsçaya çevrilmiştir. Bu şerhin I. cildi aynen, diğer iki
cildi sadece gazelleri seçilerek Hermann Brockhaus tarafından yayımlanmıştır.
Ayrıca Mehmed Vehbi Efendi, şiirleri ilk defa tasavvufî bir görüşle şerh etmiştir. Hâfız’ın hemen her sözünü tasavvufî açıdan yoruma tâbi tutan bu şerh
onun gerçek düşüncelerini ve sanatını yansıtmamaktadır.
Hâfız Dîvânı Türkçeye ilk defa Abdülbaki Gölpınarlı tarafından tercüme
edilmiştir. Hâfız’ın divanı ve şiirleri üzerine Batı’da çeviri ve metin neşri olarak
çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Hâfız ve Tasavvuf
Kaynaklar Hâfız’ın herhangi bir tarikate intisabı bulunduğuna dair bilgi
vermez. Her ne kadar Konevî bir beyitten yola çıkarak Hâfız’ın Mevlevî olduğunu iddia etse de bu iddia sağlam delillere dayanmaz.1 Ayrıca Konevî eserinin
girişinde Hâfız’ın zâhiren herhangi bir şeyhe intisabının bilinmediğini söylemektedir.2
Gölpınarlı, Hâfız’ın Şah Ni‘metullah-ı Velî’nin “Biz yoldaki toprağı bile
bakışımızla kimya hâline getirir, bir göz ucuyle baktık mı her derdi tedavi ederiz.” mealindeki,
Mâ hâk-i râh-râ be-nazar kîmyâ konîm
Sad derd-râ be-gûşe-i çeşmî devâ konîm

matlaıyla başlayan gazeline karşılık Hâfız’ın bir gazel söyleyip ondan himmet
dilediğini belirtir.3
Sûdî, Menâkıb-ı Hâce isimli eserden Hâfız’ın bağlı bulunduğu tarikat hakkında şöyle bir iktibasta bulunmaktadır:
“Nisbet-i hırka-i Hâce Şemseddin Muhammed Hâfız-ı Şîrâzi be-pîr-i
irşâd u bî at-ı û Şeyh Mahmûd Attâr-ı Şîrâzî’st ki meşhûr’est be-Pîr-i
Gülreng u û murîd-i Şeyh Abdusselâm’est u û murîd-i Şeyh Fahreddîn
Ahmed veled-i Şeyh Rûzbihân Baklî vu û hırka ez-peder-i hod Şeyh Şattâh dâred. Va’llâhu a lem.” (182b)
“Hâfız’ın irşad için bağlı bulunduğu ve biat ettiği pir Pîr-i Gülreng lakabıyla meşhûr olan Şîrâz’lı Şeyh Mahmûd Attâr’dır. Şeyh
Mahmûd Attâr ise Şeyh Abdüsselâm’ın mürididir. Abdüsselâm ise
Şeyh Rûzbihân Baklî’nin oğlu olan Şeyh Fahreddîn Ahmed’in mürididir. Rûzbihân Baklî ise icazet hırkasını kendi babası Şeyh Şattâh’tan
devralmıştır. Her şeyi en iyi bilen Allah’tır.”
Gölpınarlı, Hâfız’ın bir pîre bağlı olduğunu gösteren bu Farsça metin hakkında, “Bizce bu rivayete inanmamak için hiçbir sebep yoktur. Sûdî, Hâfız’ın
Halvetî olduğunu söyleyerek şeyhi Pîr-i Gülreng’in de Halvetî olduğunu bildirmiş oluyor.”4 demektedir.
1
2
3
4

Mehmed Vehbî Konevî, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, İstanbul 1288-1289/1871-1872, c. 2, s. 367.
Konevî, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, c. 1, s. 3.
Abdülbaki Gölpınarlı (çev.), Hâfız Dîvânı, MEB Yayınları, İstanbul 1989, s. XI.
Gölpınarlı, Hâfız Dîvânı, s. XXIII.
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Şerh’te Hâfız’ın kendisinin değil bilakis zıtlaştıkları Hasan-ı Ezrakpûş’un
müritlerinin Halvetî olduğu (182b) söylenmektedir. Bununla beraber Hâfız’ın
Halvetî olduğunu ihsas edecek bir şekilde eserin başka bir yerinde bir beytin
şerhinde bazı ifadeler bulunmaktadır. Beyit ve anlamı şöyledir:
Mujdegânî bi-dih ey halvetî-i nâfe-guşây
Ki zi-sahrâ-yı Hoten âhû-yı muşkîn âmed (241a)

“Ey nâfe açan (ey misk kokusunu kapalı yerde açan) halvetî! Müjde, Hoten sahrasından misk geyiği geldi, yani Hâfız’ın şiirleri geldi.”

Beytin şerhinde şu açıklamalar bulunmaktadır: “Nâfe-guşâyı halvetîye isnâd anınçündür ki ibtidâ’en nâfeyi bir halvetde açarlar ki hîç baca ve penceresi
küşâde olmaya, tamâm kapanık ola, zîrâ şiddet-i râyihası böyle yerde ma lûm
olurmuş. (…) Halvetî buyurduġı anınçündür ki Hâce dervîşân-ı halvetîdendir
ve nâfe-güşâlıġı, andan misk gibi makbûl ve mu azzez ebyât ve eş âr sâdır olduġıçündür, ya nî sahrâ-yı Hoten’den müşk âhûsı geldi.” (241a)
Şerhte bundan başka Hâfız’ın Halvetî olduğuna dair bir ifadeye rastlanmaz.
Hasan-ı Ezrakpûş’un müritlerinin Halvetî olduğu şerhte açıkça zikredildiğine
göre bu beyitten yola çıkarak Hâfız’ın Halvetî olduğu sonucuna ulaşmak doğru olmaz. Zaten Gölpınarlı da son tahlilde Hâfız’ın Halvetî olmasını kabule
yanaşmaz ve “Hâfız’ın rindâne edasına, zaman zaman bütün kayıtlardan sıyrılıp çıkmasına bakarak onu ve şeyhini, Halvetîlik gibi halvet, esma, zikir, tac,
hırka gibi birçok kayıt ve şartlara bağlı bir tarikata değil, sevdiği ve övdüğü
Kalenderliğe daha yakın görüyoruz.” der.1
Şerh için esas alınan Hâfız Dîvânı nüshasında kalender kelimesi 11 yerde
geçmekte ve bunlar da genellikle olumlu anlamda kullanılmaktadır. Sûdî’nin
Kalenderîler hakkındaki kanaati ise olumsuzdur. Onlar için çok ağır ifadeler
kullanır. Kalenderîler başlığı altında bu konu ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Sûdî, Hâfız Dîvânı’nda geçen bütün kalender kelimelerinin aynı anlama gelmediğini belirtir. Bu kelimeden kimi zaman dervişler ve rindlerin kastedildiğini, kimi zaman da Hâfız’ın kafiye zorunluluğundan bu kelimeyi kullandığını
söylemektedir. (500a)
Hâfız’ın tasavvufî cephesiyle ilgili Molla Câmî’nin Nefehâtü’l-Üns isimli
eserinde geçen şu kısmı iktibas ederek konuyu bitirelim:
1

Gölpınarlı, Hâfız Dîvânı, s. XXIII-XXIV.
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“Vey lisânu’l-ġayb u tercemânu’l-esrâr’est. Besâ esrâr-ı ġaybiye vu
ma ânî-i hakîkiye ki der-kisvet-i sûret u libâs-ı mecâz bâz numûd’est.
Her çend ma lûm nîst ki vey dest-i irâdet-i pîrî girifte vu der-tasavvuf
be-yekî ezîn tâyife nisbet-i durust kerde, ammâ suhanân-ı vey çunân
ber-meşreb-i în tâyife vâki şude-est ki hîç kes-râ ân ittifâk ne-y-uftâde. Yekî ez- azîzân-ı silsile-i hâcegân kaddese’llâhu Teâlâ esrârehum
fermûde-est ki hîç dîvân bih ez-dîvân-ı Hâfız nîst eger merd-i sûfî
bâşed.”
“Hâfız gaybın dili ve sırların tercümanıdır. Bir hayli gaybî sırları
ve gerçek/soyut anlamları mecaz elbisesiyle göstermiştir. Her ne kadar bir pîrin elini tuttuğu ve tasavvufta bir tarikate intisabı olduğu
sağlam bir şekilde bilinmiyorsa da sözleri mutasavvıfların sözlerine
son derece benzerlik arz etmektedir. Başka bir şairin şiirinde böyle bir
özellik görülmez. Hâcegân silsilesine mensup değerli biri, Şayet Hâfız
sûfî olsaydı hiçbir divan Hâfız’ın divanından daha değerli olmazdı,
diye buyurmuştur.”
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SÛDÎ’NİN HAYATI, ŞÂRİHLİĞİ VE ESERLERİ
HAYATI
Sûdî hakkında kaynaklardaki bilgiler sınırlıdır. Birinci derecede kaynaklardan Atâyî Zeyl-i Şakâyık isimli eserinde “el-Mevlâ Sûdî Bosnevîdir. Mu âmele-i
kâlâ-yı ilm u irfânla re’sü’l-mâl-i kemâlden vâye-dâr ve bâzâr-ı i tibârda mazhar-ı sûd-ı bî-şumâr olup tarîk-i sa âdet-i refîka sâlik ve reh-burde-i akabât-i
mesâlik oldukdan sonra bir mikdâr vazîfe-i tekâ ud-ile kanâ at itmiş-idi. İbrâhim Paşa sarâyında olan gılmân-ı hâss-ı şehinşâhîye mu allim ta yîn olunup ol
meşġale-i şerîfe ile bin hudûdında sermâye-i ömri itmâm ve azm-i râhat-kede-i dâru’s-selâm eyledi. Mevlânâ-yı merkûm sevdâger-i cins-i fâhir-i ulûm-ı
mebânî mukaddimâtı sedîd mu allim-i müfîd idi. Mesnevî-i Şerîf’e şerhi ve Kâfiye ve Şâfiye’ye tercümesi vardır.” şeklinde bilgi vermektedir.1 Kâtib Çelebi’nin
Fezleke isimli eserindeki ifadeler2 bazı terkip ve tamlamalara varıncaya kadar
Atâyî ile aynıdır. Sûdî’nin çok kısa bir hâl tercümesi ve dört eseri verilmektedir. Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi Mecelletü’n-Nisâb’da Atâyî’nin
sanatkârane ifadelerini daha sade ve kısa olarak Arapça ifade etmektedir.3
Asıl adı Ahmed olan Sûdî, Bosna’nın Foça şehrine yakın Çayniça kasabasına bağlı Sûdiçi köyünde doğmuştur. Bosnalı müelliflerden Şakir Sikiriç,
Prilozi adlı eserinde onun bu köyde doğduğunu belirtmektedir.4 Sûdî nisbet
ismi onun doğum yerini göstermektedir. Osmanlı Müellifleri’nde5 Foçalı olarak
gösterilmesi büyük bir ihtimalle Çayniça kasabası ile Sûdiçi köyünün Türk
müelliflerince daha çok tanınmış olan bu şehre (Foça’ya) bağlı zannedilmesinin neticesidir.6 Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Sûdî’nin ailesi hakkında
da herhangi bir bilgiye kaynaklarda rastlanmaz. Son zamanlara kadar sadece
Sûdî veya Sûdî-i Bosnevî olarak tanınmakta idi. Kaynaklar adını zikretmez.
Sadece Atâyî Zeylü’ş-Şakâyık’ın metin değil fihrist kısmında adının Ahmed olduğunu söylemektedir.7
1
2
3
4
5
6
7

Atâyî, Zeyl-i Şakâyık, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, 1269, s. 332.
Kâtib Çelebi, Fezleke, İstanbul 1286/1869, c. I, s. 7.
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi, Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım), Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara 2000, s. 262a.
Nazif M. Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, İÜ Şarkiyat Enstitüsü, İstanbul 1980, s. 11.
Mehmed Tahir (Bursalı), Osmanlı Müellifleri, (sad. Fikri Yavuz-İsmail Özen), Meral Yay., İstanbul
1972, c. 1, s. 402.
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 11.
Atâyî, Şakâik-ı Numaniyye ve Zeyilleri, (haz. Abdülkadir Özcan), Çağrı Yayınları, İstanbul 1989, c. 2,
s. 332.
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Şerh-i Gülistân adlı eserinin kendi el yazısı ile yazılmış bir nüshasından
1037/1627-28 tarihinde istinsah edilmiş ve Bosna Hersek Gazi Hüsrev Paşa
Kütüphanesi’nde bulunan yazma nüshadaki kayıt da asıl adının Ahmed olduğunu göstermektedir.1
Tahsil hayatına önce Foça, daha sonra da Sarajevo’da başladığı tahmin edilmektedir. Şerh-i Gülistân’da geçen “gil-i hoş-bûy” hakkındaki “Hazret-i Şeyh’in
buyurduğını biz Bosna sarayında müşâhede eylemişiz ki mezkûr balçığı bir
küçük fuçıya, İstanbul’da bal fuçısı gibi, korlar ve ana gül yaprağı yolup dökerler. Ve nice zaman ol fuçıda gül ile âmîhte gili dögerler, andan sonra pâre
pâre kurudurlar ve lâzım oldukça hamâmda hatunlar isti mâl iderler.” ifadeleri,
onun Bosna sarayında bir süre kaldığını göstermektedir.2
Bosna asıllı Sokollu Mehmed Paşa’nın Kanûnî, II. Selim ve III. Murad döneminde sadrazam olarak görev yapması birçok Bosnalının eğitim için İstanbul’a
gelmelerine sebep olmuştur. Sûdî de bunların arasındadır. İstanbul’daki tahsil hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmaz. İstanbul’dan ayrılarak Diyarbakır’a ve
Şam’a giden Sûdî’nin bu esnada 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.3
Şerhte geçen “Nergisîn kabâ bir cins kaftandır. Kırk yıla karîbdir ki birisini
bir Gürci beg-zâdesinin üzerinde arz-ı Rûm’da gördüm ve âdemîsinin birine su’âl
eyledim ki bu cins kaftana ne dirler didim. Didi ki buna kabâ-yı nergisî dirler.”
(56b) ifadelerinden bu seyahate giderken Erzurum’a uğradığını Nazif Hoca söylerse de bunun dönüş yolunda olması daha mantıklı görünmektedir.4 Çünkü
daha önce hocasından “nergisîn kabâ” hakkında bazı bilgiler işittiğini söylemektedir. Ayrıca o dönemde “arz-ı Rûm” kavramının sadece Erzurum için mi kullanıldığını doğru tespit etmek gerekmektedir. Bu seyahatleri esnasında bulunduğu
yerler ve bunlarla ilgili gözlemleri ayrı başlıklar hâlinde gösterilmiştir:

Seyahatleri
Şam
Şam’da muhtelif hocalardan ders alan Sûdî bunları şerhlerinin muhtelif
yerlerinde belirtmektedir. Mevlânâ Halîmî-i Şirvânî’nin kendisine Şam’da Gülistân’ı okuttuğunu5 söylediği yerde onun için “nâdire-i zaman ve u cûbe-i dev1
2
3
4
5

Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 11.
Ozan Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2012, s. 37.
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 12.
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 12.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 321.
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rân, sahib-i tesânîf-i râ’ika ve mâlik-i kasâ’id-i masnû ât-ı fâ’ika, efendimiz ve
veliyy-i ni metimiz ve üstâdımız” ifadelerini kullanır. Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da
ise “pîrim ve üstâdım Mollâ Halîmî-i Şirvânî sâhib-i kasâyid-i acîbe ve muhtere ât-ı ġarîbe” (248a) nitelemeleri kullanılmaktadır.
Kanûnî’nin yüz akçe emekli maaşı bağladığı Molla Ahmed-i Kazvînî, Mevlânâ Câmî’nin kızkardeşinin oğlu Molla Muhammed Emîn ve divan sahibi
Mevlânâ Sabûh-i Bedahşî (248a) de Şam’da ders aldığı ve görüştüğü kişiler
arasındadır.
Burada eğitim gördüğü medreseye sadece Anadolu’dan değil Semerkant’tan
da öğrenciler gelmekteydi. Sûdî medrese hayatından bazı kesitleri Gülistân’da
geçen “muşt-zen” kavramını açıklarken şöyle ifade eder:
“Tahsîlim zamânında Şâm-ı Şerîf’e birkaç Semerkandî tâlib-i ilim
geldi ve ba zının bu fende bir mikdâr mahâreti var idi. Misâfirlerdir diyü
bunları Mencîk hamâmına iletdik. İçeride bir mikdâr terledikden sonra
hamâmın dîvârına ol kadar muşt urdılar ki kâbil-i ta bîr degil. Meger
envâ -ı idmânlarından bu bir nev i idmân imiş. Ve bir kere bunları Rebve cânibine seyre çıkardık, hîn-i musâhabetde bir dizmânî bir za îfcesine
kalk bir mikdâr oynayalım didi. Kalkdılar ve oynayarak ol za if, tuvânânın kulaġı tozına bir muşt urdı, hemân depesi üzere geldi ve gömgök
oldı. Biz birkaç Rûmî tâlib-i ilimler havf eyledik ki öldi diyü. Ammâ anlar hîç alınmadı ve kalkdılar ve ol madrûbı oġdılar aklı başına gelince.”1
Gülistân’da geçen ve Şam’da Dımaşk Camii’nde Hz. Yahya peygamberin türbesinin olduğu yerde Sa dî’nin itikâfa girdiğini anlatan kısımları şerh ederken bu
türbe hakkındaki kendi gözlemlerini de zikrederek şu bilgileri vermektedir:
“Kabr-i şerîflerinin başı ve ayaġı ucında hacer yokdur. Hemân
şöyle müsennem bir kabirdir, yeşil sûf ile mestûr. (...) Kabr-i şerîfleri ol zamânda küşâde imiş, ya nî câmi ortasında etrâfı açık bir kabir imiş ve Âl-i Osmân beglerbegilerinden Lütfî-nâm beglerbegi ki
Şam’da müteveffâ olup Deniz Câmi i kurbında medfûndur. İstânbul’dan servi aġacı getürdüp üzerini parmaklı bir maksûre eylemiş.
Ma lûm ola ki du â-gûyun seyâhati zamânında bu kadar kubûr ki
ziyâret eyledim Hazret’in kabri gibi bülend kabir görmedim. Bende
ki atvel-i nâsdanım, benim kâmetimden yüksekdir.”2
1
2

Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 457.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 156.
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Bu kısmın geçtiği yerde yazma nüshada derkenarda Deniz Camii hakkında “Deniz Câmi i Şâm’da bir câmi dir ki ortasından ya nî haremi ortasından
bir ırmak akar ki fukarâ andan esvâbın yur, ġâyetle makbûl yerdir İstanbul’da
Kâġıdhâne gibi. Ol zamânda vakıf cânibinden esvâb yuyana sabun virürler
imiş, ammâ şimdi virmezler.” şeklinde bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler müstensihin kendi açıklamaları olmalıdır.
Sa dî’nin Gülistân’da bir zamanlar itikâfa girdiğini söylediği Ba lbek Camii
münasebetiyle hem bu cami, hem de bu caminin bulunduğu kasaba hakkında
Sûdî’nin verdiği bilgiler, gözleme dayanan bilgiler olmalıdır:
“Câmi -i Ba lbek buyurdıġı kasabanın ortasında bir büyük câmi dir ki cemî
kasabayı alur ya nî hepsi ana sıġar, Hâlid bin Velîd binâsıdır dirler. Ve Ba lbek
Şâm’ın beri yanında bir buçuk günlük yolda bir şîrîn kasabadır ki ol vilâyetde
andan ucuzluk yer yok, her nesnesi vefret üzeredir, husûsen suyı.”1
O dönemde Şam’a bağlı bir nahiye olan Trablus şehri hakkında “Trâblus
Akdeniz kenârında Şâm nevâhîsinde bir şehrin ismidir, hisârı da var, şehri ve
hisârı deryâdan bir mîl yer ırakdır, lâkin leb-i deryâda câ-be-câ burclar var ki
deryâ cânibini hıfz ider.” şeklindeki ifadeler civar yerlere seyahatlerindeki gözlemlerini yansıtmaktadır.2

Bağdat
Sûdî’nin tahsil serüveninde bulunduğu yerlerden biri de Bağdat’tır. Şerhlerinde yeri geldikçe bu vilayetle ilgili bazı gözlemlerini anlatır:
“Tahsîlimiz zamânında Baġdâd’a düşüp A câmın ba zı ekâbir-i
tüccârıyla musâhabet iderek ve aralarında ilm u ma rifetle ârâste ve
pîrâste kimseler var idi. Bu takrîb ile gâhî Gülistân’dan ve Bostân’dan
ve Dîvân-ı Hâfız’dan şübhemiz olan yerleri bunlardan su’âl iderdik. Bir kerre mezkûr çeşmârı bunlardan istifsâr eyledik. Didiler ki
nevâhî-i Hemedân’da bir taġ vardır ki bir cânibinde dîvâr gibi bir
yalın kaya vardır ki yüksekligi kırk arşın ve uzunlıġı iki ol denlü var
ve ol kayanın depesine ve toruġına yakın yerinden bir vâfir su çıkup
aşaġa dökülür. Ol taġa Çeşmâr ve ol suya âb-ı çeşmâr dirler didiler.”
(ŞB 1/482)
1
2

Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 309.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 359.
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Bağdat’ta ziyaret ettiği Ma rûf-ı Kerhî’nin türbesi ve bu türbeye yakın bir
yerde bulunan Cüneyd-i Bağdâdî ve Serî es-Sakatî’nin türbeleri hakkında şunları söyler:
“Ma rûf bunda ehlullâhdan bir azîzin ismidir ki eski Baġdâd’ın ki
şimdi Baġdâd’ın karşusındadır ya nî cûy-ı Şatt’ın öte yakasındadır, Kerh
adlı bir mahallesindedir. Türbe-i şerîfleri el-ân ma mûrdur, yuzâru ve
yuteberreku bihi (ziyaret edilir ve uğurlu bir yer sayılır). Cüneyd-i Baġdâdî ve Serî-yi Sekâtî ki ikisi bir türbede medfûndur Ma rûf türbesine
karîb. Lâkin bizim tahsîlimiz zamânında Ma rûf’un türbesi ma mûr ve
mahfûz idi, ammâ anların ma mûr ve mahfûz degil idi. Ammâ şimdiki
hâlde ne sûretde oldukları ma lûmumuz degildir.”
“Şimdiki hâlde” ifadesiyle İstanbul’da ömrünün son zamanlarında Bostân’a
şerh yazdığı zamanı kastetmektedir.
Bostân’da geçen “Sa dî âşıklık yolunu ve usûlünü Bağdat’ta olanların Arapçayı iyi bilmesi gibi mükemmel bilir.” anlamındaki beytin şerhinde Sa dî’nin
yaşadığı zamanda Bağdat’takilerin Arapça ve Farsçayı fasih konuştuklarını söyler, fakat kendi zamanında Bağdat’ta yaşayanları “İkisinden de bî-behre bir
bölük ceheledir.”1 diye niteler.
Abbâsî hilâfetinin Hülâgû eliyle yıkılmasından sonra Bağdat’ta yönetimi
elinde bulunduranlardan, “Baġdâd’da ibtidâ selâtîn-i İlhaniye hâkim oldı Akkoyunlı zamânına dek, andan sonra Kızılbaş, andan sonra Âl-i Osmân.” şeklinde sayan Sûdî, “İlâhî, devlet ve şevketleri kıyâmete dek mümtedd olsun,
âmîn.” şeklinde söz ederek Osmanlıların hâkimiyetinin kıyamete kadar sürmesini Allah’tan niyaz etmektedir.2

Kûfe
Sûdî’nin Kûfe ile ilgili gözlemleri de şerhlerinin muhtelif yerlerinde görülmektedir. Gülistân’da baş açık ve yalın ayak birinin Kûfe şehrinden hacılar
kafilesine katılarak yola çıkmasından bahsettiği kısımda Kûfe ile ilgili bilgi ve
gözlemlerini aktarır.3
1
2
3

Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 591.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 781.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 322.
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Kûfe Camii ile ilgili “Câmi -i Kûfe Hazret-i İmâm-ı Alî imâmet eyledigi
câmi dir ki Kûfe şehrinin andan ġayri câmi i yokdur. Hazret-i Şeyh’in buyurdıġı zamânda ma mûr imiş, ammâ bu zamânda cudrân-ı erba ası kalmışdır,
bâkîsi şehr-i Kûfe gibi harâb u yebâbdır, şöyle ki eser-i binâdan nâm u nişân
kalmamışdır.” şeklindeki bilgilerde caminin bütünüyle harap olmasından bahseden kısım orada bulunduğu dönemdeki gözlemleridir.
Sûdî’nin Hâfız Dîvânı’nda geçen bir beyitteki kapalı kısmı “Hazret-i Ali’nin
türbesi mücavirlerinden” diye nitelediği Mevlânâ Efdalüddin’den sorduğunu
bahsettiği kısımda “mâdâm ki İmâm-ı Alî’de mücavir idim, meclis-i şerîfiyle
müşerref idim.” (248a) ifadeleri de Kûfe’de bulunduğu zaman dilimiyle ilgilidir.

Hac Yolculuğu
Sûdî’nin hacca gittiği ile ilgili görüş Nazif M. Hoca tarafından ortaya atılmıştır.1 Hoca bu görüşüne biri “Hevdec bir nev i mahfedir ki devenin üzerine
ururlar ancak, üsti örtülü olur, avretlere mahsûsdur, erler içinde oturamaz.
Mekke halkı Arafât’a çıkdıkda kızlar ve gelinleri hevdeclerle çıkarur. Hac eyleyenler bilür.”2 diğeri “Kecâve üsti açık mahfedir ki Mısır’dan ve Şâm’dan hâcılar ana binerler, ammâ hevdec üsti örtüli ya nî mukabbeb mahfedir ki deve
üzerine korlar ancak, Ka be’ye varan bilür.”3 şeklindeki Gülistân şerhinde iki
yerde geçen ifadeleri sadece sayfa numaralarını dipnotta göstererek delil olarak
göstermektedir.
Gülistân şerhinde hac yolu güzergâhı, Mekke halkının kıyafeti ve hac yolculuğunun meşakkatlerinden bahseden kısımlar da bu görüşü destekler mahiyettedir. Bunların bir kısmı şu şekildedir:
“Ken ân Hazret-i Ya kûb’un memleketi. Ve sarâyından kuyının
ıraklıġı iki fersah yer mikdârı ancak var ve el-ân mezkûr çâh müsta meldir, yanında bir mescid var yolun üstinde bir küçük köyün yanında, hâsılı, Şâm’dan Kudüs-i Mübârek’e varan yolun üstindedir.”4
“Seferlerin şedâyid u âlâmı bedîhiyyâtdan oldıġı herkesin ma lûmı ve
ma hûdıdır, ta rîfe ihtiyâc yok. Ve ale’l-husûs ki Mekke-i Mükerreme
seferi ne mertebe sa b u şedîd oldıġını gören ve çeken bilür ancak.”5
1
2
3
4
5

Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 14.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 682.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 636.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 307.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 314.
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Mısır’a Seyahat
Sûdî’nin Mısır’a gittiği “Zakkûm bir zehrnâk aġaçdır ki ziyâde boylı olmaz
ve yemiş virmez, Mısır’da erbâb-ı devletden birinin baġçesinde gördüm.” (ŞB
1/261) ifadelerinden anlaşılmaktadır.
“Kasb-ı Mısrî arışı ipek ve arġacı ketândan tokunur bir dürlü alaca bezdir
ki Mısır’ın tâze civânları ve levendânı başına sararlar, el-ân aralarında müsta meldir.”1 ifadelerinde bu giyim tarzının “el-ân aralarında müsta meldir” diye
yaşadığı zamanda geçerli olduğundan bahsetmesi, yine “Bûriyâ bir dürlü hasırdır ki karġu kamışından örilür, diyâr-ı Arabda ve şark memleketinde çok
olur, ucuz oldıġı içün fukarâ isti mâl ider, ol bir hasırlar gibi divşirilmez ya nî
Rûm’un ve Mısır’ın hasırları gibi, belki hemân tahta gibi döşenür.”2 ifadeleri
Mısır’la ilgili gözlemleri olarak da yorumlanabilir. Ayrıca, “Nîl ırmağına deryâ
ıtlâkı anınçündür ki diyâr-ı Arab’da andan azîm su yokdur, ve illâ hakîkatde
Tuna ırmaġı andan a zamdır, lâkin Arabistan’da olmamaġla bahr dimezler.”3
diye küçüklüğünde etrafında yaşayıp büyüdüğü Tuna nehri ile Nil nehrini karşılaştırması da bu seyahatle ilgili gözlemler arasında sayılabilir.

Diyarbakır’da Görevli Olarak Bulunması
Tahsil hayatından sonra görevli olarak Diyarbakır’da bulunduğu “Birkaç
yıldan sonra Diyârbekir’de, Âmid şehrinde Mes ûdiyye Medresesi’nde bizi dânişmend eylediler.” (ŞB 1/482) ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Diyarbakır’daki görevi esnasında Muslihuddîn-i Lârî de Diyarbakır’da bulunmaktadır.
Sûdî aynı yerin devamında onun hakkında “Ol zamânda fuzalâ-yı A câmdan
Muslihuddîn Lârî-nâm bir fâzıl tavattun eylemişdi.” ifadelerini kullandıktan
sonra ona zaman zaman okuduğu kitaplardaki müşkil yerleri sorduğunu “Ahyânen meclis-i şerîfiyle müşerref olup mezkûr kitâblarda vâki olan şübehâtı
anlara arz iderek birgün ana çeşmârı su’âl eyledim. Hemân tüccârın takrîri gibi
beyân eyledi.” ifadeleriyle belirtmektedir.
Diyarbakır’da ne kadar kaldığı hakkında da eserlerinde herhangi bir kayıt
bulunmamaktadır.
Sûdî’nin İran’a gitmediği Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da geçen ifadelerden anlaşılmaktadır. Hâfız’ın türbesi hakkındaki bilgileri duyup okuduğunu şerhte yazması (210a, 333b) bizzat bu yerlere gitmediğini göstermektedir.
1
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Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 454.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 398.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 227.
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İstanbul’a Dönüş
Sûdî bu seyahatlerden sonra tekrar İstanbul’a döner. İstanbul’a ne zaman
döndüğü hakkında kesin bir tarih söylenemezse de bazı bilgilerden yola çıkarak bunun en azından 982/1573 yılından önce olduğu sonucuna ulaşabiliriz.
Şerh-i Bostân’da Şem î ile tartıştığı ve kendisinden yirmi bir yıldır delil beklediği söylenmektedir. Bu şerhin telifine de 1004 yılından sonra başlandığına göre
bu karşılaşma 984/1575 yılı civarında vuku bulmuştur. Bu görüşme İstanbul’da
gerçekleştiğine göre Sûdî’nin de bu tarihlerde İstanbul’da olması gerekmektedir.
İstanbul’da dönemin meşhur bilginlerinin muhtelif bilimlerle ilgili vermiş
oldukları derslere katılır. Bunlardan biri Sultan III. Murad’ın kurduğu yeni
rasathânede görevli olan bir kişidir.1
Ayrıca hâce-i sultanî ve şeyhülislâm sıfatı ile Osmanlı sarayında bilim, yönetim ve siyaset sahasında söz sahibi olan Tâcü’t-Tevârîh müellifi Hoca Sa deddîn’den (ö. 1008/1599) ders aldığı bilinmektedir.2 Bütün bu eğitim hayatından
sonra II. Sultan Selim’in saltanatının başlangıcında, hemşehrisi olan Sokollu
Mehmed Paşa’nın (ö. 1579) sadarette bulunduğu sırada At Meydanı’nda, bugünkü Sultanahmet civarında bulunan İbrâhim Paşa Sarayı’ndaki has oğlanlara
(ġılmân-ı hâssa3) hoca olarak tayin edilir.4
Osmanlı saray ve devletinin yüksek mevkilerinde vazife alacak olan seçkin gençlere ders veren Sûdî’nin bu gençler arasında Bosna-Hersekli olan birçok talebesi de vardı. Nitekim meşhur şair Mostarlı Derviş Paşa’nın (ö. 1603)
Murâd-nâme adlı eserinin mukaddimesinde “Sûdî benim en saygıdeğer hocam
üstâd-ı ekremim idi.” dediğini H. Şabanoviç eserinde kaydetmektedir.5
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da geçen (24b) “Sincap toprak renginde bir hayvandır, bu hayvanın kürküne de sincap derler. Acem şahları kışın bu kürkü giyerler. Duacınız Sûdî bu kıssayı hamselerde ve bazı kasidelerde gördüğümden
1
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3
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5

Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 3-4. (Bu kişinin Takiyyüddîn er-Râsid olduğu
anlaşılmaktadır.)
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 15.
“Padişahların hususi köleleri hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlara ilk zamanlarda iç oğlanları, daha
sonra iç ağaları da denilirdi. Gılmân-ı Enderûn tabiri de bu makamda kullanılırdı. Bunlar Enderûn-ı
Hümâyûn denilen ve sarayın Bâbu’s-Saâde’den içeri bulunan kısmında hizmet ederler, derece ve hizmet
itibarıyla başka başka odalarda dururlardı. Bu odalar büyük ve küçük odalar, doğancı koğuşu, seferli
odası, kiler odası, hazine odası adını taşırlardı. Bunlar hizmetten başka tahsil de görürlerdi. İçlerinden
kabiliyet gösterenler derece derece yükselirler, mühim mevkiler işgal ederlerdi.” M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB, İstanbul 1993, c. I, s. 665.
Atâyî, Şakâik-ı Numaniyye ve Zeyilleri, (haz. Abdülkadir Özcan), c. 2, s. 332.
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 15.
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padişahın hususi haremine hizmet edenlerden, padişah kışın samur, vaşak veya
diğer kürklerden giyer mi diye sordum, yok diye cevap verdiler.” şeklindeki
ifadeler, yine “nergisîn kabâ” hakkında söylenen “Bizim gördüğümüz kaftanın kuşağının uçları has oda oğlanlarının mendilleri gibi saf altınla işlenmiş
idi.” (56b) ifadeleri, yine sarayla ilgili bazı gözlemlerini anlatan “Eski zamanda kaftanların omuzlarına ipek ile bazı çiçek ve hayvan nakışları yapılırdı. Bu
zamanda padişahımızın sarayında iç oğlanları aynı şekilde yaparlar. Yapılan o
nakışlara tıraz derler. Eski zamanda böyle nişanı olmayan kaftan olmazmış.”
(383a) şeklindeki ifadeler de buradaki görevi esnasındaki müşahedelerine dayanmaktadır.

Sûdî’nin Emekli Edilerek Görevinden Uzaklaştırılması
Sûdî’nin ġılmân-ı hâssadaki hocalık görevinin ne kadar sürdüğü belli değildir. Kaynaklarda sadece onun az bir emekli maaşıyla vazifesinden uzaklaştırıldığı kaydı vardır.1
Dönemin padişahı Sultan III. Murad’la ilgili söylediği “Sultan Murad
(III. Murad) Sûdî-i du â-gûyını unutdığı gibi.” (441b) cümlesi görevden ayrılmasının iç dünyasında oluşturduğu kırgınlığı göstermektedir. Muhtemelen
bu görevden uzaklaştırılması, hemşehrisi Sokollu Mehmed Paşa’nın ölümü
üzerine vuku bulmuştur. Sultan III. Murad’ın tercihini Şem î’den yana kullanmasının bu kırgınlığa sebep olduğunu söylemek mümkündür. Sûdî eserlerinde Şem î’nin adını açıkça zikretmekten kaçınmaktadır. Yazdığı şerhlerinde
eleştiriye tâbi tuttuğu birçok şahsiyetin ismini zikrettiği hâlde bu eleştirilerin
hedefindeki ana şahsiyetlerden biri olan Şem î’nin isminin zikredilmemesi her
iki şârih arasında bazı nahoş olayların yaşandığını göstermektedir. Bu olaylara
hem Sûdî hem de Şem î şerhlerinde temas edilir.
Şem î’nin 21 Safer 1009/1 Eylül 1600 tarihinde tamamladığı Şerh-i Subhatü’l-Ebrâr isimli eserinde Sûdî’den “merhûm” diye bahsetmesi2 ve aynı eserde
Sûdî’yi “ġaflet ü inâd u ta assub sahibi” olarak nitelemesi Sûdî’nin şerhlerinde
kendisine yöneltilen ağır eleştirilerden Şem î’nin haberdar olduğunu göstermektedir. Bununla beraber eleştirilere cevap vermemesi ve genel bir ifadeyle
kendi eserindeki sehivlerin müstensih hatasından kaynaklandığını söylemesi
pek inandırıcı değildir. Müstensih hatalarına sadece Şem î şerhi değil bütün
1
2

Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 15.
Bedriye Gülay Açar, “Sûdî-i Bosnevî’nin Ölüm Tarihi Meselesi”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi,
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şerhler maruz kalmaktadır. Ayrıca bir kısım eleştirilerin bu hatalar dolayısıyla
şârihlere yöneltilmesi mümkündür. Fakat oldukça büyük bir yekûn teşkil eden
bu hataların tamamını müstensihlere atfetmek de makul gözükmez. Meselâ
Subhatü’l-Ebrâr şerhinde geçen “Buv ki1 buvedden muhaffefdür, Sûdî bunı bilmedi.”2 ifadesi müstensihin metne bir eklemesi olarak da düşünülebilir. Çünkü
Sûdî Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da tam dört yerde bu şeklin “buved”den tahfif edilerek teşekkül ettiğini söylemektedir.
Mesnevî, Bostân, Gülistân da dâhil olmak üzere 12 esere seri bir şekilde
tercüme niteliği ağır basan şerhler yazan Şem î, Sultan III. Murad ve oğlu III.
Mehmed’le yakın münasebeti olan bir şahsiyettir. Aynı zamanda Mevlevî olan
Şem î Mesnevî şerhini III. Murad’ın talebi üzerine kaleme alır. Gülistân şerhini
ise kendisinden şehzadelik döneminde Farsça öğrenen III. Mehmed’in ricasıyla
yazdığını ve beş ayda tamamladığını söyler.
Her iki şârihin birbiriyle karşılaştığı ve tartıştığına dair Şerh-i Bostân ve
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da bazı ifadeler bulunmaktadır. Bostân şerhinde bu tartışmalardan biri şöyle nakledilir:
“Fârisîde kendini katı yukarıdan zann idenin birisine bir gün, kerdâr ibâreti ve kerdgâr ibâretinde kâf ’lar meftûh okunmak gerekdir,
zîrâ kerd ism-i fi ldir, kerden’den müştak diyicek inkâr idüp kerd kâf’ın
fethiyle degil kesriyledir fi il ma nâsına diyü da vâ eyledi. Du â-gûy
müdde âsına sened taleb idicek sened bi’l-fi il hâtırımda yokdur, lâkin
kitâblarda yazılmışdır, îrâd ideyin diyü da vâ eyledi. Bugün yigirmi
bir yıldır ki bâtıl müdde âsına sened talebindedir. Hâsılı, inâdından
ve kendüye bâtıl zu mından mezkûr bâtıl müdde âsı üzre musırr oldı.
Lâkin hoş-tab u idrâk ashâbına mezkûr takrîr ve tahkîki eylemişim,
ziyâde pesend idüp istihsân eylediler ve buyurdılar ki bu tahkîki bu
zamâna dek sizden ġayri kimesne eylememişlerdir.” (ŞB 1/8-9)
Her ne kadar burada isim zikredilmese de eseri basan Bosnalı Muharrem
Efendi matbu eserin derkenarına “Münâza a bâ-Şem î” (Şem î ile tartışma) diye
bir not düşmüştür.
İkinci tartışma Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da şöyle zikredilir:
1
2

“Bû ki” olarak okunması gerekmektedir.
Taner Gök, Şem’î Şem’ullâh ve Şerh-i Subhatü’l-Ebrâr’ı (İnceleme-Tenkitli Metin), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, s. 292.
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“Ehl-i Fürsün birisinin ki kendüye hüsn-i zannı ġâlibdir, bir gün
yanına vardım, gördüm ki bu beyti yazmış ve yâd hôşeş’de dâl’ın altına kesre komış, kendünün mu tâdı üzre ve ma nâyı da yâd-ı hoşı
olsun dimiş. Du â-gûy didim: Bu terkîbde ma nâ da fâsiddir, belki yâd’ın dâl’ı sâkin olup şîn-i zamîr yâd lafzına mukayyed olmak
gerek, zîrâ ma nâ yâdı hayr olsun ya nî zikri hayr olsun dimekdir.
Herîf ziyâde tehevvürinden ve cehlinden mübâdere eyleyüp el-iyâzu
bi’llâh, küfri kabûl eylerim, bunı kabûl eylemezem, didi. Çünki bu
kıssa ekâbir-i nâsdan birisinin evinde idi ki bu şahsa ziyâde hüsn-i
i tikâdı var idi ve a yân-ı halkdan ba zı kimseler var idi, küfrini yüzine urmadım, ammâ hatâ eyledin didim. Bu tahkîkden ilâ yevminâ
hâzâ nâdimim ki küfrine sebeb oldum diyü. Ġarâbet bundadır ki bu
herîf eyledügim tahkîkda te’emmül idüp cigerine kâr eylemiş, irtesi du â-gûya hîn-i mülâkâtda didi ki sizin didiginiz sahîhdir ammâ
benim didigim de sahîhdir. Ben de îhâm tarîkıyla eyitdim ki sizin
didiginiz hergiz sahîh olmak ihtimâli yokdur. Murâdım küfri kabûl
iderim didigi idi, ammâ murâdımı tefattun idemedi ve musır oldı
müdde âsı üzerine.” (21b)
Matbu nüshada metin yukarıdaki şekilde geçmesine rağmen Süleymaniye
ve Topkapı nüshalarında ilk cümleye bir ara cümlesi eklenmiş ve cümle “Ehl-i
Fürsün birisinin ki kendüye hüsn-i zannı ġâlibdir, murâd Şem î’dir, bir gün
yanına vardım.” şeklinde yazılmıştır. Feyzullah Efendi nüshasında ise “mu tâdı üzre” ibaresinin karşısında derkenarda “ya nî Fârisîde harekât vaz eylemek
de’bindendir. Minhu. Murâd Şem î’dir.” notu bulunmaktadır.
Ömrünün son zamanları, Sultan III. Murad’ın saltanat dönemlerine
(1574-1595) rastlayan Sûdî’nin 1008/1600 yılında öldüğünü dikkate aldığımızda hayatının yaklaşık son beş yılının Sultan III. Mehmed’in, ondan
önceki yirmi yılının ise Sultan III. Murad’ın saltanat döneminde geçtiği anlaşılmaktadır. Şem î’nin Sultan III. Murad’la yakın ilgisi ve Mesnevî’yi şerh
etmesi için padişahın kendisini görevlendirmesi, ayrıca padişahın, oğlu III.
Mehmed’e Farsça öğretme görevini Şem î’ye vermesi gibi hususlar dikkate
alındığında Sûdî’nin bütün bu olup bitenler karşısında III. Murad’a kırgın
ve gücenmiş olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Çünkü kendisini daha
ehliyetli ve yetenekli gören birinin, başkasının kendisine tercih edilmesinden
rahatsız olması tabiidir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Sûdî’nin Evlenmemiş Olması
Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi’ni yazdığı zamana kadar evlenmediğini kendi
ifadelerinden anlıyoruz. Bu eseri ömrünün sonuna doğru yazdığı ve “Zira Hazret-i Îsâ tamam-ı ömründe te’ehhül eylememişdir, Sûdî-i du a-gûy gibi, belki
ömri tecerrüdle geçmişdir.” (459a) cümlesinin Dîvân’ın sonlarında (vâv harfinin onuncu gazelinde) geçtiği dikkate alınırsa hayatının geri kalan kısmında
da evlenmediği yargısına ulaşmak yanlış olmaz.

Hayatının Son Demleri
Görevinden uzaklaştırılarak uzlet köşesine çekilen Sûdî’nin kalan ömrü,
yaşlılık ve yalnızlığın getirdiği sıkıntılarla mücadele ettiği dönemlerdir. “Bilginler ve erdemlilerin yerini şimdi cahiller, şerefli ve yüce olanların yerini ise
alçaklar ve sefiller istilâ etti (...) şimdiki zamanımızda olduğı gibi.” (208b) diye
şikâyet etmesi, gereken ilgiyi görmediğini göstermektedir.
Gülistân’da anlatılan bir hikâyede vezirin padişaha “Sizin gibi lütuf ve kerem sahibi kimselere bir yoksulu bir kere iyilikle sevindirmek, sonra ise onu
azarlayıp kovarak ümitsiz ve gamlı bir hâlde bırakmak yakışmaz.” demesi üzerine Sûdî’nin “Allâhu Te âlâ rahmet eylesün böyle vezîrlere.”1 diye duygularını ifade etmesi, görevden uzaklaştırılmasına karşı duyduğu hayal kırıklığı ve
kendisini himaye edecek bir vezirin bulunmadığına teessüf etmesi şeklinde
yorumlanabilir.
Her ne kadar bu dönem, hayatının sıkıntılı dönemleri olsa da yüzyıllar
boyu insanlar tarafından okunan şerhlerini telif ettiği yıllardır ve bu cihette
en verimli ve bereketli yılları olarak da görülebilir. Hâfız Dîvânı, Bostân ve
Gülistân şerhleri böyle bir dönemin ürünleridir.
Gülistân’da ihtiyarlığın insanın başına getirdiği sıkıntıları anlatan beyitlerin
şerhinden sonra, “Bu birkaç beyit ki pîrlik ahvâlinde vâki olmuşdur, Sûdî-i
nâ-murâdın tamâm vasf-ı hâlidir.” demektedir.2

Vefatı
Sûdî’nin ölüm tarihi hakkında görüşler farklıdır. Kâtib Çelebi Fezleke’de3,
Atâyî Zeylü’ş-Şakâyık’ta4, Müstakimzâde Mecelletü’n-Nisâb’da5 ölüm tarihini
1
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5

Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 171.
Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 607.
Kâtib Çelebi, Fezleke, İstanbul 1286/1869, c. I, s. 7.
Atâyî, Şakâik-ı Numaniyye ve Zeyilleri, (haz. Abdülkadir Özcan), c. 2, s. 332.
Müstakimzâde, Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım), vr. 262a.
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1000/1952-1953 olarak kaydeder. Matbu Şerh-i Gülistân’ın ön sayfasında konulan ve müellifin hayatını anlatan kısa bilgilerde “1005 senesi hududında
intikâl-i dâr-ı bekâ itmişdi.” kaydı düşülmüştür. Mehmet Tahir ölümü hakkında, “H. 1005’de İstanbul’da vefat ederek Aksaray’da Yusuf Paşa Camii avlusuna
defn olunmuştur.” şeklinde bilgi verir.1
Bostân Şerhi’nin sonunda eserin telif tarihini gösteren kıta yukarıdaki tarihlerin doğru olamayacağını göstermektedir. Kıta şu şekildedir:
Şu dem kim âhir oldı şerh-i Bostân
Be- avni Hâlik-ı Hannân u Mennân
Meh-i Şevvâlün ikinciydi rûzı
Dahi îd-i sıyâmun ey sühan-dân
Ġav idi hem sene ol demde ey yâr
Dahi evvel bahâr u vakt-i seyrân (ŞB 482)

Eserin telif senesi olarak verilen “ġav” kelimesinin ebced değeri 1006’dır.
Sûdî’nin Bostân Şerhi’ni 2 Şevval 1006/8 Mayıs 1598 tarihinde tamamladığına
bakılırsa bu tarihten sonra vefat etmiş olduğu sonucu ortaya çıkar.
Diriöz, “Şerh-i Dîvân-ı Hâfız 1007 yılında tamamlandığına göre bu tarihten
önceki tarihlerin Sûdî’nin ölüm tarihi olması mümkün değildir.” derse de bu bilgi
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın en eski yazma nüshası olan Feyzullah Efendi nüshasının
1006 yılında tamamlanması dikkate alındığında doğru olamaz.2 Şerh-i Bostân’ın
bir nüshasının son sayfasında bulunan fevâid kaydındaki “Şârihin vefâtı târîhi ġazâ
düşmişdür: 1008.”3 ifadesi onun vefat tarihinin “ġazâ” kelimesinin ebced değeri
olan 1008/1599-1600 yılı olduğunu göstermektedir. Mehmed Tahir onun İstanbul’da Aksaray-Yusuf Paşa Camii’ndeki mezarlığa gömüldüğünü söylese de mezartaşı, yolun genişletilmesi esnasında ortadan kaldırıldığından bulunamamıştır.4

ŞÂRİHLİĞİ
Şerh ve tercüme vadisinde eserler veren Sûdî, eserlerinde bazen şerhe tarih
düşürmek için bazen de başka sebeplerle oldukça sınırlı sayıda şiir kaleme almıştır. Onun esas başarısı şerh vadisinde, bilhassa Hâfız’ı şerh etmesinde görülmektedir. Şerhleri hakkında genelde olumlu ifadeler kullanılsa da eleştirenler
de vardır.
1
2
3
4

Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 432.
Haydar Ali Diriöz, “Sûdî”, Türk Ansiklopedisi, c. XXIX, s. 470.
Açar, “Sûdî-i Bosnevî’nin Ölüm Tarihi Meselesi”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, c. 2, sy. 4, s. 193.
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 16.
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Muallim Nâci, Şeyh Vasfi’yle olan mektuplaşmalarında, Sûdî’yi çoktandır
“fâzıl-ı anûd” olarak isimlendirdiğini, onun her sözünün doğru kabul edilemeyeceğini, kendisinin de eleştirdiği kişiler kadar hata yaptığını söyler.1
Osmanlı Müellifleri yazarı herhâlde Nâci’nin görüşlerine dayanarak, “Sûdî’nin basılmış eserlerinde Farsça gramer bakımından bazı hatalara tesadüf edilir.” ifadesini kullanmaktadır.2 Kâmûsu’l-Alâm müellifi ise, Mesnevî-i Şerîf ’e,
Gülistân’a, Bostân’a ve Dîvân-ı Hâfız’a yazdığı mufassal şerhlerle meşhur olup
bu şerhleri pek müdekkikane ve tenkidatlı yazmıştır, diye onu över.3 Bosnalı
müellifler ise hemşehrileri Sûdî’yi hararetli bir şekilde savunmaktadırlar.4
Hâfız Dîvânı şerhleri arasında en fazla ilgi gören şerh Sûdî şerhi olmuştur.
Farsçanın yanı sıra Batı dillerine de çevrilmiştir. Batılı araştırmacıların onun
için oldukça övücü ifadeler kullandığını görürüz. Ritter, Sûdî şerhini Hâfız
Dîvânı’nın en iyi şerhlerinden biri kabul eder5 ve onun şerhinin Sürûrî ve
Şem î şerhini unutturduğunu söyler: “Sûdî’nin büyük otoritesinden dolayıdır
ki Hâfız Dîvânı’nın iki Avrupa baskısı tamamen onun verdiği metne dayanmaktadır.” Ethé ise Sûdî’nin Hâfız’a beşerî bir nazarla baktığını ve şiirlerini kelime anlamı ile yorumladığını söyler.6 İran edebiyat tarihçisi Zebîhullâh Safâ,
Târîh-i Edebiyât-ı Îrân isimli eserinde önce Sûdî’den, daha sonra da Sürûrî ve
Şem î’den bahsetmektedir.7
Sûdî hakkında oldukça övücü ifadeler kullananlardan biri de Abdülbaki
Gölpınarlı’dır. Hâfız Dîvânı tercümesinin girişinde Hâfız’ın hayatını anlatırken değişik yerlerde 14 kere Sûdî’den bahseder ve onun hakkında sitayişkâr
ifadeler kullanır. Ayrıca eserde metni anlamlandırmak veya bir şiirin Hâfız’a ait
olup olmadığını tespit etmek için 22 yerde yine Sûdî şerhine atıfta bulunmakta, böylece eserde 36 yerde Sûdî’den bahsetmektedir. Eserin giriş kısmında yer
alan ifadeler Gölpınarlı’nın Sûdî’ye atfettiği önemi göstermektedir:
“Hâfız’ın en mükemmel şerhi de Şem î ile çağdaş olan Sûdî şerhidir. Sûdî, Hâfız’a ait menkabe kitaplarını görmüş, şifahî rivayetleri
tespit etmiş, mazmunları tahlil ederken en adî bir giyime kadar o
1
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3
4
5
6
7

Nâcî ve Vasfî, Şöyle Böyle, İstanbul 1302/1884, s. 95-97.
Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 432.
Şemseddin Sâmî, Kâmûsü’l-A’lâm, s. 2677.
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 17.
Helmut Ritter, “Hâfız”, İA, Mili Eğitim Basımevi, İstanbul 1993, c. V/l, s. 70.
Hermann Ethé, Tarih-i Edebiyat-ı Farsî, (çev. Rızazâde Şafak), Tahran h. 1337, s. 188.
Zebihullah Safa, Tarih-i Edebiyat-ı İran, Tahran 1347, s. 1064.
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devrin bütün hususiyetlerini araştırmış, gazeller arasına karışan ve
Hâfız’a ait olmayan gazelleri büyük bir isabetle bulmuştur. Farsçaya
iyiden iyiye vâkıf olan Sûdî, iyi de tarih bilir... O devirde Şîrâz’da saltanat süren ve vezirlik eden padişahlarla vezirlerden ve bunlarla çağdaş olanlardan, Hâfız’la muasır bulunan şairlerden, münasebet düştükçe bahseder. Üstadı Molla Halîmi ile Camî’nin kız kardeşi oğlu
Molla Muhammed Emîn ve divan sahibi Mevlâna Sabûhî-i Bedahşî,
Molla Ahmed-i Kazvinî, şeyh, molla ve şair olan Hüseyn-i Harezmî,
Molla Muslihuddîn-i Lârî ve Necef ’te mücavir olan Mevlânâ Efdalüddin gibi devrinin büyük âlimleriyle Hâfız’ın müşkül beyitlerini
müzakere ettiğini bir münasebetle kaydeden Sûdî, Hâfız’ı hakikaten
pek mükemmel anlamıştır. Sûdî şerhinin bir de muhtasarı vardır.”1
Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar isimli kitabında birinci derecede kaynak olarak kullandığı eserlerin başında Sûdî’nin Hâfız
Dîvânı, Bostân ve Gülistân’a yaptığı şerhler gelmektedir.
Sûdî’nin şerhleri, telifinden çok kısa bir süre sonra ellerde dolaşan eserler
hâlini alır. Antoine Galland İstanbul’a Ait Günlük Hatıralar isimli eserinde bu
durumdan şöyle bahseder:2
“İstanbul’da Hâfız Ahmed Paşa Camii denen bir cami mevcuttur.
Burada üçü de Sûdî tarafından tefsir edilmiş olan Gülistân, Bostân,
Hâfız Dîvânı’nı okumak yahut birer suretlerini çıkarmak isteyenlere
vermek üzere kurulmuş bir vakıf var. Bu maksatla her bir eserden
yedişer cilt mevcut olup bu nüshalar iki kuruş bırakan herkese verilmekte ve cild iade edilir edilmez para iade olunmaktadır. Çünkü
paranın alınmasındaki gaye, cild geri getirilmedigi takdirde yenisinin
tedarikini temindir.”
Sûdî, şerhinde tasavvufî yorumlara fazlaca girmez. Buna gerekçe olarak da
eserin başında “sebeb-i telif ” sayılabilecek kısımda kendisinden Hâfız Dîvânı’nı şerh etmesini isteyen Şeyh-i Harem-i Yesrib’in temennisini, “Dîvân-ı Hâfız’ı bir vecihle şerh eyleyesiz ki taliblere nâfi ve mübtedîlere nâci ola. Hasılı,
te’vîl ve tasavvuf söylemeye, hemân üslûb-ı Arabiyet üzre kavâ id beyân olup
ma nâ-yı şi r ile iktifâ oluna.” (2a) cümleleriyle belirtmektedir.
1
2

Gölpınarlı, Hâfız Dîvânı, s. XXVII.
Galland Antoine, İstanbul’a Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), (haz. Nahid Sırrı Örik), TTK Yay.,
1998, s. 204.
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Eserin bütününe bakıldığı zaman Sûdî’nin bu tavsiyelere uyduğu göze çarpar.
Hatta bir yerde bu tarz kitapları telif etmekten maksadın beyan ve bedî gibi şiir
sanatlarına dokunmak değil Farsçayı öğretmek olduğunu, dolayısıyla çok nadir
yerler hariç beyan ve bedî ile ilgili konulara dokunmadığını (451a) söylemektedir. Sûdî Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ı telif ederken 11 nüshadan faydalandığını şerhte
üç yerde belirtir. (262b, 361b, 492a) Hâfız Dîvânı’nı şerh etmeye başlamadan
önce elde sağlam bir metin bulunması gerektiği için Sûdî bu hususta büyük bir
emek sarf etmiş ve sağlam bir metin oluşturulması için büyük bir titizlik göstermiştir. Metin tespitinde o kadar sağlam kıstaslara dayanmıştır ki neredeyse
modern bir edisyon kritikçi olarak karşımıza çıktığını söylemek yanlış olmaz.
Nüsha farklılıklarını gösterir, hangi örneğin daha yaygın ve daha sağlam olduğunu delillerle ortaya koyar. Bazen de nüshaların hiçbirinin tatmin edici olmadığını
belirtir. (288a) Hâfız’a ait olması şüpheli şiirleri büyük bir itinayla ayıklar ve
gerekçelerini söyleyerek doğru metni ortaya koyar. Uygunsuz şiirlerin Hâfız’a
nispet edilmesinin bühtan olduğunu söyler. (357a)
Sûdî her ne kadar övgüyle anılan bir şârih olsa da dil bilgisi ile ilgili bazı
görüşleri eleştirilmektedir. Onun bazı görüşlerini eleştirenler de şerh vadisindeki konumunu saygıyla anarlar. 18. yüzyılda yaşayan şârihlerden Safvet Şerh-i
Cedîd-i Dîbâce-i Gülistân isimli eserinin giriş kısmında Sûdî’den “Ammâ Sûdî-i
üstâd hak budur ki bu husûsda cümleye fâ’ik ve tedkîk ü tahkîk-i ma‘nâda
vâkı‘a muvâfık u mutâbık vâki‘ olup hak budur ki meydân-ı Fürsün fâris-i
yegânesi ve akrânının mümtâz u ferzânesidir.” şeklinde övgü dolu sözlerle bahseder. Masdarlar hususundaki görüşünün eleştirilmesine karşı temennisini,
“Eger iştikâk husûsında dahi isâbet itmiş ola idi ġayrın ta‘rîz ü müdâhalesine
cây-ı kelâm kalmaya idi.”1 cümlesiyle dile getirir.
Mehmed Şâkir, Bahâristân şerhinde Sûdî’nin masdarlar hakkındaki görüşlerini eleştirse de ondan “Sûdî-i pür-sûd” (fayda dolu Sûdî) diye bahsetmektedir.2
Şerh-i Gülistân’ı basanlar onun ısrarla bazı eleştirileri tekrarlamasını yadırgamaktadırlar. (ŞG 362) Bunların dışında çok küçük ayrıntılara varan bazı
eleştiriler bulunmaktadır ki bunların haklılığı tartışmalıdır. Böyle büyük hacimli eserlere şerh yazan Sûdî’yle ilgili eleştirilerin sınırlı sayıda olması onun
şerh vadisinde başarılı olduğunun ayrı bir göstergesi sayılmalıdır.
1
2

Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. XLI.
Mehmed Şakir, Şerh-i Bahâristân, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, 1252, s. 5-6.
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Araştırıcılığı, Sorgulayıcılığı ve Gözlemleri
Sadece kitaplardan değil hocalardan ve sahadan elde ettiği bilgiler, Sûdî’yi
diğer şârihlerden ayıran önemli bir husustur. Bunu gösteren somut bilgiler hem
Hâfız Dîvânı şerhinde, hem de Bostân ve Gülistân şerhlerinde bulunmaktadır.
Yukarıda hayatının ele alındığı kısımda bunun örneklerine temas edilmiştir.
Meselâ “sincab-ı şâhî” kavramı ile ilgili bilgilerini teyid için padişahın hususi
haremine hizmet edenlerden sorması (24a), zümrütün özellikleri hakkında eşraftan birinin anlattıklarını nakletmesi (25a), “zırıh-mû” kavramını açıklarken
seyahati esnasında bazı Türk kızlarının saçlarını arkadan kalkan şeklinde yaptığını gördüğünü nakletmesi (282b), “nergisîn kabâ” ifadesini açıklarken böyle
bir kaftanı bir Gürcü beyzadesinin üzerinde gördüğünü söylemesi (56a) ve bu
kaftanla ilgili hocalarından öğrendiği bilgileri teyit etmesi onun bilgileri sadece
kitaplardan öğrenmediğini, aynı zamanda dikkatli bir araştırmacı ve gözlemci
olduğunu göstermektedir.
Kelimelere farklı zaman diliminde farklı anlamlar yüklenebilmektedir.
Dolayısıyla kaynak metnin şerh edilmesinde bu kelimelerin metnin telif edildiği dönemde hangi anlamda kullanıldığının doğru tespit edilmesi bir şârih
için son derece önem arz etmektedir. Aksi takdirde metnin anlamı kaçınılmaz olarak değişikliğe uğrayabilmektedir. Meselâ şerhte geçen “beste-nikâb”
kavramı hakkında Hâfız’ın hayatta olduğu dönemdeki bir uygulamayı gösterdiğini söylemesi (58a) metnin doğru anlaşılması açısından önemli bir
bilgidir. Bir çeşit nakış olan tıraz kavramı hakkında “Eski zamanda böyle
nişanı olmayan kaftan olmazmış.” (382b) şeklinde açıklamalarda bulunması,
Sûdî’nin metni yorumlarken zaman faktörünü göz ardı etmediğinin göstergeleridir.
Sûdî’nin duyduğu rivayetleri sorgulaması, tereddüt ettiği bir rivayeti naklettiğinde hemen ardından, “günahı söyleyenin boynuna” şeklinde tercüme
edilebilecek olan ve’l-uhdetu ale’r-râvî ifadesini kullanması, onun bilim ahlakı
ve sorgulayıcılığı hakkında okuyucuya bir fikir vermektedir. Şerhte yedi yerde
bu ibare kullanılmaktadır.
Metnin sağlam bir şekilde tespiti için çok önemli kıstaslar koyan Sûdî, anlamca daha tutarlı olanın sayıca az nüshalarda bulunsa bile tercih edilmesinden
yana tavır göstermekte ve “Bu nüsha egerçi kalîlü’l-vukû dur, evvelkinden ensebdir.” (310a) diye not düşmektedir. Bütün nüshalardan hiçbirinin kendisini
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tatmin etmediği durumlarda “hiç birisi tab ın murtezâsı değil” (288a) diyerek
başka bir nüshanın gerekliliğine işaret etmektedir. Bir şiir Hâfız Dîvânı’nın
farklı nüshalarında bulunsa da onun gerçekten Hâfız’a ait olup olamayacağı hususunu tartışmaya açar ve kanaatini belirtir (22b). Böyle olan gazel ve
beyitleri şerh etse bile “Hâce kelimâtına benzemez.” (449b), “Çokluk safâsı
yokdur.” (120b) gibi kayıtlar düşmeyi ihmal etmez.
Ayrıca Hâfız Dîvânı’nda bulunan iki rubâînin Hâfız’a ait olmadığını, birinin Hayyam’a (571b), diğerinin Hüsrev’e ait olduğunu söylemesi (572a),
bir gazelde geçen beş beytin Selmân-ı Sâvecî’nin bir kasidesinde bulunduğunu (28a), başka yerde bir gazelin mahlas beyti hariç Selmân-ı Sâvecî’nin
divanında bulunduğunu belirtmesi (303a) şârihin bilgisini ve dikkatini göstermektedir.

Bilim Ahlâkı ve Kaynak Göstermesi
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, Şerh-i Bostân ve Şerh-i Gülistân’da karşılaştığımız hususlardan biri de Sûdî’nin bilgileri aldığı kaynağı belirtmedeki hassasiyetidir.
İstifade ettiği yazılı ve sözlü kaynakları bilim ahlâkına yakışır bir şekilde açıklamakta ihmal göstermez. Yukarıda hayatı anlatılırken bu hususlara kısmen
temas edilmiştir. Bunları topluca göstermek faydalı olacaktır.
1.
“Kulâh-ı Tâtârî” tamlamasına yazılı kaynaklardan sözlüklerde verilen anlamı “Lüġatlerde külâh-ı emîrâne ile tefsîr eylemişler.” şeklinde verdikten sonra
iki tane sözlü kaynaktan bahseder. Bunlardan birincisi “Ekâbir-i ulemâ-i A câmdan mesmû umuz böyledir.” ifadesiyle Acem bilginlerinin büyükleri, diğeri ise hakkında oldukça övücü ifadeler kullandığı ve kendisine Gülistân’ı ders
verdiğini belirttiği Mevlânâ Halîmî-i Şirvânî’den bahseden yerdir.1
2.
Çeşmâr kelimesinin anlamını ilim ve marifet sahibi diye nitelediği Acem
tüccarlarına sorduğunu, daha sonra Diyarbakır’da iken Muslihuddîn-i Lârî’ye
de aynı soruyu yönelterek ondan da benzer cevaplar aldığını söylediği yer (ŞB
1/482). Tüccarlarla beraber bulunmasını fırsat bilerek onlara soru yöneltmesinden bahseden “Bu takrîb ile gâhî Gülistân’dan ve Bostân’dan ve Dîvân-ı Hâfız’dan şübhemiz olan yerleri bunlardan su’âl iderdik.” ifadeleri Sûdî’nin öğrenme hırsının boyutlarını göstermesi bakımından da dikkat çekicidir.
1

Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 321.
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3.
“Zâhirâ dervîş câme-i zende’st u mûy-suturde” ibaresini hocalarından üç
kişiye yani Molla Halîmî-i Şirvânî, Mevlânâ Muslihuddîn-i Lârî, Mevlânâ Sabûhî-i Bedahşî’ye sorup aldığı cevabı naklettiği yer.1
4.
Hâfız Dîvânı’nda geçen bir beytin anlamını tam yedi kişiye farklı zamanlarda sorması ve onlardan aldığı cevapları nakletmesi (247b) hem ondaki öğrenme arzusunun boyutlarını, hem de kaynak göstermedeki hassasiyetini göstermektedir.
ESERLERİ

Birinci derecede kaynaklardan Atâyî’nin Hadâyıku’l-Hakâyık fî Tekmileti’ş-Şakâyık adlı eserinde Mesnevî Şerhi, Kâfiye ve Şâfiye tercümeleri olmak üzere
Sûdî’nin üç eseri zikredilir.2 Kâtib Çelebi Fezleke’de bunlara Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ı
ilâve ederek eser sayısını dörde çıkarır.3 Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi
Mecelletü’n-Nisâb’da Atâyî’nin zikrettiği eserleri tekrarlar.4 Matbu Şerh-i Gülistân’ın
ilk sayfasında “İşbu Gülistân şerhinden başka Mesnevî-i Şerîf, Dîvân-ı Hâfız ve
Bostân’ı şerh idüp Kâfiye ve Şâfiye’ye tercümeleri vardır.” denilmektedir.
Sûdî’nin eserlerinin sayısı araştırmalar arttıkça artmaktadır. Sûdî hakkında
en son kapsamlı araştırma yapan Nazif M. Hoca toplam 14 eserinden bahseder
ve Bosna Sâlnâmesi’nde Sûdî’nin başka eserlerinin olduğunun belirtildiğini, fakat bunların adlarının verilmediğini söyler.5
Milli Kütüphane’nin www.mkutup.gov.tr adresinde bulunan Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu’nda ise Sûdî’nin toplam 27 adet eseri bulunduğu görülmektedir. Bu bilgilere ihtiyatla yaklaşılmalıdır.
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız
Sûdî’nin Şerh-i Dîvân-ı Hâfız adlı eserinin biri 3 cilt hâlinde müstakil (Bulak-İskenderiye, 1250/1834), diğeri iki cilt hâlindeki Konevî Şerhi’nin kenarında (İstanbul 1288/1871) olmak üzere iki baskısı vardır.
Eser, İsmet Settarzâde tarafından Farsçaya tercüme edilmiştir.6
1
2
3
4
5
6

Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 396.
Atâyî, Şakâik-ı Numaniyye ve Zeyilleri, (haz. Abdülkadir Özcan), c. 2, s. 332.
Kâtib Çelebi, Fezleke, c. I, s. 1-7.
Müstakimzâde, Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım), vr. 262a.
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 34.
Ahmed Sûdî Bosnevî, Şerh-i Sûdî ber Hâfız (Hâfız Dîvânı’yla birlikte), trc. İsmet Settarzâde, 4 cilt,
1968 Tehran.
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Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi’nin birinci cildi tamamen, ikinci ve üçüncü
ciltleri ise gazelleri seçilerek Herman Brockhaus tarafından Almancaya tercüme edilmiş ve yayımlanmıştır.1
Eser 4 cilt olarak 2013 yılında basılmıştır.2 Eserin ayrıntılı incelenmesi son
bölümde yapılacaktır.
Şerh-i Gülistân
3 Safer 1004/8 Ekim 1595 yılında tamamlanan bu eser beş defa İstanbul’da
basılmıştır: 1249/1833-4, 1276/ 1859, 1286/1869, 1291/1874 ve 1293/1876.
Sûdî’nin bu şerhi Farsçaya tercüme edilmiştir.3
Eser hakkında doktora çalışması yapılmış olup ayrıca kitap olarak da neşredilmiştir.4
Şerh-i Bostân
Şerh-i Gülistân’dan sonra telif edilmiştir. Eserin yazılmasının 2 Şevval
1006/8 Mayıs 1598 tarihinde bitirildiği şerhin sonuna konulan şiirde belirtilmektedir.
Eser iki cilt hâlinde 1288/1871 ve Şem î’nin şerhi ile birlikte 1293/1876
yılında İstanbul’da basılmıştır. Sûdî’nin bu şerhi son zamanlarda iki cilt hâlinde
Farsçaya tercüme edilerek basılmıştır.5
Şerh-i Mesnevî
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin 6. cildine yapılan ve sehven bazı araştırmacılar
tarafından Sûdî’ye nispet edilen bu eser, İstanbul Belediye Ktp., 451 numarada
kayıtlıdır. Eserin üslûbunun Sûdî’ye ait olması mümkün değildir ve Şem î’nin
şerhte kullandığı cümle kalıplarını bünyesinde barındırmaktadır.
Şerhu’l-Kâfiye (Tercemetü’l-Kâfiye)
İbn-i Hâcib’in Arapça küçük bir nahiv kitabı olan el-Kâfiye adlı eserine
997/1588 yılında yazdığı şerhtir. Eser İbn-i Hâcib’in mezkûr eserine yapılmış
Arapça, Farsça diğer iki şerh ile birlikte 1312/1894 yılında İstanbul’da basılmıştır.
1
2
3
4

5

Ritter, “Hâfız”, İA, c. V/l, s. 70.
İbrahim Kaya, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, 4 cilt, Malatya: Serhat Matbaacılık.
Ahmed Sûdî Bosnevî, Şerh-i Sûdî ber Gülistân-ı Sadî, trc. Ali Ekber Kazımî-Zeynelabidin Çavuşî (Gülistân metniyle birlikte), Kitabfuruş-i Tehran, Tahran 1970.
Ozan Yılmaz, 16. Yüzyıl Şairlerinden Sûdî-i Bosnevî ve Şerh-i Gülistân’ı, MÜ. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 2008 (Ozan Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), Çamlıca Basım
Yayın, İstanbul 2012.)
Şerh-i Sûdî ber Bostân-ı Sadî, Farsçaya tercüme eden Dr. Ekber Bihrûz, c. I-II, Tebriz 1352/1973.
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Şerhu’ş-Şâfiye
İbn-i Hâcib’in Arap dilbilgisine dair küçük bir kitabı olan eş-Şâfiye adlı
eserine yapmış olduğu şerhtir. Eserin yazılma tarihi bilinmemektedir. 3 adet
yazma nüshası bulunmaktadır.
Şerh-i Lügat-i Şâhidî
Şâhidî’nin Lügat-ı Şâhidî adı ile ün yapmış manzum Farsça lügatçesine yapmış olduğu şerhtir. Tek yazma nüshası bulunmaktadır.
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Süleymaniye (Camii), nr. 866.
Muhtasar-ı Şerh-i Dîvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın kısaltılmış şekli olan bu eserin 3 adet yazma nüshası
bulunmaktadır.
Müntehab-ı Şerh-i Bostân
114 varaktan ibaret olan bu eserin tek yazma nüshası bulunmaktadır.
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Türkçe Yazmaları, R. 422. (114 varak)
Risâleler
Sûdî’nin küçük hacimli eserleridir:
Risâle-i Sûdî (Hâfız’ın Matla-ı Dîvân-ı Gazelinin Beyt-i Sânîsinin Şerhi)
Eser, Nazif M. Hoca tarafından Sûdî’nin hayatıyla ilgili yaptığı çalışmaya
ek olarak eski yazıyla İstanbul Üniversitesi Yayınları arasında basılmıştır.1 Basılan bu eserde yazma nüshalar hakkında bilgi bulunmaktadır.
Şerh-i Gazel-i Hâfız
Tek yazma nüshası olan ve 13 varaktan ibaret olan bu eserin Risâle-i Sûdî
(Hâfız’ın Matla -ı Dîvân-ı Gazelinin Beyt-i Sânîsinin Şerhi) ile aynı olması
muhtemeldir.
Risâle-i Sûdî (Gülistân’ın Bir Beytinin Tercümesi)
Eser Nazif M. Hoca tarafından Sûdî’nin hayatıyla ilgili yaptığı çalışmaya ek
olarak eski yazıyla İstanbul Üniversitesi Yayınları arasında basılmıştır.
Terceme-i Müntehâb-ı Gülistân
7 varaktan ibaret ve tek yazma nüshası olan bu eserin Risâle-i Sûdî (Gülistân’ın bir beytinin tercümesi) ile aynı eser olması muhtemeldir.
1 Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risâlesinin Metni, İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Yayınları, İstanbul 1980.
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Risâle fî Beyâni Kavâid-i Çu ve Çun
7 varak olan bu eserin tek yazma nüshası bulunmaktadır.

Yazmalar Kataloğunda Adı Geçen Diğer Eserler
Terceme-i Gülistân
Şerh-i Gülistân’la aynı eser olması muhtemel olan bu eserin 3 adet yazma
nüshası bulunmaktadır.
Muribu’l-Kâfiye
211 varaktan ibaret olan bu eserin Şerhu’l-Kâfiye (Terceme-i Kafiye) isimli
eserle aynı olması mümkündür. Tek yazma nüshası vardır.
Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nr. 1312.
Şerh-i Kavaidu’l-İrâb
130 varak olan bu eserin tek yazma nüshası bulunmaktadır. Yukarıdaki
eserle aynı eser olması mümkündür.
Mısır Milli Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, Talat l.
Terceme-i Şâfiye
2 adet yazma nüshası olan bu eserin Şerhu’ş-Şâfiye ile aynı eser olması mümkündür. İki nüshası vardır:
İzmir Milli Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, nr. 411.
Kayseri Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesi, Raşid Efendi, nr. 796.
Hikâye-i Edhem
85 varaktan ibaret olan bu eserin tek yazma nüshası Fransa’da bulunmaktadır.
Fransa Milli Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar (Regius).
Muammeyât
6 varaktan ibaret olan bu eserin 2 adet yazma nüshası bulunmaktadır:
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan, 34 Sü-Tarlan
52/9, vr. 70a-70b.
Manisa İl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 8048/10, vr. 138b-142b.
Şerhu Mukaddemeti’l-Cezeriyye
45 varak olan bu eserin tek yazma nüshası bulunmaktadır:
Gazi Hüsrev Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, R-5856/1, vr. 1-45a.
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Terceme-i Kâmilü’t-Tabîr
135 varaklık bu eserin tek yazma nüshası bulunmaktadır.
Hidiv Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, nr. 9063.

Yazma Nüshası Bulunamayan Eserler
ed-Dav’ Tercümesi
Tâceddîn İsferâyînî’nin Arap nahvine dair ed-Dav’ adlı eserinin tercümesidir. Kaynakların bahsettiği bu eserin herhangi bir nüshası bulunamamıştır.
Tercüme-i Takrîrât alâ Hutbeti Ferîdüddîn
İbn-i Hâcib’in Tahrîrât alâ Hutbeti Ferîdüddîn adlı eserinin tercümesidir.
Herhangi bir nüshası bulunamamıştır.
Hâşiye alâ Şerhi Hidâyeti’l-Hikme
Kâdî Mîr Hüseyin Meybudî’nin Şerhu Hidâyeti’l-Hikme adlı eserine yapılan hâşiyedir. Bu eserin de herhangi bir nüshası bulunamamıştır.
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ŞERH-İ DÎVÂN-I HÂFIZ’IN İNCELENMESİ
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, şekil ve içerik yönünden olmak üzere iki başlık altında
ele alınacaktır.

ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELEME
Sûdî’nin Şerhe Esas Aldığı Hâfız Dîvânı’ndaki Nazım Şekilleri
Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi’nde nazım şekilleri şu şekilde sıralanmaktadır:
Gazel, kıta, rubâî, mesnevi, kaside ve muhammes. Bunların bir kısmının Hâfız’a aidiyeti hakkında Sûdî’nin ciddi kuşkuları bulunmaktadır. Burada yukarıdaki sıralamaya uyularak adı geçen nazım şekillerinin eserdeki sayısı hakkında
bazı rakamsal bilgiler verilecektir.

a. Gazeller
Alfabenin “zâl” harfi hariç bütün harflerinde gazel bulunmaktadır. Sûdî’nin ifadesine göre “lâmelif ” harfinde olması gereken 1 gazel “elif ” harfinde yazılmıştır. Zaten “lâmelif ” harfi iki harfin birleşmesiyle oluşmakta ve
sonu elifle bitmektedir. Eserde toplam 573 gazel bulunmaktadır. Bu gazellerin içerisinde bir tanesinin tamamı Arapçadır, diğer gazellerde beyit veya
mısra olarak Arapça şiirler bulunmaktadır. Muhtelif gazellerde toplam 34
Arapça beyit bulunmaktadır.
Sûdî “dâl” harfindeki 165. gazelin 15. beytinin şerhi esnasında bu şiirin
kaside olduğunu belirtir. 43 beyitten ibaret olan bu şiir Gölpınarlı’da da kaside
olarak zikredilmektedir. Yine Sûdî “mîm” harfindeki 15. gazelin 6. beytinin
şerhinde bu şiirin kaside olduğunu belirtmektedir. Bu şiirin başında F nüshasında “Kasîde” yazılmaktadır. Bu iki şiir çıkarılırsa gazellerin sayısı 571’e
düşmekte, kasidelerin sayısı ise 4’e çıkmaktadır.

b. Kıtalar
Hâfız Dîvânı şerhinde toplam 42 kıta bulunmaktadır. Bunların toplam beyit sayısı 164’tür. İçlerinde 3 beyit ve 1 mısra Arapça olarak yazılmıştır. Sûdî,
şerhteki sıralamaya göre 38. sıradaki kıtaya, matla beyti olduğu için mecazen
kıta denilir, diye bir kayıt düşmüştür (564a). Fakat matla beyti olan 40, 41 ve
42. kıtalar hakkında böyle bir not düşülmemiştir.
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c. Rubâîler
Eserde 69 rubâî şerh edilmiştir. Bu rubâîlerden biri için “Hayyam’ın”
(571b), diğeri için “Hüsrev’indir” (572a) notu düşülmüştür. Böylece Hâfız’ın
67 rubâîsi bulunduğu anlaşılmaktadır.

d. Mesneviler
Eserde toplam 249 beyit tutarında 6 adet mesnevi bulunmaktadır. Beyit
sayıları sırayla 41, 138, 44, 4, 11, 11 şeklindedir.

e. Kasideler
Eserde 40’ar beyitten teşekkül etmiş iki kaside bulunmaktadır. Bir de gazeller kısmında söylediğimiz gibi Sûdî’nin gazeller kısmında ele aldığı, fakat
kaside olduğunu belirttiği iki kaside ile birlikte bu sayı dörde çıkmaktadır.

f. Muhammes
Eserde 12 bentten müteşekkil bir adet muhammes bulunmaktadır.

Sûdî Şerhi ile Sürûrî Şerhinin Şekil Yönünden Karşılaştırılması
Her iki şerhteki divan tertibi aynıdır. Sıralama gazeller, kıtalar, rubâîler,
mesneviler, kasideler ve muhammes şeklindedir.1
Sûdî şerhinde 573, Sürûrî şerhinde ise 572 gazel bulunmaktadır. Bir gazeli
Sürûrî rubâîler arasına koymuştur. Sürûrî’de 38, Sûdî’de 42 kıta bulunmaktadır. Sürûrî’de 74, Sûdî’de ise 69 rubâî vardır. Sûdî bir rubâî için “Hayyam’ın”,
diğer bir rubâî için “Hüsrev’indir” diye söylemektedir. Bu iki rubâî Sürûrî şerhinde de bulunmaktadır. Ayrıca Sûdî’nin gazeller kısmında şerh ettiği beş beyitlik bir gazel Sürûrî’de rubâîler arasına konulmuştur. Her iki şerhte mesnevi,
kaside ve muhammes sayısı aynıdır.

Sûdî’nin Şerhte Kullandığı Gramatikal Açıklamalar
Fonetik Bilgiler
a. Harflerin Adlandırılması
Bir harf Arap elifbâsında bulunuyorsa Arabî, Farsçada bulunuyorsa Acemî
denilerek okunuşu belirtilmekte, noktalı veya noktasız olduğu mu ceme ve
mühmele kelimesiyle ifade edilmekte, çok nadir olarak harfler nokta sayısı
1

Sürûrî şerhindeki nazım şekilleri hakkında verilen rakamsal bilgiler Ahmet Faruk Çelik’in Sürûrî’nin
Hâfız Dîvânı Şerhi’nin İncelenmesi isimli Yüksek Lisans Tezi taranarak elde edilmiştir.
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söylenerek veya ebced sıralamasındaki harf dizilişlerine atıfta bulunularak adlandırılmaktadır. Buna göre alfabede bir sıfat eklenerek belirtilen harfler sırayla
şunlardır:
( )بbâ-yı Arabî, bâ bir nokta ile, ( )پbâ-yı Acemî, ( )ثẟâ-yı müsellese,
( )جcîm-i Arabî, ( )چcîm-i Acemî, ( )حḥâ-yı mühmele, ḥâ-yı ḥuṭṭî, ( )خḫâ-yı
mu ceme, ( )دdâl-ı mühmele, ( )ذẕâl-ı mu ceme, ( )رrâ-yı mühmele, ( )زzâ-yı
mu ceme, ( )ژzâ-yı Acemî, ( )سsîn-i mühmele, ( )شşîn-i mu ceme, ( )طṭâ-i
mühmele, ( )ظẓâ-i mu ceme, ( )عayn-ı mühmele, ( )غġayn-ı mu ceme, ( )كkâf-ı
Arabî, ( )گkâf-ı Acemî.1

b. Aslî ve Resmî Harfler
Arapçada ene (ben) ( )ا אzamirinin imlâsında görüldüğü gibi bazı harfler
sadece yazıda bulunup telaffuzda herhangi bir görev ifade etmezler. Bu, eski yazıda Türkçe kelimelerdeki imlâ harfleri ile Arapça ve Farsça kelimelerdeki med
harflerinin farklı oluşu gibidir. Bu tarz resmî harflerden vâv harfi, med harfi
olup olmamasına göre “vâv-ı resmiye” ve “vâv-ı asliye” olarak adlandırılmaktadır. Sûdî aslî ve resmî vâv hakkında şöyle der: “Vâv” tıpkı “he” harfi gibi iki
kısımdır.2 1. Aslî, ya nî telaffuz edilen. 2. Resmî, ya nî imlâda gösterildiği hâlde
telaffuz edilmeyen. Burada Sûdî’nin vâv-ı ma dûle diye bir ayrıma gitmediğini onu da resmî vâv kategorisine soktuğunu hatırlamak gerekir. Çeviriyazıda
bunların yazılışı da farklı olmalıdır. Söz gelimi “nasıl” anlamındaki “çûn” ile
“çünkü, gibi” anlamındaki “çun” farklı olarak gösterilmelidir. Şerhte vâv harfinin aslî veya resmî olduğunu belirttiği bazı örnekler şunlardır:
Tu: “Tu, vâv-ı resmîyle, sen dimekdir, ente ma nâsına. Kâh olur ki vâv’ını
zarûret-i vezn içün telaffuz iderler.” Tû: “Tû, vâv-ı asliyye ile, bunda kat ma nâsınadır.” Çûn: “Çûn, vâv-ı asliye ile, nice dimekdir.” Çu: “Çu, vâv-ı resmî ile,
edât-ı teşbîhdir.” Hoş: “Hoş, vâv-ı resmîyle, civâna sıfatdır.” Hur: “Hur, vâv-ı
resmîyle, güneş dimekdir.”

c. Harekeler
Harfin nasıl okunacağı hakkında hareke belirtilerek bilgi verilmektedir.
Bunlar zamme, fetha, kesre olarak adlandırılır. Zamme Türkçede dört ünlüyle karşılanabilir. Bunlar u, ü, o ve ö’dür. Bu hususta da sağlam bir kuraldan
1
2

Eski metinlerde “k” ve “g” harfleri günümüz Farsçasından farklı olarak tek şekilde yazılıyordu.
Resmî “h” harfi “dîvâne, bende” gibi kelimelerin sonunda bulunan ve kelimenin sonunu “e” olarak okutan harfdir. “Şeh” kelimesinin sonunda bulunan “h” harfi ise okunduğu için aslî olarak nitelenmektedir.
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bahsedilemez. Söz gelimi “bülbül” kelimesi hem “bülbül”, hem “bulbul”, hem
de bazı İranlıların telaffuzu gibi “bolbol” şeklinde okunabilir. Genelde İranlılar
kalın ve yuvarlak telaffuzu tercih ettikleri hâlde aynı kelime Anadolu sahasında
ince ünlülerle telaffuz edilir. Güfte ve gofte gibi. Arapça asıllı kelimelerde ötre
hiçbir zaman “o” olarak okunmadığı hâlde bunların Farsça ve Türkçede kullanımları da farklı olabilmektedir. Söz gelimi “şuhret, Umar, Usmân” kelimeleri
Türkçede “şöhret, Ömer, Osmân” şeklinde telaffuz edilmektedir. Benzer durum bu kelimelerin Farsça telaffuzunda da görülebilmektedir.
Fethada ise ünsüzün kalın ve ince oluşuna göre “e” veya “a” şeklinde iki
ihtimal karşımıza çıkar. Burada şöyle bir problemden bahsedilebilir. Farsçada
bulunan bazı kalın ünsüzler yazılışta kalın ünsüzle yazılsa bile ince ünlülerle
söylenir. Örneğin “sad” (yüz) kelimesini İranlılar “sed” şeklinde telaffuz ederler. Sûdî bu hususta şunları söyler:
“Ṭâ tâ’dan dönmüşdür. Zîrâ dillerinde ṭâ yokdur.” “Ṭârum, aslı tâ iledir.
Zîrâ lüġat-i Fârisîde ṭâ olmaz. Ammâ tâ ile ṭâ’nın egerçi sıfâtları mütebâ iddir.
Ammâ mahrecleri mütekârib olduġı içün tâ’yı ṭâ şeklinde yazarlar. Ammâ yine
tâ okunur, ṭâ okunmaz.”
Problemli alanlardan biri de “vâv” harfinden önceki üstünün okunması ile
ilgilidir. Farsça ve Arapçada “v” harfi bulunmadığı “w” harfi bulunduğu için bu
tarz kelimeler İranlılar ve Araplar tarafından “mevcûd, mevlevî, tevfîk” olarak değil “mowcûd, molowî, towfîk” olarak telaffuz edilmekte, bir kısmında “w” ünsüzü tamamen kaybolmaktadır. Türkçede bu tarz kelimelerin bir kısmında “vâv”ın
etkisiyle yuvarlaklaşma görülebilmektedir. Söz gelimi “tevbe, nevbet” kelimeleri
Türkçede “tevbe (tövbe), nöbet” olarak okunmaktadır. Dolayısıyla “mevlevî” kelimesinin çeviriyazıya aktarılmasında yaygın telaffuz dikkate alınarak bazı internet sitelerinde olduğu gibi “molowî” şeklinin tercih edilmesi, bu kelimenin Türk
okuyucusu için tuhaf ve anlaşılmaz bir hâle sokulmasına sebep olacaktır.
Kesre ise ünsüzün kalın ve ince oluşuna göre “ı” ve “i” şeklinde karşılanabilir. Ayrıca kesre iki kategoride ele alınmaktadır. Bunlar “kesre-i mechûle” ve
“kesre-i ma rûfe” olarak adlandırılmaktadır. Burada Eski Anadolu Türkçesinde
kapalı “e” şeklinde benzerini görebileceğimiz bir durumla karşılaşırız. “Hiç”
kelimesinin telaffuzda “heç” olarak okunduğunu göstermek için Eski Anadolu
Türkçesi metinlerinde “he” harfinin üzerine üstün konulduğuna tanık olmaktayız. Benzer durum Farsçada da vardır. Söz gelimi ( ) “şîr” kelimesi hem
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“şîr” hem “şér” olarak okunur ve anlamları farklı iki ayrı kelime (aslan ve süt)
karşımıza çıkar. “Sîr” kelimesi için de durum böyledir, “sîr” okunsa “tok” anlamında “sér” okunsa “sarımsak” anlamındadır. “î” ve “e” okunmasını sağlayan
kesre harekesi kesre-i mechûle ve kesre-i ma rûfe olarak adlandırılmaktadır.
Metinde şöyle geçer:
“Sîr, kesre-i mechûle ile, tok dimekdir, ammâ kesre-i ma rûfe ile sarımsak
ma nâsınadır.”
Anadolu sahasında böyle bir telaffuz ayrımına gidilmediği için metnin çeviriyazıya aktarılmasında da böyle bir ayrıma gidilmemiştir.

d. Kelimelerin Okunuşu
Metinde geçen bazı kelimelerin okunuşu için harekelerin ne olduğu belirtilir. Bu durum farklı okunma ihtimalleri olan veya az kullanılan bazı kelimeler
için geçerlidir, yoksa bütün kelimelerin okunuşu verilmemiştir. Bazı örnekleri
şöyledir:
“Tuktemun, tâ’nın zammı ve kâf ’ın sükûnı ve tâ-yı sânînin fethi ve mîmin
zammıyla, Şah Şucâ ın sâkîsidir.”
Metinde “hareke” kelimesi bazen sondaki yuvarlak “tâ”nın telaffuzıyla “hareket” şeklinde okunur ve bunun çoğul şekli olarak harekeler anlamında “harekât” kullanılır.
“Rubâ, râ’nın zammı ve bâ’nın fethiyle rebvenin cem idir ve rebvede harekât-i
selâse câ’izdir.” (Yani rebve kelimesi ribve, rebve, rubve olarak okunabilir.)
İki veya Daha Fazla Şekillerde Okunabilme
Bir kelimenin birden fazla değişik şekilde telaffuz edilebilmesi durumunda
telaffuzu belirleyici rol şiirde kafiyedir. Söz gelimi hem “şikift” hem de “şukuft”
şeklinde telaffuz edilebilen bir kelimenin nasıl telaffuz edileceğini bazen kafiye
belirler. Bu hususta Sûdî şöyle der:
“Şikift bunda şîn’in ve kâf-ı Arabînin kesriyledir. Şîn’in ve kâf ’ın zammıyla
da lüġatdir, hâsılı, hareketler kâfiyeye tâbi dir.”
Her zaman kafiye belirleyici rol oynamaz, kafiyenin belirleyici rol oynayabilmesi için kelimenin mısra sonunda olması gerekir. Birden fazla değişik okunabilme durumlarına, çok sayıda zikredilen kelimelerden birkaç örnek vermek
yerinde olacaktır.
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“Suhan, sîn’de ve ḫâ’da fetha ve zamme câ’izdir.” Yani bu kelime suhun,
suhan, sahan ve sahun şeklinde okunabilir ve hepsi de doğrudur.
“Çirâ aslında çi idi, cîm-i Acemînin kesriyle, sonra râ-yı tahsîs ile terkîb
idüp çirâ dirler, cîmin kesriyle ve fethiyle, niçün ma nâsına.” Böyle iki farklı
şekilde okunabilen kelimeler için imlâ birliğinde ısrar etmek doğru olmasa
gerektir.
Bölgelere Göre Farklı Okuyuş
Geniş bir coğrafyada konuşulan Farsçanın bölgelere göre farklı telaffuz edilmesi gayet tabiidir. Sûdî bu farklılığı bazı yerlerde belirtir. Aşağıda bu farklı
telaffuzla ilgili birtakım örnekler bulunmaktadır:
“Şîrâzlılara mahsus bir şive ki ona Tat dili derler.” (238a) Tat dili, klasik
Farsçanın oldukça farklılaşmış bir ağzı olarak görülmektedir. Aşağıda önce bu
şive ile ilgili kelimeler, hemen yanında da Sûdî’nin bunlara karşılık olarak gösterdiği klasik Farsçada kullanılan şekilleri verilmiştir. Bu şive ile ilgili Hâfız
Dîvânı’nda geçen bazı örnekler şunlardır.
“Dî=dîdî.” “Tuzâ mâ=Tu ez-mâ.” “Buvâtet=Bi-bâyed tu-râ.” “Ânçet=Ân-çi
tu-râ.” “Neşâdî=Ne-şâyed dîd.” (550b)
“Girişme, Horasan ehlinin ba zısı kâf-ı Arabînin fethiyle okurlar. Bâkîsi
kâf-ı Acemînin kesriyle.” Yani bazı Horasanlılar “kerişme”, geri kalan kısım ise
“girişme” şeklinde okur (147a).
Benzer açıklamalar Şerh-i Bostân’da da karşımıza çıkmaktadır. “Kulbe” kelimesi hakkında söylediklerinin diliçi çevirisi şöyledir:
“Şîrâz ve Isfahân ve etrafı kâf-ı Acemin zammıyla ya nî ‘gulbe’ olarak, Horasan ve havalisi ise kâf-ı Arabın zammıyla ya nî ‘kulbe’ olarak okumaktadır.”
(ŞB 1/399)
“Guncişk” kelimesinde ise yer ve bölge adı belirtmeksizin bazı İranlıların
bunu “guncişk” şeklinde, bir kısmının ise “kuncişk” şeklinde okuduklarını belirtir (ŞB 1/470).
Şehirli ve Köylülerin Farklı Okuyuşu
Fiillerin başına gelen ve “bâ-yı te’kîd” denilen kuvvetlendirme edatını şehirli ve köylüler farklı telaffuz etmişlerdir. Günümüzde “be” şeklinde okunan
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bu edat, o zaman “bi” şeklinde telafuz ediliyordu. Bunun sadece “bi” şeklinde
okunduğu belirtilen yerlerin diliçi çevirisi şöyledir:
“Bi-hişt, bâ te’kîd (kuvvetlendirme) fonksiyonundadır. Fiillerin başına gelen bâ (bâ-yı müfrede) sadece kesre olarak (bi-) okunur.” (73a)
“Bi-bered muzâri 3. tekil şahısdır. Başındaki ‘bi-’ harf-i istikbâldir. İranlıların zarif olanları bunu ‘bi-’ (bi-bered), köylüleri ise ‘bu-’ şeklinde (bu-bered)
telaffuz ederler.” (211a)
“Bi-dîd, ‘bi-’ kuvetlendirme harfidir, İranlıların zarif olanları bunu ‘bi-’ (bi-dîd),
köylüleri ise ‘bu-’ (bu-dîd) şeklinde okur, her iki okunuş da caizdir.” (27b)
İranlılar ve Türklerin Farklı Okuyuşu
Bu durum üç şekilde görünmektedir: Birincisi “k” harfinin “g” olarak
okunması, ikincisi kelimedeki ünlünün (hareke) farklı okunması, üçüncüsü
ise kelime grubunun tamlama olup olmaması. Meselâ İranlıların “kilk” okuduğu kelimeyi Rûmîler “gilk” şeklinde okumuşlardır veya Arapça aslı “kâfir”
olan kelimeyi Acem “kâfer” şeklinde telaffuz etmiştir. Bu hususta şu örnekler
yeterli bilgiyi verecektir:
“Mey hor ki sed gunâh zi-aġyâr der-hicâb”
“Acem günâh lafzını zi-aġyâra muzâf okur ammâ Rumîler sâkîn okur.”
(139b) Yani İranlılar “gunâh-ı zi-aġyâr”, Türkler “gunâh zi-aġyâr” şeklinde
okur.
“Kilk Acemden kâf-i Arabînin kesri ve lâmın sükûnıyla mesmû dur, ammâ
Rûmîler kâf-ı Acemînin kesriyle isti mâl iderler.” Yani İranlılar “kilk” Türkler
“gilk” şeklinde okur demektir. (32a)
“Pedîd âşikâre dimekdir. Acem bâ-yı Acemiyle ve Rûmî bâ-yı Arabiyle
okurlar.” Yani İranlılar “pedîd” Türkler ise “bedîd” şeklinde okur. (218b)
Hâtem-i Tayy için de aynı durum söz konusudur. Hâtem cömertliğiyle
meşhur bir şahsın özel adıdır. Bu kelimenin Arapça telaffuzu Hâtim şeklindedir, “vacip ve gerekli” anlamındadır. İranlılar fâil vezninde olan bazı kelimeleri
değiştirerek orta harflerini üstün okur. “ Ârız, kâfir, Hâtim” kelimelerini “ ârez,
kâfer, Hâtem” şeklinde okurlar. (491a)
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Dolayısıyla Hâfız Dîvânı’nda geçen kelime “kâfer, ârez” olarak, şerhte ise
“kâfir, ârız” olarak okunmuştur. Hâtem kelimesi Türkçede de Hâtem şeklinde
okunduğu için aynen korunmuştur.
Ayrıca Sûdî’nin ısrarla belirttiği gibi “-gâr” eki mutlaka “g” ile okunması
gerektiği hâlde bu kelimenin Türkçe metinde her zaman bu şekilde okunması
gerekmez.
“Şîrîngâr, gâr, kâf-ı Acemî ile edât-ı fâildir. Türkîde ci ma nâsına. Meselâ
cefâgâr ve sitemgâr, cefâcı ve zulümci dimekdir. Gâh olur ki elifini tahfîfen hazf
iderler, cefâger ve sitemger dirler.” (30a)
Eleştiriler kısmında “-gâr” eki ile ilgili başlıkta ele alındığı gibi Sûdî daha
sonra telif ettiği Şerh-i Bostân’da bu husustaki görüşünü kısmen daraltır, bütün
eklerin “-gâr” şeklinde düşünülemeyeceğini ifade eder. Bu hususta muhtelif
yerlerde yazdıklarından şunu iktibas etmekle yetineceğiz: “Nikûgâr, kâf-ı sânî
Acemî olmak kıyâsdır. Nikû eyü ve gâr cı ma nâsınadır, ya nî eylikçi, lâkin halk
kâf-ı Arabî okuyup vasf-ı terkîbî i tibâr ider, eyü işli ma nâsına.” (ŞB 1/396)
Görüldüğü gibi her iki okuyuş değişik açılardan mümkün olmaktadır.
“Nikû-kâr” şeklinde okununca birleşik sıfat (vasf-ı terkîbî) olarak düşünülmektedir, iyi işli veya işi iyi mânasına.
Farsçadaki telaffuzu nasıl olursa olsun bu durum ekin Anadolu sahasında
da aynı şekilde telaffuz edildiği anlamına gelmez. Bu ekin Anadolu sahasında
“kef ” ile de telaffuz edilebilmesi ihtimal dâhilindedir. Meselâ “cefâgâr” değil
“cefâkâr” şeklinin tercih edilmesi daha güçlü bir ihtimal olarak durmaktadır.
Buna bir nevi telaffuzun Türkçeleştirilmesi denilebilir. Gerçi eski imlâda ne
zaman “ke” ve ne zaman “ge” okunacağını kestirmek mümkün değildir. Hatta
eski Türkçedeki kelmek, könül gibi kelimelerdeki “ke” harfinin ne zaman “ge”
harfine dönüştüğü hakkında kesin bir hüküm verilmesi imlâ dolayısıyla mümkün olmamaktadır. Bunların bir kısmının metinde “ke” ile okunması tercih
edilmiştir.
Ḫey Kelimesi
Bazı sözlüklerimizde ve metinlerimizde “ḫoy/ḫuy” olarak okunan ve “ter”
anlamına gelen bu kelimenin Burhân-ı Kâtı tercümesinde “ney” vezninde
olup “ter” anlamında olduğu belirtilir. Redhouse’da okunuşu “khay” olarak,
Persian-English Dictionary’de okunuşu “khwai” olarak gösterilir. Şerhte de “ḫ”
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harfinin üstün olarak okunması gerektiği iki yerde (466a, 527b) açıkça ifade
edilmektedir. “Ḫey” kelimesinin mısra sonunda kafiye olarak bulunduğu Hâfız’ın iki gazelinde de “y” harfinden önce gelen bütün harflerin harekesinin
üstün olduğu görülmektedir. Kelimenin doğru telaffuzu “ḫey” şeklindedir.

e. Bazı Harf ve Edatlar
Metne doğru bir anlam verilebilmesi, metinde kullanılan bazı edat ve harflerin fonksiyonlarının çok iyi bilinmesine bağlıdır. Sûdî’yi diğer şerh yazanlardan ayıran ve onlardan üstün kılan da bu başarısıdır. Birden fazla fonksiyonu
bulunan bir ekin hangi fonksiyonda kullanıldığı bilinmezse bu durum kaçınılmaz olarak metnin yanlış anlaşılmasına ve tercümenin de yanlış olmasına etki
edecektir. Bunlar doktora çalışmasında ayrıntılı olarak ele alındığı için burada
tekrar etmeyip sadece çarpıcı iki örneği göstermek istiyoruz:
“Be-yâdigâr; bâ bunda diyü ma nâsını virür.”( Hatıra diye) (155b)
“Be-kâm-ı dil, bâ harf-i sıladan bir nev idir ki Türkîde andan ‘-ca’ dimekle
ta bîr olunur. Meselâ be-kâm-ı dil gönül murâdınca dimekdir.” (311b)
Bu iki örnekte gramer kitaplarında zikredilmeyen fakat dilin kullanımında
mevcut olan anlamların belirtilmesi özgün bir tespit olarak görülmelidir.
Muttasıl (Bitişik) Zamirler
(-em, -et, -eş)
Bunların metinde en çok kullanılanları tekil olanlarıdır. İsimlere bitişince
iyelik eki fonksiyonunda olurlar, fiillere bitişince ise fiilin nesnesi olurlar. Bundan dolayı adı Arapça nesnelerin mansûb (üstün) olması dikkate alındığında
zamîr-i mansûb muttasıl diye adlandırılır.
Goftemet: Sana söyledim.
Kalemet: Senin kalemin.
“Geret, tâ zamîr-i hitâbdır, zamîr-i mansûb muttasıl ma nâsına, eger sana
dimekdir.”
Bunlar için şu isimler kullanılır:
“Şîn-i zamîr, tâ zamir-i hitab, mîm-i zamir, mîm-i mütekellim.”
Genellikle şiirde bazen de mensur metinlerde bu bitişik zamirler ait olduğu kelimeye değil de başka bir kelimenin sonuna gelebilmektedir. Böyle
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durumlarda Sûdî “ma nâda filân yere mukayyeddir” gibi ifadeler kullanarak
zamirin aslında nerede olması gerektiğini belirtir. Bu durum cümlenin anlamından anlaşılabilmektedir. Meselâ;
Gul der-ber u mey ber-kef u ma şûka be-kâm’est
Sultân-ı cihânem be-çunîn rûz ġulâm’est (43a)

Bu beytin ikinci mısraında geçen “sultân-ı cihânem” tamlamasındaki mîm
(-em) zamiri şerhte geçtiği üzere anlamca iki yere bağlı olabilmektedir. Buna
göre ikinci mısra şu iki şekilde düşünülmelidir:
“Sultân-ı cihân be-çunîn rûzem ġulâm’est” (Cihan padişahı böyle bir günüme köledir.) veya “Sultân-ı cihân be-çunîn rûz ġulamem’est” (Cihan padişahı
böyle bir günde kölemdir.) şeklinde tercüme edilmesi gerekir.
f. Masdarlar
Metinde Arapça masdar veya masdardan türemiş herhangi bir kelime varsa
genellikle onun hangi bâbdan olduğu belirtilir. Sülâsî bâblarda hem mâzi hem
de muzâride ayne’l-fiil yani orta harfin harekesi birbirinden farklı olur. Bu
farklı oluş kıyasî değildir, semaîdir, yani işitmeye bağlıdır. Sülâsîlerde bâblar
örneklerinin adıyla anıldığından eserde onlar zikredilir. Meselâ “darabe bâbı”,
“nasara bâbı”, “ alime bâbı” “hasune bâbı”, “hasibe bâbı”, “feteha bâbı” gibi.
Bazen bu fiilin hangi bâbdan olduğu belirtilirken bâbın muzârisi de söylenir:
“Darebe-yedribu bâbı”, “ alime-ya lemu bâbı” gibi. Aslî harfleri dört tane olan
rubâî fiillerden “fa lele bâbı” için “dahrece bâbı” örneği kullanılır. Mezîd bâblar
kıyasî olduğu için sadece masdarı söylenilmekle iktifa edilir. Bir kısım örnekleri şunlardır:
“Himâyet masdardır, hamâ-yehmîden, ya nî, darabe-yedribu bâbından.
Maksıd sâd’ın kesriyle ism-i mekândır, kasede-yaksıdudan ya nî darabe-yadribu bâbından. Müreffeh ism-i mef ûldür, tef îl bâbından. Arbede lüġatda sarhoş
savaşına dirler, dahrece bâbından masdardır.”

g. Fiiller
Arapça Fiiller
Hâfız Dîvânı’nda çok az sayıda Arapça beyit olduğundan bu tarz açıklamalar sadece Arapça olan beyitlerin şerhleriyle sınırlıdır. Burada fiilin mâzisi,
hangi bâbdan olduğu, kip ve şahısları belirtilir.
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“Edir emr-i muhâtabdır, if âl bâbından, döndür dimekdir. Lestü fi l-i mâzî nefs-i
mütekellim vahdedir leyseden. Tecrî fi l-i muzâri müfred mü’ennes ġâyibe.”
Farsça Fiiller
Metnin tamamında bu tarz fiillerle karşılaşılır. Fiilin hangi kip ve hangi şahıs
için kullanıldığı belirtilir. Bazen anlamı hemen zikredilir, bazen ise anlam aşağıda
tercümede verileceği için kip ve şahsı belirtmekle yetinilir. Bazen de fiilin çekimli
şeklinin değil de masdarının anlamı verilir. Eserin ilk kısımlarında bu husus geniş
bir yer tutar, daha sonraları ise bu oran gittikçe azalır ve beyitten hemen sonra
“Mahsûl-i Beyt” başlığı altında toplu anlam verilir. İhtiyaç duyulduğunda bazı
kelime ve kavramlar hakkında kısaca bilgi verilir. Eserin tamamında Farsçanın
öğretilmesi hedefi göz ardı edilmediği için bu tarz açıklamalarla sıklıkla ve bolca
karşılaşırız. Burada şunu vurgulamak gerekir. Fiilin muzâri ve emir şekilleri emir
gövdelerinden yapıldığı için Sûdî bu şekillerin, emir gövdesine getirilen “-îden”
ekiyle oluşan bir fiilden türediğini ısrarla savunur, metinde sık sık buna vurgu
yapar, böyle kabul etmeyenleri de eleştirmekten geri kalmaz. Bir fikir vermesi
açısından aşağıdaki örneklere bakmak yeterli olacaktır.
“Ne-nigered fi l-i nefy-i müstakbel, nazar eylemez, nigerîden’den. Bînîm fi l-i
muzâri nefs-i mütekellim ma a ġayrdır, görevüz ma nâsına, bînîden’den müştak.
Bi-nevâzed fi l-i istikbâl, nevâzîden’den, ohşaya dimekdir. Me-bîn, mîm’in fethiyle, fi l-i nehy-i muhâtabdır, bînîden’den, görme ve bakma dimekdir.”
Geçişli ve Geçişsiz Olarak Kullanılan Fiiller
Farsçada bazı fiiller hem geçişli müteaddî hem de geçişsiz (lâzım) olarak
kullanılırlar. Söz gelimi “sûhten” hem “yakmak” hem de “yanmak” anlamındadır. Sûdî böyle fiilleri zikrederken fiilin çatısını da belirtmektedir.
“Numûd fi l-i mâzî, lâzımla müte addî mâbeyninde müşterekdir, bunda lâzım vâki dir.” (Bu fiil hem görünmek hem de göstermek anlamında olduğu
için burada lâzım ya nî göründü anlamında olduğu belirtilmiştir.) “Mî-numâyed fi l-i hâl, lâzım, görünür ma nâsına.”
Bildirme ve Dilek Kipleri
Farsçada bazı fiil şekillerinin hem dilek kipi hem de bildirme kipi olarak
müşterek kullanıldığını görmekteyiz. Söz gelimi “gûyîd” fiili hem “söylersiniz”,
hem de “söyleyiniz” anlamına gelmektedir. Ayrıca soru şekli bazen vurguyla
sağlandığı için fiilin soru anlamında olması da mümkündür. Meselâ “âmed”
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fiili “geldi” anlamında olduğu gibi “Geldi mi?” anlamında da olabilmektedir.
Böyle durumlarda fiilin hangi kipten kullanıldığının bilinmesi anlam açısından önemlidir. Ayrıca fiilin her iki kipte olabileceği düşünülerek anlamlandırılması da söz konusudur. Böyle durumlarda Sûdî “ihbâr ve inşâya tahammüli
var” ifadesini kullanır. Soru şekillerinin de inşâ (dilek kipi) kategorisine dâhil
olduğunu burada belirtelim. Bir kısım örnekleri şöyledir:
“Ne-gerded ihbâr ve inşâya mütehammildir, ya nî, olmaz veyâ olmasun dimekdir.” “Ne-mî-tersî, ihbâr ve inşâya mütehammildir, ya nî, korkmazsın veyâ
korkmaz mısın?” “Bi-bînem, ihbâr ve inşâya tahammüli var, ya nî, görürüm ve
görürsem dimekdir.”
Emir 1. Şahıs (Fil-i Emr Mütekellim)
Türkçede emir kipinin birinci şahsıyla ilgili Muharrem Ergin1 şöyle der:
“Türkçede bütün şahıslar için emir eki vardır. Böyle olduğu hâlde
birinci şahıs kendi kendisine emredemez diye öteden beri emir birinci
şahıslarının mevcut olmadığı ileri sürülür. Yabancı gramerlerin tesiri
ile yerleştiği anlaşılan bu kanaat tamamıyla yanlıştır. Gerçi emir birinci
şahıs ekleri son zamanlarda düşen istek birinci şahıs eklerinin yerini
tutmuş, bu yüzden istek ve emir şekilleri karışmıştır. Fakat bu eklerin
istek fonksiyonunda emir eki olduğunu unutmamak lazımdır.”
Sûdî şerhinde emir ekleriyle istek kipi eklerinin birbirinden ayrı olduğu
görülmektedir. Aşağıdaki örnekler bu hususta yeterli bilgi verecektir:
“Âverîm fi l-i muzâri mütekellim ma a ġayrihdir, yâhud fi l-i emr mütekellim
ma a ġayrih, kaldırırız ve kaldıralım dimekdir.” (Farsçada muzâri şekilleri aynı
zamanda emir anlamı taşıdığından fiilin iki anlamı vardır, biri muzâri yani geniş
zaman, diğeri ise emir. Sûdî bu iki ihtimale göre iki anlam verir. Bunlar kaldırırız ve kaldıralım kelimeleridir. Kaldırırız şeklinin muzâri, kaldıralım şeklinin
ise emir olduğunu açıkça belirtir.) “Şûyem fi l-i emr mütekellim vahde, yuyam
dimekdir.” “Keşîm fi l-i emr mütekellim ma a ġayrih, çekelim dimekdir.”
Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bütün bu örneklerden Sûdî’nin emrin
1. şahıs tekil ve çoğul şekillerinin olduğu kanaatini taşıdığı ve bunları farklı
eklerle karşıladığı anlaşılmaktadır.

1

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1985, s. 307.
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h. Birleşik Sıfatlar (Vasf-ı Terkîbî)
Beyitten hemen sonra toplu anlam verilmeden önce beyitte geçen kelime
gruplarının ele alındığı kısımda bunların içinde vasf-ı terkîbî diye adlandırılan
kısım bütün eserde 905 defa geçmekte, bazen “vasf-ı terkîbî” bazen de “vasf-ı
terkîbî aksâmındandır” şeklinde zikredilmektedir. Bunlar 3 ayrı sınıfta kategorize edilebilir:
İsim ve Emir Gövdesinin Birleşmesiyle Oluşanlar
Bunlar sayı bakımından en büyük yekûnu oluşturan gruptur ve Türkçede
sıfat-fiil grubunun karşılığı olarak kullanılmaktadır.
“Cihân-sitân vasf-ı terkîbîdir, sitânîden’den, cihân alıcı ya nî cihânı fetḥ idici. Tenhâ-rev vasf-ı terkîbîdîr, revîden’den, iki tenhâ yüriyici ma nâsına.”
Şayet bu birleşik sıfat cümlede zarf görevinde ise anlamı zarf-fiil grubu olarak verilmektedir. Şu örnekte bu durum görülmektedir:
Tâ der-i meykede şâdân u ġazel-hân bi-revem

“Ġazel-hân vasf-ı terkîbîdir, gazel okuya okuya dimekdir.”

Burada “gazel-hân” ifadesi cümlenin zarfı olduğu için “gazel okuyan” değil
de “gazel okuya okuya” anlamı tercih edilmiştir.
İki İsmin Birleşmesiyle Oluşanlar
Bunlar sayı bakımından ikinci sırayı alırlar. Bunları isnat grubu çerçevesine
dâhil etmek mümkündür. Bazı örnekleri şunlardır:
“Serv-kâmet vasf-ı terkîbîdir, serv boylı dimekdir. Siyeh-çeşmân vasf-ı terkîbî aksâmındandır, kara gözliler dimekdir.”
İsim ve İsm-i Mefûlün Birleşmesiyle Oluşanlar
Bunların metinde zikredilen örnekleri çok azdır. Bu grup için de genellikle
“vasf-ı terkîbî aksâmındandır” ifadesi kullanılır. Bunları da sıfat fiil grubu çerçevesine sokmak mümkündür.
“Ġam-dîde vasf-ı terkîbî aksâmındandır, ġam görmüş göz dimekdir. Ser-geşte
vasf-ı terkîbî aksâmındandır, mütehayyir ma nâsına.”

ı. Tamlamalar (İzâfetler)
Daha önce de belirtildiği gibi beyitten hemen sonra toplu anlam verilmeden önce beyitte geçen kelime gruplarının anlamı verilmektedir. Bu kelime
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grupları içinde büyük bir yekûnu izâfet denilen tamlamalar oluşturmaktadır.
Bütün eserde 3834 defa “izâfet” kelimesi kullanılır. Bazen tek başına bazen
aşağıda belirteceğimiz gibi tamlama şeklinde kendinden sonra bazı kelimelerle
birlikte kullanılır. Meselâ izâfet-i beyâniyye, izâfet-i lafzıyye gibi. Bunların büyük çoğunluğu Türkçe isim tamlaması, bir kısmı ise sıfat tamlamasına tekabül
etmektedir. Türkçe isim tamlamaları belirtili ve belirtisiz diye ikiye ayrılmasına
rağmen burada tasnifin daha geniş, sayıca daha çok ve kapsamlı oluşu hemen
göze çarpar.
Sıfat Tamlamaları
Metinde sıfat tamlamalarının anlamı verilirken tamlama olduğu çok az belirtilmiş ve belirtilirken aşağıdaki örneklerde görülen ifadeler kullanılmıştır.
Dikkat edilmesi gereken bir husus hem sıfat hem de isim tamlamaları için izâfet-i beyâniyye ifadesinin kullanılmasıdır. Yine sıfat tamlamasında isim unsuru
yani mevsuf için muzâf tabiri kullanılmaktadır.
“Bülbül-i âşık, bülbül muzâfdır sıfatına.” (Âşık bülbül) “Sîne-i sûzân izâfeti izâfet-i mevsûf ilâ sıfâtihi.” (Yanan gönül) “Muġ-beçenin bâde-furûşa izâfeti
beyâniyyedir, ya nî mevsûfun sıfatına izâfeti kabîlindendir.” (İçki satan meyhaneci çırağı) “Dil-i şeyda: Dil’in şeydâyâ mevsûfun sıfatına.” (Çılgın gönül)
İsim Tamlamaları
Metinde sayı bakımından en büyük yekûnu bunlar oluşturur. Bunlarda
kendine özgü ve kısmen eski gramer kitaplarında görülen bir tasnif bulunmaktadır. Şu şekilde gösterilebilir:
İzâfet-i Lâmiyye
Nisbet anlamı veren esas izâfetler bunlardır. İhtisas yani ait oluş bildirir.
“Ġam-ı dil izâfet-i lâmiyyedir.” (Gönlün üzüntüsü) “Ġam-ı rûzgâr izâfet-i
lâmiyyedir.” (Zamanın üzüntüsü) “Ruhun dil-dâra izâfeti lâmiyye.” (Sevgilinin yanağı)
İzâfet-i Beyâniyye
Aslında bu tarz izâfetlerde bir benzetme veya açıklama söz konusudur.
Meselâ Türkçede İstanbul yolu dediğimiz zaman İstanbul’a nisbet edilen yol
kastedilir, İstanbul şehri dediğimiz zaman ise şehir olan İstanbul anlamında
kullanılır. Sûdî teşbih anlamı taşıyan izâfetleri de izâfet-i beyâniyye kapsamına
dâhil eder. Meselâ:
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“Kefin güle izâfeti müşebbehun bihin müşebbehe izâfeti kabîlindendir, hâsılı, izâfet-i beyâniyyedir.”
Bu izâfetlere ait metinde geçen bazı örnekleri vererek anlamlarına bakmak
faydalı olacaktır.
“Cerîdenin âleme izâfeti beyâniyyedir.” (Bir dergi misali olan dünya) “Bâd-ı
ġurûr izâfet-i beyâniyyedir.” (Gurur rüzgârı yani rüzgâra benzeyen gurur)
Sûdî sıfat tamlamalarını da izâfet-i beyâniyye kategorisi içine sokmaktadır.
“Âşık-ı zâr, zâr zelîl ve hakîr, âşıka sıfatdır ve muzâfun ileyhdir izâfet-i
beyâniyye ile.” Aynı zamanda burada sıfat için de muzâfun ileyh tabiri kullanılmaktadır.
Fî Mânasındaki İzâfet
Muzâf/tamlanan muzâfun ileyhten/tamlayandan bir parça/kısım olduğu
durumlarda tamlama bu şekilde adlandırılmaktadır: “Ġarkın gülâba izâfeti
bi-ma nâ fîhdir.” (Gülsuyuna batmak/gark olmak)
Lafzıyye veya Beyâniyye Olarak Düşünülebilme
Bazen izâfet her iki gruba dâhil olabilmektedir, yani izâfetin lâmiyye veya
beyâniyye olmasına göre anlam değişebilir. Tamlamaların anlamlandırılması
açısından bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Meselâ:
“Dîde-i bed-bîn izâfeti lâmiyye ve beyâniyyeye mütehammildir.” Bu örnekte de görüleceği gibi iki anlam karşımıza çıkmaktadır: Karamsar bakış veya
karamsar kimsenin bakışı.
Anlam Bakımından Sınıflandırılma
Tamlamalar bu iki başlık altında sınıflandırıldıktan sonra bunlara ek olarak
bazı tasnifler de yapılmaktadır. Bunlar tamlamaların doğru bir şekilde anlamlandırılması açısından son derece önem arz etmektedir. Şu şekilde sıralanabilir:
Teşbih ve İstiare Belirten İzâfetler
Bu kısım aslında kısmen izâfet-i beyâniyye kategorisi içinde bulunmaktadır. Burada bazen teşbihin sadece bir unsurunun söylenmesiyle oluşan istiare
cihetiyle ondan ayrılmaktadır.
“Nûrun bâdeye izâfeti müşebbehun bihin müşebbehe izâfeti kabîlindendir,
safvetden kinâyetdir.” (Şarabın ışığı, yani ateşe benzeyen kırmızı şarabın
aydınlığı) “Mâhın hüsne izâfeti isti âre tarîkiyledir.” (Güzellik ayı, güzellikte
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aya benzeyen sevgili) “Minkârın belâġata izâfeti isti âre tarîkiyledir.” (Belâgatın gagası) Burada kalemin ucu bir kuş gagasına benzetilmiştir.
Masdarın Mef ûlüne İzâfeti
Burada tamlayan (muzâfun ileyh) tamlananın (muzâf ) mef ûlü (nesne veya
dolaylı tümleci) olmaktadır. Tamlanan (muzâf ) ise fiilimsi olarak düşünülmektedir. Arapçada bütün masdarların, ism-i fâillerin ve ism-i mef ûllerin “şibh-i
fi il” yani “fiilimsi” olarak kabul edildiğini burada belirtelim. Aşağıdaki “mahrem-i râz” örneğinde neye mahrem olmak diye sorulunca “râz”a mahrem olmak denildiği için râz mef ûl (dolaylı tümleç) olmaktadır. Yine “du â-yı devlet”
tamlamasında neye dua etmek sorusuna “devlete dua etmek” cevabı verildiği
için devlet burada yine mef ûl (dolaylı tümleç) konumundadır. Bunlar Türkçeye bazen yönelme grubu olarak tercüme edilirler; “devlete dua”, “sırra mahrem” gibi. Aşağıda bu tarz tasniflerden bazı örnekler iktibas edilecek ve hemen
arkasında anlamları verilecektir:
“Hevesin bûya izâfeti masdarın mef ûline izâfeti kabîlindendir.” (Koku
arzusu veya kokuyu arzu) “Vasf-ı tu’da izâfet masdarın mef ûline izâfeti kabîlindendir.” (Senin vasfın veya seni vasfetmek) “Fedâke takdîren mansûb
haberidir, kâf ’a izâfeti masdarın mef ûline izâfetidir.” (Sana feda)
Masdarın Fâiline İzâfeti
Burada tamlamadaki ikinci kelime (muzâfun ileyh: tamlayan), birinci kelimenin (muzâf: tamlanan) öznesi durumunda olmaktadır. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi gönlün kabulü ve sözün latif olması anlamına gelen “kabûl-i
hâtır” ve “lütf-i sühan” tamlamalarında “kabul eden kim” sorusuna “hatır (gönül)”, “latif olan ne” sorusuna ise “sühan (söz)” cevabı verildiğinden bunlar
özne konumunda olmaktadır. Bu tarz tamlamalar Türkçeye belirtili isim tamlaması olarak tercüme edilirler. Gönlün kabulü ve sözün latif olması gibi.
“Kabûl-i hâtır; kabûlun hâtıra izâfeti masdarın fâiline izâfetidir, ya nî, hâtır
bir nesne kabûl eylemek; lütf-i sühan da öyledir, ya nî, söz latîf olmak.” (Gönlün bir şeyi kabul etmesi, sözün latif olması) “Nazar-ı rahmet izâfet-i masdar
ile’l-fâil kabîlindendir.” (Rahmet bakışı veya rahmetin bakması)
İsm-i Fâilin Fâiline İzâfeti
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“Şişe-bâzî-i sirişkem, sirişke izâfet ism-i fâilin fâiline izâfeti kabîlindendir.”
(Gözyaşımın şişebazlığı) Bu örnekte “şişebazlık yapan kim” sorusuna sirişk
(gözyaşı) cevabı verildiğinden sirişk fâil (özne) olmaktadır.
İsm-i Fâilin Mefûlüne İzâfeti
“Mûnisin câna izâfeti ism-i fâilin mef ûline izâfeti kabîlindendir. Mûnis bunda eglencedir.” (Can eğlencesi) Bu örnekte “mûnis” ism-i fâil kalıbındadır ve
“neye mûnis” sorusuna “can” cevabı verildiğinden can mef ûl konumundadır.
Masdarın Fâiline veya Mefûlüne İzâfeti
Burada iki ihtimalli anlam devreye girmektedir. Meselâ “ ayb-ı men” tamlaması iki şekilde anlamlandırılabilir: “Benim ayıbım, suçum” veya “beni ayıplamak, suçlamak.” Birinci durumda masdar olan ayb kelimesi fâiline, ikinci
durumda ise mef ûlüne muzâf olmaktadır.
Hak Dini Kur’an Dili’nde geçen şu açıklamalar konuyu daha anlaşılır hâle
getirecektir:
“‘Onların ezalarını (ezâhum) bırak.’1 Burada ezâ kelimesi fâiline muzâf olmak olunca anlamı ‘Onların eziyetlerini bırak, aldırma!’
şeklinde, mefûlüne muzâf olunca ise anlamı ‘Onlara eziyet etmeyi
bırak!’ şeklinde olmaktadır. Her iki anlam da ihtimal dâhilindedir.2
‘Rabbının makamından (makâme rabbihi) korkan kimse için iki
cennet vardır.’3 Burada da makam kelimesi masdar olarak alınırsa iki
ihtimal devreye girmektedir. Fâiline muzâf olunca anlamı ‘Rabbinin
makamı, Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’nın kıyamı ve her şey üzerindeki hâkimiyeti ve insanların bütün hâllerine gözcü ve muhâfız
oluşu’ şeklinde olmakta, müteallakına (bağlı olduğu kelimeye) muzâf
olunca ise anlamı İnsanların kıyamet günü hesap için Hak Teâlâ’nın
huzuruna duruşu’ şeklinde olmaktadır.”4
Şerhte geçen bir kısım örnekler şunlardır:
“Rûy u riyâ-yı halk: Rûy u riyânın halka izâfeti masdarın mef ûline izâfeti
kabîlinden olınca ma nâ halka rûy u riyâ eylemegi dimek olur. Ammâ masdarın
fâiline izâfeti kabîlinden olınca ma nâ halkın eyledigi rûy u riyâ.” (İnsanlara
1
2
3
4

Ahzab, 33/48.
A. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Kitabevi, İstanbul 1973, s. 3911.
Rahmân, 55/46.
Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, s. 4687.
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karşı gösteriş etmek veya insanların yaptığı gösteriş) “Sohbetin yârân’a izâfeti masdarın fâiline veyâ mef ûline izâfeti kabîlindendir.” (Dostların sohbeti
veya dostlarla sohbet) “Vefâ-yı men izâfeti masdarın mef ûline veyâ fâiline.”
(Benim vefam veya bana vefa)
Özelin Genele İzâfeti
Muzâfın muzâfun ileyhten bir cüz (kısım, parça) olması durumudur. “‘Arsanın meydâna izâfeti izâfet-i hâs ile’l- âm kabîlindendir.” (Meydanın içindeki
arsa)
İzâfet-i Maneviyye, İzâfet-i Hakîkiyye, Takdîrî İzâfet
Şerhte izâfet-i ma nevî ve izâfet-i hakîkî ve takdîrî izâfet tabirleri de kullanılır. Bu tarz örneklerde ism-i mevsûl (men) ve eyyü gibi bazı edatlarla tamlama yapıldığı için bunların hakiki bir tamlama olarak değil de ma nevî ve
takdîrî tamlama olarak kabul edilebileceği söylenir. Bu konu ayrıntılı gramer
bilgisi gerektirdiği ve biraz da gramer yorumuyla ilgili olduğu için detaya
girilmeyecektir.
“Men mahallen mecrûr, muzâfun ileyhidir enbâ’ın, izâfet-i ma neviyye ile.”
(Burada men ism-i mevsûl olduğu için izâfet-i mânevî kategorisine sokulmuştur). “Kudâm ve kudâmîn ma nâda cefâya muzâfdır, ya nî, niteki Arabîde eyyü
lâzımü’l-izâfetdir, Fârisîde kudâm ve kudâmîn öyledir. Nihâyeti, izâfet-i lafzî
degil, takdîrîdir.”

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELEME
Kişiler
Bunların bir kısmının eserde sadece adı zikredilmekte, bir kısmı hakkında ise kısmen öz, kısmen ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bilgi verilmeyen kişiler
hakkında herhangi bir karışıklığa sebep olmaması için bazı kısa tanıtıcı notlar
konulmuştur. Bir kişi eserde birden fazla isimle anılıyorsa o isimler de parantez
içerisinde gösterilmiştir. Ayrıca karışıklığa sebep olmaması için ismin ayrıntılı
şekilleri de tarafımızdan konulmuştur.
Abdurrezzâk-ı Yemenî: San an şeyhi. 19b, 85b, 223a, 248a, 248b.
Abdussamed: Hâfız zamanında yaşayan zenginlerden birinin lakabı. 253b.
Hz. Âdem (Âdem-i Safî): 11a, 33a, 73b, 75b, 110a, 137b, 189a, 196b, 233b,
234a, 234b, 325a, 325b, 376a, 393b, 411a, 413a, 415a, 420a, 478b,
479a, 485a, 485b, 546b.
Adud (Kadı Adudüddîn Abdurrahmân): Mevâkıf müellifi. 554b.
Ahmed: Bir şarkıcı. 571b.
Ahmed Han: İlhanlı hükümdarı. 474a, 474b.
Ahmed-i Muhtâr: Hz. Muhammed. 127a.
Akîl-i Bağdâdî: 4a.
Âl-i Osmân (Osmâniyân, selâtîn-i Osmâniye): Osman Gazi’nin soyu, Osmanlılar. 5a, 67b, 240a, 474a.
Aliyy-i Murtazâ (Hz. İmâm-ı Ali): 172b, 248a, 565b, 568a.
Alparslan: Selçuklu hükümdarı. 518a.
Aristo: 237b, 238a.
Âsaf İbn-i Berhiyâ: Hz. Süleyman’ın veziri. 29b, 53b, 127a.
Âsaf-ı Sânî: (bk. A zam-ı Kıvâm)
Âsafî: İranlı şair. 4a, 4b, 5b, 7a, 10a, 16b, 18a, 18b, 20a, 23b, 24b, 37b, 38b,
42a, 58a, 60b, 62a, 67a, 70b, 73a, 76a, 85b, 87a, 155b, 156b, 179a,
181a, 263b, 351b, 361b, 394b.
Âsım ( Âsım bin Behdele): Kıraat imamı. 100b.
Asmaî: Arap dilcisi. 46b, 476a.
Attâr: İranlı şair. 19b, 44a, 92a, 375a, 459a, 545a.
Ayâz: Gazneli Sultan Mahmud’un nedimi. 102a, 319a, 403a.
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Azam-ı Kıvâm: Lakabı Kıvamuddîn-i Ekber, adı Muhammed bin Ali olan ve
vezir-i azam görevinde bulunan ve Hâfız’ı himaye eden kişi. 2b, 10a,
10b, 11b, 13b, 28b, 38a, 47b, 78a, 82a, 142a, 174a, 177b, 336a, 555b,
561b, 563b, 564a, 564b, 590a, 590b.
Âzer: Hz. İbrâhim’in babası. 216a.
Bahâ’uddîn: Hâfız’ın, vefatı üzerine tarih kıtası yazdığı, imam-ı sünnet ve şeyh-i
cemaat diye nitelediği bir kişi. 563a.
Bâkî: Divan şairi. 156b.
Bâkıl: Aptallığıyla meşhur bir kişi. 8a, 133a, 568a.
Bârbed: Hüsrev’in meşhur sâzendesi. 585a.
Behiştî: İranlı şair. 161b.
Behiştî: Bir din âlimi. 161b.
Behmen: Şehnâme’de zikredilen bir hükümdar. 131a, 209b, 563b.
Behrâm-ı Gûr: İran padişahı. 30b, 223b, 338a, 338b, 449b, 587a.
Belkıs: Sebe melikesi. 29b, 96a, 147a, 1/66, 470a.
Bırehmen (Berhemen): Hint filozofu. 501b, 535b.
Bijen: Rüstem-i Zal’ın kız kardeşinin oğlu. 375b, 376a, 521b.
Bû İshâk (Ebû İshâk): İlhanlıların hükümdarı. 184b, 185a, 289a, 289b, 300a,
304b, 554a.
Bukrat: Hipokrat. 237b.
Bushâk (Bushâk-ı Şîrâzî): İranlı şair. 7b, 154b.
Buzurcmihr: Nûşirevân’ın vezirlerinden birinin ismi. 580b.
Bû Amr-i Alâ (Ebû Amr bin ‘Alâ): Kıraat imamı. 100b.
Bu’l-Vefâ (Kemâleddîn Bu’l-Vefâ): 124a.
Câhız: 10b.
Câmî: (bk. Mevlânâ Câmî)
Celâleddîn: Şah Şücâ ın lakabı. 588a. (bk. Şah Şücâ )
Celâleddîn (Hâce Celâleddîn): Şah Mansur’un defterdarı. 366a, 490b, 499a,
499b, 2/420, 3/246, 3/247, 3/266.
Celâleddîn bin Melikşah bin Alparslan: 74b, 518a. (bk. Melikşah)
Celâleddîn-i Devvânî: Bir din bilgini. 248a.
Cem: İranlı hükümdar, Hâfız’a göre Hz. Süleyman. (Genel olarak hükümdar
anlamında da kullanılır.) 8a, 8b, 29b, 78b, 86b, 92b, 128b, 131a, 131b,
145b, 153b, 154a, 171a, 175a, 186b, 209b, 311a, 332b, 338a, 338b,
350a, 366a, 375a, 382a, 397a, 433a, 455b, 481a, 483b, 491a, 494a,
505a, 519b, 525b, 528b, 538b, 539a, 541a, 546b, 556b, 577a, 577b,
580b, 581b, 582a, 583a, 583b.
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Cemşîd: (Cem) İran hükümdarı. 153a, 186b, 209b, 245a, 258a, 273b, 311a,
332b, 341a, 350a, 350b, 473b, 494a, 517b, 577a, 577b, 580b, 588a.
Cevherî: (İsmail bin Hammâd-ı Cevherî) Sıhâh-ı Cevherî isimli sözlük müellifi. 9a, 10b, 15a, 46b.
Çingiz Hân: Moğol hükümdarı. 474b.
Dakîkî: İranlı şair. 58a.
Dârâ İbn-i Behmen (Dârâ): İranlı hükümdar. 13b, 131a, 328a, 483a, 563b,
582a, 588a.
Dârâb: İran hükümdarı. 13b, 131a.
Darbî: (bk. Harfî. Matbu nüshada Darbî olarak geçmektedir.) 17a.
Hz. Dâvûd: 127a, 163a.
Dilşâd Hatun: İlhanlı hükümdarı. 70b, 90b, 130a, 130b, 174a, 199a.
Ebû Hanîfe: Hanefî mezhebinin kurucusu. 131a, 287a.
Ebu’l-Fevâris: (bk. Şah Şücâ ) Şah Şücâ ın künyesidir. 252b.
Ebussuûd: Kanûnî dönemi şeyhülislâmlarından. 139a.
Ebû Cehil: 67a, 161a.
Ebû İshâk: (bk. Bû İshâk)
Ebû Leheb: Hazret-i Peygamber’in amcası. 66b, 67a, 94a, 115b, 161a, 273b.
Ebû Nasr bin Ebu’l-Maâlî (Bû Nasr bin Ebu’l-Maâlî): Bir vezir. 550a.
Eflâtun: 237b, 323b.
Efrâsiyâb: 248b, 249a, 375b, 460a, 482a, 521b, 585b, 586a.
Ehlî-yi Şîrâzî: İranlı şair. 2b.
Emînüddin Hasan: Sultan Üveys’in nişancısı. 427a.
Emînüddin Hasan: (bk. Şeyh Emînüddin Hasan)
Emîr-i Muizzî: İranlı şair. 58a, 262a.
Emrî: Türk şairi. 31a.
Enverî: İranlı şair. 20b, 117a, 117b, 181b, 212a, 302a, 354b.
Erdevân: Bir padişah adı. 588a.
Esed: İlhanlı hükümdarı. 249a.
Evreng: Bir âşık ismi. 406b, 3/54.
Fahreddîn: (bk. Irâkî)
Fahr-ı dîn: Hâfız zamanındaki zenginlerden biri. 253b.
Felâtûn-ı hum-nişîn: (bk. Eflâtun).
Ferîdûn: İran hükümdarlarından. 473b, 583a, 586a.
Ferruh: Hâfız’ın dostu. 122a, 122b.
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Find-i Zimmânî (el-Findü’z-Zimmânî): Bekr bin Vâil kabilesine mensup
biri. 557b.
Firavun: Mısır hükümdarı. 116a, 374b.
Ġıyâseddîn: (bk. Sultan Üveys) İlhanlı hükümdarı. 167a, 167b, 216a.
Gev: Bir pehlivan adı. 460a.
Gülşenî: Türk şairi. 129a.
Haccâc-ı Zalim: Emevî valilerinden biri. 100b.
Hâce Âdil: Hâfız’ın kardeşi. 562b.
Hâce Celâleddîn: İlhanlı hükümdarı Sultan Mansur’un oğlu. 366a, 490b,
499a, 499b.
Hâce-i Kanber: Hz. Ali. 565b.
Hacı Hâfız: (bk. Ahmed).
Hacı Kıvâm: (bk. A zam-ı Kıvâm).
Hâfız Osmân: Osmanlı dönemi hattatlarından. 229a, 230a.
Hâfız Şâne: (Tebrizli Tarakçı Hâfız). İranlı şair. 23a.
Hâcû-yı Kirmânî: İranlı şair. 132b, 316b.
Hâkân: Bir padişah ismi. 474b.
Hâkânî: Azerbaycanlı şair. 371a, 375b.
Hâlid bin Sinân-ı Absî: Bir peygamber. 10b.
Hallâc-ı Mansûr: 129b, 145a, 364b.
Hamîdüddîn-i Belhî: Farsça Makâmât yazarı. 117a.
Hamza (Hamza bin Habîb): Kıraat imamı. 100b.
Hanzala bin Safvân: Bir peygamber. 10b.
Harfî: Bir şair. 17a.
Harîrî: Makâmât müellifi. 11a, 25b, 67a, 515b, 557b.
Hârût ve Mârût: 23b, 97b, 569b.
Hasan-ı Dehlevî: Hindistan’da yaşamış Fars edebiyatı şairi. 78b, 166b, 493b.
Hasan-ı Ezrakpûş: Hâfız’ın eleştirdiği bir şeyh. 12a, 146b, 182b, 425a.
Hâtem-i Tayy: Cömertliğiyle meşhur biri. 2a, 54b, 82b, 153b, 491b, 492a,
523a, 528b, 534b, 572a.
Hatîb-i Baġdâdî: Tarih kitabı müellifi. 141a.
Hz. Havvâ: 393b.
Hayâlî: Türk şairi. 525b.
Hayretî: Türk şairi. 41a.
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Hızır: 104b, 120a, 143a, 143b, 171a, 173b, 176a, 212b, 235a, 248a, 252b,
289a, 304a, 330b, 333b, 335a, 373b, 378a, 451b, 486a, 503a, 520b,
552b, 574b, 575b.
Hilâlî: İranlı şair. 5b, 6a, 7b.
Hocendî (Kemâl-i Hocendî): İranlı şair. 132b, 133a, 208b, 360b, 421a.
Hz. Hûd: Bir peygamber. 127a, 1/307.
Hurâfe: Uzre kabilesinden cinlerin etkisi altına giren ve o esnada gördüğü şeyleri etrafa haber veren bir kişi. 385a.
Hülâgû: Cengiz Han’ın torunu. 16b, 121a, 249a, 474a, 474b, 515a.
Hümâyûn: İranlı şair. 9a, 162a, 180b.
Hürmüz: İranlı hükümdar. 47a, 52a, 71a.
Hürmüz Şâhı: Hâfız’ı himaye eden bir hükümdar. 8b, 428a, 553b.
Hüsâmî: (Hüsâm b. Hasan el-Konevî) Anadolu sahasında yazılmış ilk Farsça-Türkçe manzum sözlük müellifi. 35a, 48a, 67a, 94b, 168b.
Hz. Hüseyin: 24a.
Hüseyin: Hamîdüddîn-i Belhî ile macerası anlatılan bir adam. 117a.
Hüseyin Baykara: Belh hükümdarı. 70a, 122a.
Hüsrev: İran hükümdarı. 47a, 52a, 71a, 585b.
Hüsrev-i Dehlevî: Hindistan’da yaşamış Fars edebiyatı şairi. 21a, 89b, 130a,
166b, 304a, 321b, 382a, 444a, 479b, 493b, 572b.
Irâkî (Şeyh İbrâhîm-i Irâkî): İranlı mutasavvıf şair. 135a, 135b, 513b.
İbn-i Âmir (Abdullah b. Âmir): Kıraat imamı. 100b.
İbn-i Haccâm: Hâfız zamanında yaşayan biri. 566b.
İbn-i İmâd: İranlı şair. 132b.
İbn-i Kemâl Paşa: (bk. Kemalpaşazâde)
İbn-i Kesîr: Kıraat imamı, müfessir, tarih yazarı. 86a, 100b.
İbn-i Mâlik: Arap dilbilimcisi. 3a.
İbn-i Sînâ: 107a, 145a.
Hz. İbrâhim: 67a, 115b, 116a, 127a, 209b, 216a, 237b.
İbrâhîm-i Irâkî: (bk. Irâkî)
İbrâhim Paşa: Kânûnî’nin komutanlarından. 511b, 3/293.
Hz. İlyâs: Bir peygamber. 36a.
İmâd-ı dîn: (bk. Mahmûd) Bir vezir. 127a.
İmam-ı Zevzenî: Muallakat şairlerinden Lebîd’in kasidesini şerh eden kişi.
10a, 177b.
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Îrec: İran hükümdarı. 586a.
İsmâîl: Hâfız’ın çağdaşı bir kadı. 563a.
İsfendiyâr: İran hükümdarı. 375b.
İskender: 13b, 17a, 128b, 131a, 212b, 222b, 237b, 289a, 304a, 323b, 328a,
335a, 389a, 451b, 483a, 503a, 563b, 582a.
İsmet-i Buhârî: İranlı şair. 132b.
Jev: Rüstem-i Zâl’ın kardeşi. 460a.
Kanber: Hz. Ali’nin kölesi. 565b.
Kârûn: Hazret-i Mûsâ’nın akrabasından zengin biri. 14a, 14b, 47a, 47b, 88b,
155a, 179b, 335a, 393a, 473a, 508a, 576a.
Kâtibî-i Nişâbûrî: İranlı şair. 3a, 7b, 132b, 133a, 179b.
Kâvûs: Nemrud’un adı, bir hükümdar. 209b, 382a, 459a, 528b, 529a, 577b,
580b.
Kelîm: Hz. Mûsâ. 213b. (bk. Hz. Mûsâ)
Kemâl: İranlı şair. (Eserde hangi Kemâl olduğu belirtilmemiş.) 34b.
Kemâl: Huzeyl kabilesinden göz değmesiyle meşhur biri. 243a, 361a, 365a,
468b, 506b.
Kemalpaşazâde (Kemâl Paşaoğlı, İbn-i Kemâl, Dekâyıku’l-Hakâyık sâhibi,
Mollâ): Şeyhülislâm, tarih yazarı, şair. 18b, 32b, 90b, 210b, 263b.
Kemâleddîn Selmân:1 (bk. Selmân): İranlı şair. 28a.
Kemâl-i Hocendî: (bk. Hocendî). İranlı şair. 132b, 133a, 208b, 360b, 421a.
Kemâl-i Isfahânî (Kemâl-i İsmâîl-i Isfahânî): İranlı şair. 132b, 133a, 260b,
378b.
Kemâlüddîn Abdurrezzâk-ı Kâşî: 519b.
Kemâleddîn Bu’l-Vefâ (Hâce Bu’l-Vefâ): Hâfız’a iyilik yapan bir şeyh. 124a.
Kenende-i der-i Hayber: (Hz. Ali) 565b.
Key: İran hükümdarı. 209b, 382a, 459a, 491a, 491b, 522a, 522b, 541a, 577a,
577b, 578a, 582b, 587b.
1

Kemâleddîn Selmân ile Selmân-ı Sâvecî’nin kastedildiği metnin devamından anlaşılmaktadır. Sûdî şiirin iktibas edildiği yerde şunları söyler: “Bu gazeldeki (bâ harfinde bulunan dördüncü gazel) beş beyit
Selmân’ın Mu izzüddîn Sultân Üveys adına söylediği elli beyitten fazla olan ve ‘Zi-sîm-i berf zemîn şud
çu kulzum-ı sîm-âb / Bi-y-â vu keştî-i deryâ-yı la l-râ der-yâb’ beytiyle başlayan Şitâ’iyye kasidesinde bulunmaktadır ve bu beş beyte müstensihler matla ve makta beyti ekleyip onu gazel şekline çevirmişler ve
Hâfız’a nispet etmişlerdir.” (28a-28b) Selmân’ın divanında Sultan Üveys’e sunulan 54 beyitlik bir kaside
Sûdî’nin dediği beyitle başlamakta ve içinde Hâfız’ın gazelindeki 5 beyit bulunmaktadır. Selmân’ın divanının gazeller kısmında “b” harfinde bulunan altıncı gazelde de bu kasidede geçen beş beyit mevcuttur. Bu
beş beyte Hâfız’ın yukarıda zikredilen “b” harfindeki dördüncü gazelinden beş beyit daha eklenerek mahlası olmayan müstakil bir gazel oluşturulmuştur. Bütün bunlardan müstensihlerin metne nasıl müdahale
ettikleri, farklı şairlerin şiirlerini nasıl birbirine katıp karıştırdıkları anlaşılmaktadır.
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Keyân: Keyânîler sülalesi. 589a, 589b.
Keyhusrev: İran hükümdarı. 153a, 153b, 248b, 252b, 258a, 459a, 482a,
493b, 589a.
Keykâvus: İran hükümdarı. 248b, 459a.
Keykubâd: İran hükümdarı. 273b, 375a, 578a, 582a, 588a, 589a.
Keyumers: İran hükümdarı. 460a.
Kıvâmuddîn: (bk. A zam-ı Kıvâm)
Kıvâmuddîn-i Gencî: İranlı şair. 397b.
Kisâ’î (Ali b. Hamza el-Kisâ’î): Kıraat imamı. 100b.
Kisrâ: İran hükümdarı Hüsrev’in adının Arapçalaştırılmış şekli. 47a, 70b, 71a,
517b, 578a.
Kubâd: İranlı hükümdar. 209b.
Lâmiî Çelebî: Tuhfe-i Lâmiî adlı Farsça-Türkçe manzum sözlük müellifi. 9a,
9b, 68b, 80a, 83b, 90a, 112b.
Lebîd (Lebîd-i Âmirî, Lebîd bin Rebîa): Muallakat şairi. 10a, 177b.
Leys: Mısır’da bir arazi satın alıp vakfeden kişi. 141b.
Mahmûd: (bk. Sultan Mahmûd)
Mahmûd: İmâd-ı dîn lakablı vezir. 127a.
Mahmûd-ı Attâr (Pîr-i Mahmûd-ı Gülreng): Hâfız’ın şeyhi. 146b, 180b,
182b, 264b.
Mahmûd Şâh: İlhanlı hükümdarı Ebû İshak’ın babası. 289a.
Mânî: Maniheizm dininin kurucusu. 25a, 365b, 366a, 567b.
Melikşâh: Selçuklu hükümdarı. 518a.
Melik Yahyâ: Adı Yahyâ bin Muzaffer, lakabı Nasruddîn (Nusretuddîn) olan
İlhanlı hükümdarı. 362a, 483a, 483b.
Mesîhâ (Mesîh, Mesîhâ-yı Mücerred): Hz. İsa. 19a, 130a, 217a, 245b, 246a,
458b, 507b, 513a.
Mesûd (Şeh Sultan): Şeh Sultan lakaplı bir padişahın ismi. 559a.
Mevlânâ Câmî (Molla Câmî): 3a, 4a, 5b, 11b, 22a, 24b, 37a, 40b, 61b, 73a,
97b, 99b, 113a, 113b, 122a, 128b, 135b, 154a, 161a, 172b, 216a,
248a, 263b, 316b, 353b, 471b.
Hazret-i Mollâ-yı Rûm: Mesnevî müellifi. 15a, 59b.
Mevlânâ Efdalüddîn: Sûdî’nin hocalarından. 248a
Mevlânâ Muslihuddîn-i Lârî (Molla Muslihuddîn Lârî): Sûdî’nin hocalarından. 38a, 239a, 248a, 466b.
Mevlânâ Sabûhî-i Bedahşî: Sûdî’nin şair hocalarından. 34b, 248a.
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Mihr u Vefâ: Meşhur Mihr u Vefâ destanının kahramanları olan iki sevgili. Bu
kelimeler sevgi ve vefa anlamında da kullanılır. 328a, 406b.
Minûçihr: İran hükümdarı Ferîdûn’un oğlu Îrec’in torunu. 586a.
Minûçihr: Meşhur bir sevgilinin adı. 580b.
Mîr Hüseyin Muammayî: Sultan Hüseyin Baykara zamanındaki muhtesib.
70a.
Hz. Muhammed (Hazret-i Sadr-ı Nübüvvet, Resûl-i Ekrem, Nebî, Resûlullah, Ahmed-i Muhtâr): 2a, 10b, 14a, 51b, 65b, 67a, 115b, 127a, 209b,
345a, 380a, 385a, 474b, 513a, 551b, 582b, 583a.
Muhammed bin Ali: (bk. A zam-ı Kıvâm)
Muhyiddîn-i Arabî: 519b.
Muizzüddîn Sultan Üveys: İlhanlı hükümdarı. 10a, 28a, 216a, 381b, 427a,
474a.
Muntasır billâh: Abbâsî halifesi. 146a.
Hz. Mûsâ: 10b, 14b, 47b, 67a, 75b, 76a, 88b, 101b, 111b, 116a, 129b, 130a,
150a, 167a, 213b, 217a, 248a, 266a, 266b, 376a, 386a, 493b, 523a,
536b.
Molla Ahmed-i Kazvînî: Sûdî’nin hocalarından. 248a.
Molla Halîmî-i Şirvânî: Sûdî’nin hocalarından. 248a.
Molla Muhammed Emîn: Sûdî’nin hocalarından. 248a.
Mutarrizî: Harîrî’ye şerh yazan kişi. 11a, 28b, 67a.
Nâfi (Nâfi b. Abdurrahmân): Kıraat imamı. 100b.
Nâsır-ı Tûsî: Cevhernâme müellifi. 81a.
Necâtî: Türk şairi. 15a, 72a, 154a, 156a, 182b, 227b, 513a, 525a, 540a. (Bunların üçünde “Niteki şâir buyurur” diye isim verilmeden Necâtî’nin şiiri
iktibas edilmektedir.)
Necmeddîn (Necmeddîn-i Kübrâ): Mutasavvıf. 139b.
Nemrûd: Hz. İbrâhim’e karşı çıkan kral. Keykâvus olduğu söylenir. 67a, 116a,
126b, 127a, 209b.
Nevâyî: Çağatay şairi. 69a, 143a, 213b, 314b.
Nimetullâh (Sofyalı Nimetullâh Ahmed): Farsça-Türkçe mensur sözlük müellifi. 12b, 147a, 162b.
Nizâmî: Azerbaycanlı şair. 161a, 161b, 181b, 478a, 583b.
Nizâmülmülk: Selçuklu dönemi vezirlerinden. 37b.
Hz. Nûh: 16a, 28b, 91a, 115b, 140b, 206a, 306a, 306b, 365a, 576a.
Numân bin Münzir: Bir Arap beyi. 591b.
Nusretuddîn Yahyâ (Nasruddîn Yahyâ): (bk. Melik Yahyâ)
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Nûşirevân (Nûşînrevân): İran hükümdarı. 47a, 52a, 71a, 272b, 580b.
Osmân: (bk. Hâfız Osmân)
Hz. Ömer: 213a.
Ömer Efendi: Sûdî’ye şerh için ricada bulunan kimse. 2a.
Ömer: (bk. İbn-i Haccâm). 566b.
Ömer Hayyâm (Hayyâm): İranlı şair. 21a, 209b, 518a, 572a.
Pervîz: İran hükümdarı. 51b, 52a, 70b, 71a, 585b.
Peşeng: Meşhur bir hırsızın adı. 433b.
Peyrân: İran hükümdarı. 248b.
Peyrân: Bir pehlivan adı. 586a.
Pîr Mahmûd-ı Gülreng (Pîr-i Durdîkeş): Hâfız’ın şeyhi. 181b, 182b, 223a,
264b, 446a.
Pîr-i Kenân (Hz. Ya kûb): 91a, 140a, 274b, 285a, 546a.
Rây: Hint padişahı. 47a, 71a, 95a, 535b.
Rayîl (Zelîhâ, Züleyhâ): Mısır azizinin hanımı. 17b, 18a, 248b, 403b.
Rûdekî: İranlı şair. 521a.
Rükneddîn-i Bekrânî: İranlı şair. 260b.
Rüstem-i Zâl: (bk. Tehemten) 344b, 345a, 375b, 376a, 460a, 521b, 579b, 583a.
Sad bin Ebû Bekr bin Sad bin Zengî: Sa dî’nin Gülistân’ı ithaf ettiği hükümdar. 474a.
Sad-i Vakkâs: İran’ı fetheden sahabe. 344b, 345a.
Sadî-i Şîrâzî (Şeyh Sa dî): (Eserde müellifin adı zikredilmeden Bostân ve Gülistân’a atıfta bulunulan yerler de dâhil edilmiştir.) 3a, 4a, 5b, 13a, 22a,
22b, 33b, 49b, 54a, 62a, 67a, 67b, 81b, 101b, 102a, 103a, 114a, 149a,
149b, 156b, 190a, 213a, 223b, 229b, 355a, 359b, 360a, 375b, 388b,
417b, 425a, 493b, 511a, 524b, 543a.
Sabûhî: (bk. Mevlânâ Sabûhî-i Bedahşî) Sûdî’nin hocalarından İranlı şair.
43b, 248a.
Sâfî: Türk şairi. 45b.
Hz. Sâlih: Semûd kavmine gönderilen peygamber. 127a.
Sâmirî: İsrailoğullarında buzağı fitnesini çıkaran kişi. 129b, 130a, 167a, 250a,
266a, 266b, 449a.
Sebâ: Sebâ bin Şahb bin Ya’rub bin Kahtân isimli Yemen hükümdarı. Daha
sonra bu kişiye nisbet edilerek Yemen’deki bütün kabileler bu adla anılmış, aynı zamanda yer ismi olarak da kullanılmıştır. 96a, 147a, 163.
Sekkâkî: Miftâhu’l-Ulûm müellifi. 10b.
Selm: İran hükümdarı Ferîdûn’un oğlu. 585b, 586a.
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Selmâ: Eski zamanda yaşayan bir sevgili adı. 225b, 326b, 342a, 360a, 360b,
511b, 537b, 550a, 550b.
Selmân-ı Sâvecî (Selmân, Kemâleddîn): İran şairi. 4b, 28a, 28b, 132b, 133a,
216a, 218a, 223b, 226a, 303a, 316b, 487a, 504a, 565a.
Semerkand padişahı: İsmi belirtilmeyen bir hükümdar. 515a.
Senâyî: İran şairi. 530b.
Serî es-Sakatî: Mutasavvıf. 400a.
Seyyid Rükneddîn: Rüknâbâd ırmağının kenarına bazı yapılar yapıp orasını
seyrangâh hâline çeviren kişi. 17a, 46a.
Siyâmek: İran hükümdarı. 460a.
Siyâvuş: İran hükümdarı Keykavus’un oğlu. 248b, 249a.
Sûdî: Şerh-i Dîvân-ı Hâfız müellifi. 2a, 14b, 44b, 459a. Duâ-gûy (duacınız)
ibaresiyle Sûdî’nin kendisini kastettiği yerler: 21b, 24b, 26a, 169a.
Suheyb (Suheyb-i Rûmî): Sahabeden biri. 213a.
Suheyb: Harun Reşid’in Mısır’a vali olarak atadığı siyahî bir köle. 180a.
Sultan Bâyezîd: Osmanlı hükümdarı. 507b.
Sultan Mahmûd: Gazneliler devleti hükümdarı. 102a, 319a, 403a, 530b,
580a.
Sultan Mansûr (Şah Mansûr, Şücâ uddîn Mansûr, Mansûr bin Muzâffer bin
Muhammed): İlhanlılar devleti hükümdarı, Hâfız’ı himaye eden hükümdar. 154a, 163a, 165a, 175b, 176b, 241a, 241b, 249a, 283b, 284b,
304b, 378a, 378b, 413b, 414b, 430b, 433a, 433b, 434a, 441b, 444b,
451a, 470b, 490b, 499b, 501a, 552a, 552b, 554a, 583a.
Sultan Mehmed: Fâtih Sultan Mehmed. 413b, 589a.
Sultan Murâd: III. Murâd. 172a, 441b.
Sultan Nasr bin Ahmed-i Sâmânî: Sâmânî hükümdarı. 521a.
Sultan Selîm (II. Selim): 174a, 174b.
Sultan Süleymân (Süleymân-ı Ġâzî): Kanûnî Sultan Süleyman. 130b, 139a,
174a, 174b, 248a, 511b.
Sultan Üveys: (bk. Mu izzüddîn Sultan Üveys)
Sûzenî: İranlı şair. 260b.
Hz. Süleymân: (Bk. Cem ve Cemşîd). 8b, 29b, 33a, 35a, 35b, 36a, 37a, 53b,
91b, 96a, 127a, 147a, 154a, 163a, 175a, 186b, 199a, 203a, 209b, 238a,
257a, 257b, 273a, 338b, 350b, 366a, 366b, 382a, 389a, 395b, 396a,
403b, 427a, 433b, 481a, 483b, 484a, 491b, 494a, 510a, 510b, 539a,
545b, 559b, 578a, 580b, 583a, 583b, 589a, 589b, 590a.
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Süleymân bin Abdülmelik bin Mervân: Emevî halifesi. 32b, 173a.
Sürûrî: Hâfız Dîvânı şârihlerinden. 46b, 76b, 79b, 82b, 135b, 168a, 192b,
240a, 322a, 394b, 472a.
Süyûtî: Celâleddîn Süyûtî. 551a.
Şâfiî: Şâfiî mezhebinin kurucusu. 131a, 141b, 364b.
Şâh Mansûr: (bk. Sultan Mansûr)
Şâh Nusratuddîn: (bk. Melik Yahyâ)
Şâh Şücâ (Celâleddîn, Ebu’l-Fevâris): İlhanlı hükümdarı ve Hâfız’ın dostu.
26a, 90b, 92b, 93a, 121a, 122a, 130b, 174a, 175a, 175b, 252b, 283b,
284a, 284b, 285a, 285b, 336a, 336b, 337a, 342a, 349a, 349b, 351a,
374a, 520b, 564b, 566b, 587b, 588a, 589b.
Şâh-ı Hürmüz: (bk. Hürmüz Şâhı)
Şâh-ı Türkân (Efrâsiyâb): 248b, 375b, 376a, 521b.
Şâh-ı Türkân (Sultan Mansûr): 249a.
Şâh-ı Yezd: Hâfız’ın methini karşılıksız bırakan Yezd şâhı. 8b, 428a, 553b.
Şâhî: İranlı şair. 193b.
Şâhidî (Tuhfe-i Şâhidî): Farsça-Türkçe manzum sözlük müellifi. 4b, 29b, 35a,
59a, 67a, 74a.
Şâhidî: İranlı şair. 351b.
Şahne-i Necef: Hz. Ali. 353b.
Şeddâd: İrem bahçesini yaptıran hükümdar. 479b.
Şemî: Sûdî’nin çağdaşı şârih. 21b.
Şemseddin Muhammed: Hâfız-ı Şîrâzî. 2a, 2b, 182b.
Şeyh Abdüsselâm: Hâfız’ın şeyhi olan Pîr-i Gülreng’in şeyhi. 182b.
Şeyh Ahmed-i Nâmıkî (Şeyh-i Câm): Mevlânâ Câmî’nin şeyhi. 11b.
Şeyh Bahâuddîn Zekeriyyâ: İbrâhîm-i Irâkî’nin Multan’daki şeyhi. 135b.
Şeyh Ebû İshak: (bk. Ebû İshak)
Şeyh Eminüddîn: Hâfız’ın ebdâl olarak nitelediği bir velî.
Şeyh Fahreddîn Ahmed: (bk. Şeyh Abdüsselâm) Şeyh Abdüsselâm’ın şeyhi. 182b.
Şeyh Hasan-ı Ezrakpûş: Hâfız’ın riyâkâr diye eleştirdiği şeyh. 12a, 146b,
182b, 425a.
Şeyh Hüseyn-i Harezmî: Sûdî’nin hocalarından. 248a.
Şeyh Kemâleddîn Abdürrezzâk-ı Kâşî: 519b.
Şeyh Mahmûd Attâr: (bk. Mahmûd Attâr)
Şeyh Mecdüddîn: Hâfız döneminde bir kadı. 554a.
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Şeyh Rûzbihân-ı Baklî: (bk. Şeyh Fahreddîn Ahmed) Şeyh Fahreddîn Ahmed’in babası. 182b.
Şeyh-i Sanân: (bk. Abdurrezzâk-ı Yemenî)
Şeyh Şattâh: (bk. Şeyh Rûzbihân-ı Baklî) Şeyh Rûzbihân-ı Baklî’nin babası.
182b.
Şîde: Efrasiyab’ın oğlu. 586a.
Şîr-i Hudây: Hz. Ali. 568a.
Hz. Şuayb: Peygamber. 76a, 213b.
Tehemten: (bk. Rüstem-i Zâl) Rüstem-i Zâl’ın lakabı. 375b, 521b, 579b,
583a.
Tenûhî: İranlı şair. 557b.
Teşnegân-ı Kerbelâ: Hazret-i Hüseyin’le Kerbelâ çölünde birlikte olup susuz
bırakılan 70 kişi. 24a.
Timur Gürkan: Yıldırım Bayezid’i mağlup eden hükümdar. 121a, 146a,
284a, 433a, 433b.
Tuktemur: Şah Şücâ ın sâkîsi. 566b.
Tûr: İran hükümdarı Ferîdûn’un oğlu. 585b, 586a.
Tûrân Şâh: Şah Şücâ ın veziri. 381b, 414b, 520b, 562b.
Tûtiyân-ı Hind: Hindistan’da yaşamış İranlı şairler. 166b.
Unsurî: İranlı şair. 264b.
Üveys-i Karenî: Veysel Karanî. 81a, 433b.
Vahîd-i Tebrizî: Arûz isimli eserin müellifi. 49b, 62a.
Vefâ: (bk. Mihr u Vefâ) Sevgilisi Mihr olan bir âşığın adı. 328a, 406b.
Hz. Yakûb: (bk. Pîr-i Ken ân)
Yezdcürd bin Şehriyar: Sâsânî hükümdarı. 517b, 518a.
Yezîd bin Muâviye: Emevî halifesi. 2b, 3a, 179b.
Yıldırım Bayezid (Sultan Bayezid Yıldırım Han): 146a.
Hz. Yûsuf (Mâh-ı Kenânî, Yûsuf-ı Mısrî): 16b, 17b, 18a, 110b, 140a, 248b,
270b, 274b, 284b, 285a, 305b, 343a, 403b, 478b, 500b, 514a, 514b,
540a, 546a.
Zahîr-i Faryabî: İranlı şair. 203b, 316b, 494a.
Zelîhâ (Züleyha): (bk. Râîl).
Zerdüşt: Ateşe tapmayı çıkaran kişi. 126b, 127a, 577a.
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Gruplar
Sûdî şerhinde bazı gruplar hakkında kısa da olsa bilgi verildiğini görmekteyiz. Bu grupları alfabetik olarak şöylece sıralayabiliriz:
a) Ezrak-pûşân (Ezrak-libâs)
Hasan-ı Ezrak-pûş’un halife ve müridleri olup mavi elbise giyen Halvetî
sûfîleridir. Hâfız’ın riyakâr ve siyeh-kalb (kara kalpli) olarak nitelediği bu grubun kendi şeyhi olan Pîr-i Gülreng’in müridleriyle zaman zaman kavgaya varacak derecede zıtlaştıkları olurdu. 12a, 146b, 182b, 425a.
b) Kalenderîler
Sûdî’ye göre her şeyi mübah gören bir grup. Hâfız’ın bu kelimeyi bazen
derviş ve rint anlamında, bazen de kafiye zorunluluğundan kullandığı şerhte
ayrıca belirtilir. 117b, 222b, 500a.
c) Kızılbaşlar
Sûdî, evbâş (ayak takımı, serseri) diye nitelediği bu grup için mel ûn kelimesini ve “Allah’ın laneti onların, yardımcı ve destekçilerinin üzerine olsun”
anlamında Arapça bir beddua cümlesini kullanır. 44b, 58b, 70a, 134b, 139a,
433b, 511b.
d) Melâmîler
Sûdî bu gruba Mevlânâ’yı dâhil eder ve haklarında olumlu ve övücü ifadeler
kullanır. 15a.
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Yer ve Nehir Adları
Âb-ı Rüknî (Âb-ı Rüknâbâd, Rüknâbâd suyu): Şîrâz’da bir ırmak. 8b, 17a,
45b, 46a, 210a, 450b.
Aden: İncileriyle meşhur bir yer. 207b, 570b.
Allâhuekber Tepesi: Şîrâz’da bir tepenin adı. 45b, 46a.
Amasya: 3b.
Âmid: Diyarbakır. 25b, 248a.
Bâbil: 23b, 97b, 569b.
Bağdâd: 37b, 71a, 97b, 135a, 226a, 241a, 248a, 307b, 347a, 434a, 474b,
475a, 511b.
Bağdâd Çukuru: 511b.
Bahreyn: İyi incinin çıktığı deniz. 207b.
Basra: 207b, 549a.
Basra Denizi: 207b.
Bedahşân: Türkistan’da lâl madeninin çıktığı yer. 450b.
Behişt: Şah Şücâ ın bir bahçesinin adı. 589b.
Behişt: Şîrâz’da bir köy. 75b, 161b.
Bengâle: Hindistan’da bir şehir. 166b.
Bint-i Hatun Medresesi: Hemedan’da bir medrese. 135a.
Buhârâ: 16b, 17a, 119b.
Bursa: 3/253.
Caferâbâd: İstanbul’da bir yer. 17a.
Caferâbâd: Şîrâz’da bir gezinti yeri. 46a, 333b.
Câm: Mevlânâ Câmî ile Ahmed-i Namıkî’nin doğdukları şehir. 11b.
Ceyhûn: Bir nehir. 88a, 88b, 248b, 393a, 559b.
Çâç: Yayları ile meşhur bir şehir. 344b.
Çaġatay: Türklerin yaşadığı yer. 259b.
Çigil: Bir şehir. 95a, 426a, 499a, 499b, 521b, 567b.
Çîn: Türkistan’da çini kâseleriyle ve güzelleriyle meşhur bir şehir. 4a, 25a, 47a,
67b, 71a, 95a, 119b, 172b, 188a, 238b, 262b, 304a, 304b, 317a, 331a,
346b, 365b, 366a, 381a, 390a, 452a, 474b, 523b, 567b, 583b, 587b,
589b.
Dehle: Hindistan’da bir şehir. 493b.
Dımışk: Şam. 233a, 375a, 511a.
Dicle (Dicle-i Bağdâd): 307b, 475a.
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Ebûkır kalası. Mısırda bir kale. 70b.
Edirne: 100a, 131a, 344b, 352a, 493b.
Egre: Fâtih Sultan Mehmed’in sefer düzenlediği bir yer adı. 413a.
Erâk Vadîsi (Vâdî-i Erâk): 516b.
Eres: Isfahan ırmağı. 326b.
Eymen Vâdîsi (Vâdî-i Eymen): Hz. Mûsâ’nın ilâhî tecelliye mazhar olduğu
vadi. 76a, 213b, 217a, 217b, 376a, 386a.
Fârs (diyâr-ı Fârs, iklîm-i Fârs, Pârs): Hem İran ülkesi hem de Şîrâz ve Şîrâz’ın
nahiyeleri hakkında kullanılır. 71a, 149a, 149b, 184b, 235b, 307b,
389a, 474b, 475a, 484a, 554a.
Fireng: Firenk ülkesi. 67b, 583a, 583b.
Gülgeşt-i Musallâ: Rüknâbâd nehri kenarında bir mesire yeri. 17a.
Gülistân-ı İrem: Şah Şücâ ın Şîrâz’da yaptırdığı bahçe. 92b, 93a.
Gürcistan: 326b.
Gûr suyu (Eres): Gürcistan’dan Şîrâz’a gelen bir nehir. 326b
Habeşî: Habeşistanlı. 137b.
Haleb: Suriye’de bir şehir. 67b, 169a, 249a, 476b.
Hamâ: Bir şehir adı. 169a.
Haremeyn-i Şerîfeyn (el-haremân, Harem): Mekke ve Medine ve bu şehirlerde dinî bazı yasakların olduğu özel bölge. 19b, 31a, 86a, 86b, 103b,
155a, 330b.
Hârezm (Harizm): Bir şehir adı. 248a, 259b, 515a, 559b.
Hayber: Hicaz bölgesinde kaleleriyle meşhur bir yer. 565b, 3/405.
Hemedan: İran’da bir şehir. 45b, 46a, 135a.
Hıta (Hıtây): Misk elde edilen bir yer adı. 4a, 42a, 62b, 106a, 106b, 263a,
426a.
Hicaz: Mekke ve civarı. 128a, 319b, 320b, 322b.
Hille: Bir şehir. 97b.
Hindistan (Hindûstân, Hind): 2b, 4a, 17a, 47a, 62b, 67b, 70b, 71a, 95a, 97b,
101a, 111a, 119b, 135b, 137b, 150b, 166b, 172b, 233a, 249b, 265a,
322a, 359b, 371b, 444a, 462b, 469a, 499b, 501b, 528b, 535b, 558b,
580a, 583b, 589a, 589b.
Hocend: Mâverâünnehir’de bir şehir. 132b, 259b.
Horasan: 88a, 88b, 147b, 393a, 559b.
Hoten: Misk geyiğinin yaşadığı yer. 4a, 62b, 207a, 207b, 241a, 263a, 323a,
371b, 383a, 390a, 426a, 434a, 450a, 450b.
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Hürmüz: İran’da bir şehir. 8b, 207b, 428a, 553b, 558b.
Hüseyinâbâd: Bir yer adı. 17a.
Irâk: 71a, 234a, 277b, 278a, 511b, 512a, 552b.
Irâk-ı Arab: Bağdat. 135a, 511b.
Irâk-ı Acem: Isfahan ve civarı. 71a, 135a, 319b, 511b.
Irâkeyn: Isfahan ve Bağdat. 2b, 511b.
Isfahan: İskender’in zindanı diye de adlandırılır. Yezd ve Şîrâz şehirlerine
yakındır. 50b, 55b, 71a, 132b, 133a, 135a, 260b, 264a, 277b, 278a,
288b, 319b, 326b, 389a, 511b, 512a, 585a.
Îrec çölü (Sahrâ-yı Îrec): Şîrâz ile Lâr arasında bir yer. 434a.
İrem Bahçesi: Şeddad’ın yaptırdığı bahçe. 68b, 92b, 387b, 479b.
İstanbul: 17a, 191b.
Kabe: 19b, 33b, 43b, 107a, 115b, 117b, 227b, 306a, 320b. (Teşbih maksadıyla kullanılan Kâbe kelimesi dâhil edilmemiştir.)
Kâf dağı: 60a, 60b, 61b, 484a.
Kameniçe kalesi: 350b.
Kasr-ı Zerd: Şah Şücâ ın bir sarayı. 589b.
Kayrevân: Bir şehir. 289b, 589b.
Kayseri (Kayseriyye): Şeyh-i San ân’ın bir kâfir kızına âşık olup gittiği şehir.
19b, 85b, 248b.
Kenân: Hz. Yûsuf ve Hz. Ya kûb’un yaşadığı yer. 16b, 91a, 140a, 274b, 305b,
546a.
Kerbelâ: 24a.
Keşmîr: 515a, 515b.
Kıpçak çölü (Deşt-i Kıpçak): 62b, 265a.
Kımâr (Kımârî) : Hindistan’da Ûd ağacının yetiştiği yer. 322a, 463a.
Kîş adası (cezîre-i Kîş): 67b.
Kudüs: 10b.
Lâr: Bir ülke. 121a, 434a.
Leh: Lehistan (Polonya). 350b.
Maarrâ: Halep yakınlarında bir şehir. 169a.
Macar: 56b.
Mâçîn: Türkistan’ın ucunda bir şehir. 47a, 119b, 172b.
Mahmûdâbâd: İran’da bir yer. 17a.
Medîne: 31a, 155a, 549b.
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Mekke (Mekke-i Mükerreme): 10b, 19b, 31a, 51b, 86a, 86b, 115b, 155a,
319b, 326b, 330b, 390a, 391b, 484b, 485a, 549a.
Merve: Kâbe’nin içerisinde iki küçük tepeden biri. 107a.
Mısır: 16b, 70b, 76a, 101a, 100b, 119b, 141a, 141b, 143b, 176a, 180a, 191b,
240a, 274b, 284b, 334a, 434a, 466b, 500b, 514a, 514b, 523b, 589b.
Mûliyân: Bir ırmak. 521a.
Multan: Hindistan’da bir şehir. 135b.
Musallâ: Hâfız’ın türbesinin bulunduğu yer. 17a, 210a, 333b.
Mülk-i Süleymân: Fars ülkesi ve Şîrâz şehri anlamında. 127a, 238a, 389a,
395b, 396a, 559b, 589a, 589b, 1/308, 3/393, 3/454.
Necid: Basra ile Mekke arasında bir yer. 548b, 549a, 549b.
Nigâristân (Nigâr-hâne): Mani’nin yaptığı ve içinde resimler barındıran ev.
25a, 116a, 317a, 331a.
Nizâmiye Medresesi: Nizâmülmülk’ün Bağdat’ta yaptırdığı medrese. 37b.
Nûbî: Sudanlı. 137b.
Özbek diyârı: Türklerin yaşadığı yer. 259b, 589a.
Rey: Bir şehir adı. 523b, 528b.
Rûm (Rûm ili, arz-ı Rûm, diyâr-ı Rûm, Rûm memleketi, Rûmî): 4a, 7b, 15a,
28a, 32b, 37a, 38a, 38b, 46a, 47a, 55a, 56b, 60b, 68a, 71a, 73b, 80a,
84b, 91a, 104a, 121a, 134b, 140a, 148b, 169a, 171b, 176b, 219a,
222b, 251b, 262b, 264a, 321b, 326b, 344b, 362b, 385a, 394b, 422b,
463b, 474a, 522a, 523b, 530a, 553a, 583b, 587b, 589a, 589b.
Rüknâbâd: Rüknâbâd ırmağı etrafında yapılan mesire yeri. 8b, 17a, 46a,
210a, 333b, 450b.
Safâ: Kâbe’nin içerisindeki iki küçük tepeden biri. 107a.
Sebâ: Sebe ülkesi, Hz. Süleyman’ın hanımı Belkıs’ın ülkesi. 96a, 147a, 163a.
Semerkand: 16b, 88b, 119b, 393a, 515a, 515b, 521a, 559b.
Şâm (Şâm-ı şerîf ): 23a, 62b, 81a, 101a, 176a, 191b, 248a, 386a, 434a, 476b.
Şat: Bağdat’tan geçen Dicle nehri. 326a, 347a, 475a.
Şîrâz: Hâfız’ın yaşadığı şehir. 2b, 8b, 13a, 16b, 17a, 17b, 45b, 50b, 71a, 75b,
79a, 92b, 99b, 127a, 132b, 149a, 154a, 154b, 161b, 163a, 176a, 182b,
210a, 226a, 235b, 238b, 239a, 241a, 265b, 284b, 319b, 324a, 326b,
329a, 333b, 334a, 340b, 370b, 371a, 374a, 374b, 377b, 381b, 389a,
418a, 432a, 433a, 433b, 434a, 450b, 474b, 475a, 501a, 501b, 503a,
515a, 515b, 523b, 536a, 536b, 549a, 550b, 551a, 552b, 554a, 558b,
559b, 571b, 572a, 585a, 589a.
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Tarsus: 67b, 476b.
Tatar Diyarı: Misk kokusunun çıktığı yer. 2/210.
Tebrîz: 23a, 71a, 522b.
Teng: Rüknâbâd ırmağının çıktığı yer. 450b.
Tibet: Misk geyiklerinin bulunduğu ülke. 4a.
Tokat: 8b, 17a.
Tûr Dağı: 75b, 76a, 376a, 493b, 536b.
Türkistan: 2b, 95a, 119b, 426a, 450b, 499b, 521b, 559b.
Vâdî-i Eymen: (bk. Eymen Vâdîsi)
Yemen (Yemân): 19b, 67b, 81a, 85b, 147a, 207b, 223a, 248a, 433b, 450b,
581b.
Yesrib: Medine’nin eski ismi. 2a.
Yezd: İran’da bir şehir. 8b, 9a, 13a, 22a, 22b, 23a, 380a, 389a, 416a, 428a,
553b, 556a, 556b.
Zâtu Reml: Necd ile Medine arasında bir kum tepesinin ismi. 549b.
Zindân-ı Sikender: İskender’in zindanı olan Isfahan. 389a.
Zinderûd: Isfahan tarafında bir nehir. 264a, 277b, 278a, 512a, 585a.
Zîselem: Bir yer adı. 360a, 360b, 373b, 374a.
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Eser Adları
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da bazen eser adı müellifiyle birlikte belirtilmekte, bazen sadece eser adı, bazen ise sadece müellif adı zikredilmektedir. Bunları iki
başlık altında ele almak mümkündür.
a. Eser Adının Zikredildiği Yerler
Bunların bir kısmında eserin müellifi belirtilir, bir kısmında belirtilmez.
Ayrıca eserin müellifinin bazen belirtilip bazen belirtilmediği yerler de vardır.
Parantez içerisinde eserin kime ait olduğu verilmektedir. Sûdî’nin belirttikleri
parantez içerisinde koyu karakterle, bizim belirttiklerimiz normal karakterle
gösterilmiştir.
Arûz (Vahîd-i Tebrîzî): 49b, 62a.
Bâbûsu’l-Lüġa1 (Muslihuddin Merkez Efendizâde Ahmed bin Mûsâ): 4a.
Bahâristan (Molla Câmî): 161a.
Bedîiyye (Kıvâmuddîn-i Gencî): 397b.
Bostan (Sadî-i Şîrâzî): 81b, 213a, 223b, 511a, 524b.
Cevherî: (bk. Sıhâh-ı Cevherî)
Cevhernâme (Nâsır-ı Tûsî): 81a. (Eser adı S nüshasında “Cevhernâme ya nî
Sûġatnâme” şeklinde geçer.)
Dekâyıku’l-Hakâyık (Kemâlpaşazâde): 263b.
Deryâ-yı Ebrâr (Hüsrev-i Dehlevî): 321b.
Dîvân-ı Âsafî (Âsafî) : 67a.
Dîvân-ı Selmân (Selmân): 303a.
Enîs-i Uşşâk/Enîsü’l-Uşşâk (Râmî Hasan bin Muhammed Şerafeddin):
173a, 394a, 466b, 557a.
Esmâ-i Cârullâh: 367b.
Gülistân (Sadî-i Şîrâzî): 3a, 4a, 5b, 13a, 22a, 22b, 33b, 49b, 54a, 62a, 67a,
67b, 101b, 103a, 149a, 156b, 190a, 229b, 355a, 359b, 360a, 375b,
388b, 417b, 425a.
Hadîka (Senâyî): 530b.
Hamâse (Ebû Temmâm): 557b.
Hamâse şerhleri: 557b.
Havâşî-i Risâle: 492a.
1

Kâmûs tercümesidir. Tercüme eden onuncu asır âlimlerinden Merkez Efendizâde diye anılan Ahmed
bin Mûsâ’dır.
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Hulâsatü’l-Fetâvâ:1 73b.
Hüsrev ü Şîrîn: 215b, 540a.
İskendernâme (Nizâmî): 583b.
Kâfiye Risalesi (Molla Câmî): 4a.
Kâmûs: 364a. (Kâmûsü’l-Lügat olması mümkündür.)
Kâmûsü’l-Lügat (Fîrûzâbâdî): 4a.
Kânûn (İbn-i Sînâ): 107a, 145a.
Kasîde-i Bürde (İmam Bûsîrî): 360b, 368b.
Kelâm Kitapları: 1/308.
Keşf (Kazvînî): 60a, 61b (Zemahşerî’nin Keşşâf isimli tefsirine hâşiye olarak
yazılan eser.)
Keşşâf (Zemahşerî): 2b, 3a, 10b, 60a, 61b.
Kıraat kitapları/Kütüb-i Kıraat: 100b.
Kıyâfetnâme: 33a.
Leylî vü Mecnûn (Hâtifî): 181b.
Leylî vü Mecnûn (Nizâmî): 161b, 181b, 215b.
Lügat-i Sâmî: 67a, 360a.
Lügat-i Nisâb-ı Sıbyân: (bk. Nisâb-ı Sıbyân).
Mahzenü’l-Esrâr (Nizâmî): 161a.
Makâmât-ı Harîrî Şerhi (Mutarrizî): 11a, 67a.
Makâmât-ı Harîrî şerhleri: 557b.
Makâmât-ı Fârisî (Hamîdüddîn-i Belhî): 117a.
Mantıku’t-Tayr (Ferîdüddîn Attâr): 19b, 85b.
Menâkıb-ı Hâce: 382b, 427a. (Hâfız’ın hayatının anlatıldığı eser)
Mesnevî (Mevlânâ Celâleddin Rûmî): 59b.
Şitâ’iyye Kasidesi (Selmân-ı Savecî): 28b.
Metâli: 2b. (Rızâzâde’ye göre Beyzâvî veya Kutbeddin Râzî’nin eseri olabilir.)
Mevâkıf (Kadı Adududdin Abdurrahmân): 554b.
Miftâh (Sekkâkî): 2b.
Mir’âtu’s-Safâ Kasidesi (Hâkânî): 371a, 375b.
Misbâh (Mutarrizî): 2b. Nahivle ilgili bir eser.
Muallakâtu’s-Seb kasidelerinden (Lebîd-i Âmirî): 10a, 177b.
Muammâ kitapları: 37b.
Mu’allakâtu’s-Seb’ kasidelerinin şerhi (İmâm Zevzenî): 10a, 177b.
1

S ve T nüshasında olmayan ve matbu c. 1, s. 169’da bahsedilen bu eseri ve ondan iktibas edilen kısmı
matbu nüshayı basanların metne ekledikleri düşünülebilir.
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Mufassalât-ı Nahviye: Gramer kitapları. 3a.
Müfredât-ı Havâs kitapları: (Maddenin özelliklerini anlatan kitaplar) 25b.
Nahiv kitapları: 360a, 474a.
Nefahâtü’l-Üns/Nefahât-ı Üns (Mevlânâ Câmî): 11b, 135b.
Nisâb-ı Sıbyân/Nisâbu’s-Sıbyân (Ebû Nasr-ı Ferâhî): Arapça-Farsça manzum sözlük. 29b, 96a, 367b, 377b.
Sıhâh: 46b, 360a, 367b., 1/106, 2/407, 2/424. (3 yerde adı bu şekilde geçen
sözlüğün Sıhâh-ı Cevherî veya Sıhâh-ı Furs olması mümkündür.)
Sıhâh-ı Cevherî/Cevherî (İsmail bin Hammâd-ı Cevherî): Arapça sözlük.
9a, 10b, 15a, 46b.
Sıhâh-ı Furs/Sıhâh-ı Acem (Şemseddin Muhammed b. Fahreddin Hindûşâh): Bu sözlük her iki adla da anılmaktadır. 48a, 52a, 54a, 84b, 426b.
Sirâcî (Behiştî): Ferâiz ilmiyle ilgili eserin şerhi. 161b.
Subhatu’l-Ebrâr (Molla Câmî): 154a, 172b, 471b.
Subha-i Sebâyîn: 96a. (S ve T nüshalarında Nisâb-ı Sıbyân şeklinde geçmektedir.)
Şâhnameler: 338b, 433b, 434a.
Şâhnâme (Firdevsî): 209a, 375a, 521a.
Şifâ (İbn-i Sînâ): 107a.
Şikâyetnâme (Âsafî): 70b.
Şikâyetnâme (Enverî): 302a.
Târîh (Hatîb-i Baġdâdî): 141a.
Telhîs Manzûmesinin Şerhi (Suyûtî): 551a.
Tevârîh-i Hulefâ: 17b.
Tevârîh-i İlhâniye/Târîh-i İlhânî: 130b, 474b.
Tuhfe-i Hüsâmî (Hüsâm b. Hasan el-Konevî): Farsça-Türkçe manzum sözlük. 35a, 48a, 67a, 94b, 198b. (Bir yerde sadece Hüsâmî olarak zikredilmektedir.)
Tuhfe-i Şâhidî (Şâhidî İbrâhim Dede): Farsça-Türkçe Manzum Sözlük. 4b,
29b, 35a, 59a, 67a, 74a. (Eserde Şâhidî olarak, bir yerde ise Şâhidî Lügati olarak geçmektedir.)
Ucûbetu’l-Afâk Kasidesi (Enverî): 181b.
Vâmık u Azrâ: 215b.
Vesîletü’l-Makâsıd: 54a. (Eserde sözlük olduğu belirtilmektedir.)
Yûsuf u Züleyhâ (Molla Câmî): 113b.
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b. Yazar Adı Zikredilenler
Bunlardan nakilde bulunulur, fakat eserleri zikredilmez. Şerhte geçtiği yerler, “Kişiler” başlığı altında verildiği için burada sadece adları zikredilecektir.
Akîl-i Bağdâdî, Asma î, Celâleddîn-i Devvânî, İbn-i Kesîr, İbn-i Mâlik,
Lâmi î Çelebî, Muhyiddîn-i Arabî, Ni metullah, Sekkâkî, Sürûrî, Şeyh Kemâleddin Abdürrezzâk-ı Kâşî.
c. Klasik Şairlerimizin Dîvânları
Bu şairlerin sadece isimleri zikredilerek kendilerinden şiir iktibas edilmektedir. İktibas edilen şiirler, adı geçen şairlerin divanlarından alınmış olmalıdır.
“Kişiler” başlığı altında bu şairlerden yapılan iktibasların geçtiği yerler zikredilmiştir. Ayrıca Necâtî’nin ismi belirtilmeden de kendisinden iktibasta bulunulmaktadır. Bu şairler şunlardır:
Bâkî, Emrî, Gülşenî, Hayâlî, Hayretî, Kemâlpaşazâde (İbn-i Kemâl Paşa,
Kemâl Paşaoġlu), Necâtî, Ali Şîr Nevâî, Sâfî.
d. Farsça Şiir Yazan Şairlerin Dîvânları ve Mesnevîleri
Şerhte Farsça şiir yazan şairlerin bazen sadece isimleri bazen isimle birlikte
eser adları da zikredilerek eserlerinden şiir iktibas edilmektedir. Bu şiirlerin büyük bir kısmı adı geçen şairlerin divanlarından, bir kısmı ise mesnevilerinden
iktibas edilmiştir. Buradan bu divan ve mesnevilerin Sûdî’nin eli altında olduğu ve onları okuduğu anlaşılmaktadır. Sûdî’nin zaman zaman Fars şairlerinin
şiirleri hakkında eleştirel yargıda bulunduğu göz önüne alınırsa Sûdî’nin sıradan biri değil metne derinliğine nüfuzu olan bir okuyucu olduğu ortaya çıkar.
Bu şairlerin adlarının geçtiği yerler “Kişiler” başlığı altında verilmiştir, burada
alfabetik olarak topluca isimleri sıralanacaktır:
Âsafî, Attâr, Behiştî, Bushâk (Şîrâzî), Dakîkî, Harfî, Ehlî-i Şîrâzî, Emîr-i
Mu izzî, Enverî, Hâfız Şâne, Hâcû-yı Kirmânî, Hâkânî, Hasan-ı Dehlevî,
Hilâlî, Hümayûn, Hüsrev-i Dehlevî, İbn-i İmâd, Kâtibî-i Nişâbûrî, Kemâl-i
Hocendî, Kemâl-i İsfahânî, Kıvâmuddîn-i Gencî, Mevlânâ Câmî, Mevlânâ
Celâleddin, Nizâmî, Ömer Hayyâm, Rûdekî, Rükneddîn-i Bekranî, Sa dî-i
Şîrâzî, Selmân-ı Sâvecî (Kemâleddin Selmân), Sûzenî, Şâhî, Şâhidî, Unsurî,
Vahîd-i Tebrîzî, Zahîr-i Fâryâbî.
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Sûdî’nin Hocaları
Sûdî’nin, tahsil hayatı esnasında kendilerinden ders aldığını belirttiği hocalar toplu olarak şu şekildedir (“Kişiler” başlığı altında bunların şerhte nerede
geçtikleri gösterilmiştir):
Mevlânâ Efdalüddin, Mevlânâ Muslihuddîn-i Lârî, Mevlânâ Sabûhî-i Bedahşî, Molla Ahmed-i Kazvînî, Molla Halîmî-i Şirvânî, Molla Muhammed
Emîn, Şeyh Hüseyn-i Harezmî.

Arapça Unsurlar
a. İktibaslar
Âyetler
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da 44 yerde âyetten iktibasta bulunulmakta, bunların dokuzu Hâfız’ın şiirlerinde geçmektedir. “En iyi bilen Allah’tır” anlamına
gelen ve Kur’ân’da “vâv”sız “Allâhu a lem” olarak, metinde ise “V’allâhu a lem” şeklinde geçen ibare, şerhte biri Hâfız’ın şiiri içinde olmak üzere on kere
geçmektedir. Bu ibare âyetler sınıfı içerisine dâhil edilmemiştir. Ayrıca “İlim
Allah katındadır/Her şeyin doğrusunu Allah bilir.” anlamına gelen “Ve’l- ilmu
inde’llâh” ibaresi şerhte on beş yerde geçmektedir. Kur’ân’da “İnneme’l- ilmu
inde’llâh” şeklinde geçen âyetten alıntılandığı düşünülse de muhteva olarak
benzer cümleler sınıfı içerisinde düşünülmüş ve âyetlere dâhil edilmemiştir.
Âyetlerin geçtiği yerlerde dipnotta hem âyetlerin anlamı hem de Kur’an’da
geçtiği sûrenin adı ve kaçıncı âyet olduğu belirtilmiştir. Bu âyetler bazen bir
gramer kuralını açıklamak için örnek olarak zikredilmekte, genellikle ise ele
alınan konuyla ilgisi dolayısıyla nakledilmektedir.
Hadisler
Sûdî şerhinde toplam 18 farklı hadis 20 kere zikredilmektedir. Bu hadislerin bir kısmının Hz. Muhammed’e (sav) ait olup olmadığı tartışmalıdır. Hadislerin anlamları dipnotta gösterilmiştir. Araştırıcılar “el-Mektebetu’ş-Şamile”
programında ve diğer sitelerde bunları bulabileceği için kaynak gösterilme yoluna gidilmemiştir.
Kelâm-ı Kibâr
Bunlar başında bazen hiçbir kayıt belirtilmeden bazen de “demişler ki”
ifadesi kullanılarak zikredilen ve çok az bir kısmında söyleyenin belirtildiği
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atasözü ve benzeri sözlerdir. Bunların da şayet metin içerisinde anlamı verilmemişse geçtikleri yerlerde dipnotta anlamları verilmiştir.
Şiirler
Hâfız’ın şiirlerinde bulunan Arapça 34 beyit ve 62 mısradan başka Sûdî’nin
iktibas ettiği Arapça şiirler yok denecek kadar azdır. Bunlardan biri, Râvendî’ye
ait bir dörtlüktür (509a). Sûdî bu şiirin müellifini belirtmez. Ayrıca müellifi
belirtilmeyen iki beyit daha bulunmaktadır. Bütün bu şiirlerin anlamı bulunduğu sayfada dipnotta verilmiştir.
Mensur Cümleler
Bunlar bir kelimenin anlamı hakkında sözlüklerden nakledilen Arapça
ibarelerdir. İki yerde Arapça bir kelimenin anlamını anlatan Arapça ibareler
bulunur. Bir yerde de fetva kitabından Arapça bir fetva cümlesi iktibas edilmektedir. Bunların da anlamı dipnotta verilmiştir.

b. Kısa Cümleler
Eserde sık sık kullanılan bazı Arapça cümleler bulunmaktadır. Bunlar sıkça
geçtiği için anlamı metin içerisinde değil burada verilmiştir. Bunları şöylece
sınıflandırmak mümkündür:
Dua Cümleleri
Afa’llâhu anhu (‘Afâ anhu): Allah onu affetsin.
Afa’llâhu anhumâ: Allah ikisini affetsin.
Afa’llâhu anhum (‘Afa’llâhu Te âlâ anhum): Allah onları affetsin.
Cezâhullah: Allah onu mükâfatlandırsın.
Kaddese’llâhu sırrehû (Kaddese’llâhu sirrehu’l- azîz): Allah aziz sırrını mukaddes kılsın.
Kerreme’llâhu vechehû: Allah yüzünü şereflendirsin.
Kuddise sırruhû: Sırrı mukaddes kılınsın.
Nevvere’llâhu darîhahû: Allah kabrini nurlandırsın.
Radıye anhu (Radiye’llâhu anhu): Allah ondan razı olsun.
Rahime’llâhu rûhahû (Rahime rûhahu): Allah ruhuna merhamet etsin.
Rahime’llâhu rûhahû ve nevvera darîhahû: Allah ruhuna rahmet etsin ve
kabrini nurlandırsın.
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Rahimehu’llâh: Allah ona merhamet etsin
Rahmetu’llâhi aleyh: Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.
Tâbe serâhu: Kabri temiz ve nurlu olsun.
Tayyebe’llâhu enfâsehu: Allah onun nefesini temiz kılsın.
Tayyebe’llâhu serâhu: Allah kabrini temiz ve mübarek kılsın.
Zâde’llâhu ma rifetehû: Allah bilgisini arttırsın.
Bu dua cümlelerinin bir kısmı eleştirilerden sonra kullanıldığı için zımnî
bir istihza anlamı içermektedir.
Düşünme ve Karşılaştırmaya Sevk Eden Cümleler
Fa’hfaz: (Bu kuralı) ezberle.
Fe’fhem: (Bu hususu) anla.
Fe-kıs: (Diğerlerini) buna kıyas eyle.
Fe-te’emmel: O hâlde iyi düşün.
Te’emmel: İyi düşün.
Te’emmel tedebber: İyi düşün ve muhakeme et.
Te’emmel tedri: Düşün anlarsın.
Ve kıs alâ hâzâ: Buna göre mukayese et.
Ve kıs aleyhi sâ’irehû: Diğerlerini buna kıyas et.
Ve kıs aleyhi: Ona kıyas et.
Ve kıs aleyhi’l-bâkî: Kalanları ona kıyas eyle.
Ve kıs el-bâkiyete aleyhimâ: Geri kalanları bu ikisine kıyas et.
Ve kıs sâ’irehâ aleyhâ: Diğerlerini ona kıyasla.
Ve kıs: Ve (diğerlerini buna) kıyas et.
İhtimalleri Belirtmek İçin Kullanılan Cümleler
Ve li-kullin vichetun (36 kere): Her birinin bir vechi yani anlamı var. Birkaç ihtimalli anlamları belirttikten sonra hepsinin doğru olabileceğini ifade
etmek için bu cümle kullanılmaktadır.1 T ve F nüshalarında mîm harfindeki
40. gazelden itibaren “ve li-kullin vechun” şeklinde yazılmıştır.
1

Âyette geçen ve “Her ümmetin yöneldiği bir yön vardır.” (Bakara, 2/148) anlamında kullanılan bu
ibarenin şerhte farklı bir anlamda kullanıldığı göz önüne alınarak bu başlık altında zikredilmesi tercih
edilmiştir.
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Vel- ilmu inde’llah (15 kere): İlim Allah katındadır. (Doğrusunu Allah bilir.) Tereddütlü durumlarda kullanmaktadır.
Va’llâhu a lem (10 kere): En doğrusunu Allah bilir. Bu ibare de tereddütlü
durumlar için kullanılmaktadır.
Ve’l- uhdetu ale’r-râvî (7 kere): Sorumluluk râviye aittir. Bu ibare Türkçede
“Günahı söyleyenin boynuna” cümlesiyle eş anlamlıdır. Sûdî bazı nakillerden
sonra olayın kesinliğine hükmedilmemesi için bu kaydı düşmektedir.
Diğer Cümleler
El- iyâzu bi’llâhi Te âlâ (1 kere): Allah korusun.
İntehâ (3 kere): Bitti. (Nakledilen kısmın bittiğini göstermektedir.)
Kâle’llâhû Te âlâ (2 kere): Allah şöyle buyurdu.
Kavluhû Te âlâ (5 kere): Allah’ın kelâmı şöyledir.
Minhu’sinde (46 kere): Müstensih veya şârihler istinsah veya şerh ettikleri
metnin derkenarında herhangi bir eserden açıklayıcı bazı notlar koyduklarında
sonuna “filandan alıntılanmıştır” anlamında “min-fulanin” ibaresini yazmaktadırlar. Söz gelimi “min Burhân” yazıldığında bu bilginin Burhân-ı Kâtıdan
alıntılandığı gösterilmiş olmaktadır. Şayet müstensih veya şârih kendi görüşünü ifade ederse “benden” anlamına gelen “minnî” değil de yine kendisini
kastederek “ondan” anlamına gelen “minhu” ibaresini yazmaktadır. Şem î ve
Sürûrî metni şerh ederken derkenarda bazı açıklayıcı bilgiler vermekte ve bu
bilgilerin kendilerine ait olduğunu belirtmek için sonuna Arapça “minhu” ibaresini yazmaktadırlar. Sûdî alt tarafına “minhu” yazılan bu kısımdaki bilgileri
eleştireceği zaman “minhu’sinde” ibaresiyle Şem î’nin veya başka bir şârihin
yaptığı açıklamalara göndermede bulunmaktadır.

c. Edebî Sanatlara Atıfta Bulunulması
Şerhte, edebî sanatların ele alınması hakkında şunlar söylenir:
“Bu şerhde sanâyi’-i bedâyi’ yerli yerinde tamâm icrâ eylemek
mümkin idi. Lâkin şerh ziyâde mutavvel olup nazarlara se’âmet ve
melâl virür. Pes terki evlâ ve ahrâ olmaġın terk olunup muhtasar kılındı. Ve-illâ kavâid-i arûziyeyi ve kavâfîyi bile mahalli mahallinde
zikr eylemek işârete mevsûl idi. Hatta bu havfden ebyât istişhâdı
zikr eylemedik.” (363b) “Ma lûm ola ki ibtidâ-i şerhden bu mahalle
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gelince ebyâtın en çok ma ânî-i mantûkîsi şerh olundu ve sanâyi-i şi riyeye ta rîz olunmadı, meger nâdir. Zîrâ ġaraz bunun gibi kitâbların
şurûhında, tahsîl-i Fârisîdir ve ale’l-husûs ki meşrûh kitâbı şerhden
tahsîl, sânâyi -i beyân u bedî degildir. Onların tahsîli kitâblarından
olmayınca olmaz.” (451b)
Bununla beraber şerhte zaman zaman edebî sanatlara atıfta bulunularak bazen sadece edebî sanatın ismi zikredilmekte, bazen de kendinden önceki diğer
şerhlerin edebî sanatlar hususundaki yanlışlarına dikkat çekilmektedir. Böyle
yapılmakla eserin hacmi küçültülerek daha genel okuyucu kitlesi hedeflenmiştir denilebilir. Eserde adı geçen edebî sanatlar şunlardır:
Mecâz-ı mürsel, îhâm, teşbîh, teşbîh-i kinâye, isti âre, iştikâk, mürâ ât-ı
nazîr (tenâsüb), mübâlağa, muhtemelü’z-zıddeyn san atı, kinâye, şebistân-ı
hayâl, siyâkat-i a dâd, telmîh, nidâ, tecrîd, iltifât, istifhâm, sual ve cevab, leff
ü neşir, sihr-i helâl, tezâd, te’kîdü’l-medh bimâ yüşbihu’z-zem, haşv-i melîh,
haşv-i kabîh, redd-i matla , redd-i acuz ale’s-sadr, cinâs, tard u aks, tekrîr,
tefsîr-i celî.

Türkçe Unsurlar
Bu kısım birkaç başlık altında ele alınacaktır.

a. Türkçe Sözlük
Şerhte Türkçe asıllı kelimeler önemli bir yer tutar. Günümüzde kullanılan
bazı kelimeler o dönemde farklı anlamlar taşımaktaydı. Sözlükte bu kelimelerin farklı anlamda kullanıldığı yerler gösterilecektir. Kelimelerin geçtiği cümlelerden bir iki tanesi örnek olarak zikredilmiştir. Parantez içindeki rakamlar
kelimenin şerhte kaç kere geçtiğini göstermektedir. Bu rakamlardan hemen
sonra kelimenin anlamı verilmiştir. Sözlükteki kelimelerin çok az bir kısmı
Türkçe asıllı olmayan kelimeler olup bunlardan bir kısmı Türkçe ek aldıklarından burada zikredilmiştir. Sözlükteki kelimelerin bir kısmı matbu ve yazma
nüshalarda telaffuz ve şekil açısından farklılıklar taşımaktadır. Sözlükte çeviriyazı alfabesi kullanılmamış, yalnız madde başlarında “nazal nun” gösterilmiş,
ayrıca karışıklığa sebep olduğu düşünülen yerlerde “ḫ” harfi de gösterilmiştir.
Örnek cümlelerde ise uzun ünlüler gösterilmiş, ayrıca madde başı kelimeleri
italik karakterle gösterilmiştir.
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aġar-: (2) gözlerine ak düşmek. “Hazret-i Ya kûb’un iki gözi Hazret-i Yûsuf ’un hasretinde aġardı.”
aġar-: (8) beyazlamak. “Kara saç aġardı. Tan yeri aġarmasından kinâyetdir.”
aġart-: (1) beyazlatmak. “Âb-ı zemzem ve kevserle aġartmak olmaz bir kimsenin ki tâli i kilimini siyâh tokıdılar.”
aġlaġan: (6) sürekli ağlayan. “Giryân sıfat-ı müşebbehedir, aġlaġan dimekdir.”
aġ-: (3) yükselmek. “Benim gönlüm tütüni başıma çıkar, ya nî tepeme
aġar. Menzil okı bir zamân havâya aġar, âkibet topraġa batar.”
aġrık/aġruḳ: (1) ağırlık, eşya, ev eşyası. “Ekser esvâb u eskâlde isti mâl olunur, hususan sefer aġrıġında.”
akaġan: (9) devamlı akan. “Revân sıfat-ı müşebbehedir, akaġan ma nâsına.”
alda-: (39) aldatmak, hile yapmak. “Kimseyi aldayup da yanıltmazız. Bana
hoş firîb virür ya nî beni güzel aldar.”
aldayıcı: (7) aldatıcı, hile yapan. “Amân senin gönül aldayıcı tatlı elfâz ve
ibâretinden.”
alış-: (3) ünsiyet eylemek, alışmak. “Ülfet bir kimsenin hûyıyla alışmak
ya nî üns baġlamak. Hû kerd imtizâc eyledi ve alışdı dimekdir.”
alış-: (76) alevlenip tutuşmak, tesir etmek. “Gâh olur ki şimşek hırmene
alışup yakup yandırır.”
alışık: (1) alışveriş yapılan kişi. “Mu âmil alışıġa dirler ya nî bey u şirâda
seninle alam virem iden kimseye dirler.”
añarı/añaru: (6) ileri, öte. “Verâ bir nesnenin ardı ve añarısı dimekdir.
Türkistan Semerkand ve Buhârâ ve añarısı Hind’e varınca Türkistan’dır.”
ancılayın: (77) o şekilde. “Bedânsân ancılayın dimekdir.”
andan: (5) ondan sonra. “Zîrâ esbâb-ı vuslatın akvâsı mâldır, andan bezl-i
nefs ya nî şâyeste hidmetdir.”
arastak: (1) tavan. (Ermenice asıllı bu kelime Tarama Sözlüğü’nde arustak
olarak kaydedilmiştir.) “Sakf tavan, Türkîce arastak dirler.”
ard-: (1) üstüne atmak, dolamak, asmak. “İki elim kaldırup du â idüp gerdenine hamâyil yerine ardmakdır.”
arı: (1) temiz. “Pâkîze ve pâk bir ma nâya’dır, arı dimekdir, tâhir ma nâsına.”
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arık: (5) zayıf, cılız. “Nizâr lüġatda arık dimekdir.”
arıkla-: (2) zayıflamak. “Hilâl-i âsümân da ol ârızın aşk u şevkinden ziyâde
arıklamış. Aslında sefer zahmetinden arıklamış deve de isti mâl iderler.”
arıklık: (1) zayıf ve cılız olma. “Za îflikde ve arıklıkda benim bî-çâre tenim
bir hilâl gibidir.”
arın-: (4) yıkanmak, temizlenmek. “Muġ-beçe didi ki şüst u şû eyle ya nî
yunmak ve arınmak eyle, hâsılı, yun ve arın.”
arıt-: (4) yıkamak, temizlemek. “Allah içün benim hırkamı bâde ile yuyun
ve arıdın. Ebr-i hatâ-şûy beyâniyyedir, hatâ arıdıcı ebr dimekdir.”
arkalan-: (5) dayanmak, destek istemek. “Her ehl-i dil buna arkalanırdı ve
bundan yardım taleb iderdi.”
arkalanıcı: (2) destek, yardımcı. “Müstazhir istif al bâbından ism-i fâildir,
arkalanıcı ma nâsına. Her ehl-i dilin arkalanıcısı idi.”
armaġan: (7) armağan. “Dest-âvîz tehî-dest varmamak içün iledilen armaġana dirler.”
artuk: (21) başka, fazla. “Bizim zahmetimize bundan artuk tâkat getürmez. Ol fasılda ise bâde artuk içilür.”
artukluk: (2) fazlalık. “Fazl nakîz-i naksdır, artukluk dimekdir.”
artur-: (3) arttırmak. “Musâhabetde şevk ve zevk arturan kelimâtın kulıyım.”
assı: (1) fayda. “Hâsılı son peşîmanlık assı eylemez.”
atılġan : (1) atılgan. “Cehân sıfat-ı müşebbehedir, sıçraġan dimekdir,
atılġan ma nâsına.”
avurd u savurd: (1) söz, laf. “Ma nâsız da vâ hemân kâl u kîldir, ya nî kurı
avurd u savurddur.”
ayrılış-: (2) birbirinden ayrılmak. “Yârân biri birinden ayrılışdılar. Sâ’ir
kardaşlar her gün ayrılmadadır, hâsılı, biri birinden ayrılışmadadır.”
azacık: (15) azıcık, az. “Yûsuf peygamberi ziyâde azacık bahâya satdı.”
az-: (7) çıkmak, yoldan çıkmak. “Yoldan gitme ya nî yoldan çıkup azma
dünyâ firîbi sebebiyle.”
azdır-. (1) çıkarmak, yoldan çıkarmak. “Tarîk-i aşkda beni toġrı yoldan
azdıran bana toġrı yol gösterendir.”
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azırġan-: (1) az görmek. “Bahâr buludu bu kadar bârân ki döker ânın
sehâsı anı azırġanur.”
azıt-: (1) azmak, yoldan çıkmak. “Dalâlet yol azıtmakdır.”
bakaġan: (3) bakan. “Nigerân sıfat-ı müşebbehedir, lüġatde bakaġan
ma nâsınadır, ammâ bunda nâzır ma nâsınadır.”
baḳanaḳ: (2) çatal tırnaklı hayvanların tırnakları; at, deve, sığır gibi hayvanlarda topukla taban arasındaki boğum, bukağılık. “Ayaklarının incikleri incecikdir ve bakanaġı arası genişdir.”
balçak: (1) kılıç sapı. “Salîb kâfirler getürdügi haçdır ki balçaġla kılıç şeklindedir.”
baldır: (1) bitki gövdesi. “Gülzâr ve lâlezâr gibi baldırsız nebâtâtda müsta meldir.”
başa kak-: (4) azarlamak. “Serzeniş başa kakmakdır, Arabîce tevbîh dirler.
Serzeniş ism-i masdardır, tevbîh ma nâsına, başa kakış dimekdir.”
başmak: (1) ayakkabı. “Na l müşterekdir, at na lına ve başmaġa dirler.”
başmakçı: (1) ayakkabıcı. “Kimini derzi, kimini başmakçı ve kimini etmekci ve aşcı.”
baş oynat-: (2) canını feda etmek. “Ey gönül, baş oynat, ya nî meydan-ı
aşkda başdan geç.”
batkın: (1) batmış. “Cihânı lü’lü’-i lâlâyla batırdı ve ġark eyledi diyen aceb
batkın tabî at imiş.”
baylık: (1) zenginlik. “Nevâ, baylık ve azık ve ni met ma nâsına gelür.”
beg: (1) kuş avlamak için kullanılan başka kuş. “Zîrâ âdetdir ki bir vahşî
murġi sayd eylemek içün tuzaġa bir kuşı beg korlar.”
beleñ: (8) dağ sırtı. “Gerîve belene dirler, ya nî taġ belenine, hâsılı, taġın
sırtına.”
beñdeş: (1) “Hemtâ bendeş ya nî mânend.”
beñzer ki: (3) galiba, öyle anlaşılıyor ki. “Benzer ki bu fikirde hatâ mülâhaza iderim.”
berk: (1) sağlam, sert. “Kankı taş berk ise başını ana ursun.”
berkin-: (2) sağlamlaştırmak, pekiştirmek. “Ser-girifte başı tutulmuş ve
berkinmiş1 ma nâsınadır.”
1

T nüshasında “berkimiş” şeklinde yazılmıştır.
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berkit-: (1) sertleştirmek, katılaştırmak. “Yüz berkidüp düşmen huzûrında
hicâbımdan ve ta n-ı düşmenden yüzüne bakamazam.”
besi: (1) kesilmek için beslenen hayvan. “Pervâre besiye dirler, ya nî boġazlamak içün besledikleri nesne.”
beyni: (7) beyin. “Dimâġ beyniye dirler ve beyni turan yere ummu’d-dimâġ
dirler.”
bezek: (1) süs. “Zîb, zînet ve bezek ma nâsınadır.”
bezekçi: (1) süsleyen. “Ne fitne idi ki kazâ bezekçisi peydâ eyledi.”
bibicık:1 (1) küçük bebek, küçük yavru. “Lu bet kukla ve küçük kız oġlancıklar peydâ eyledikleri bibicıklar.”
biçim: (3) hasat. “Direv isimdir, direvîden’den müştak, biçim ma nâsına.”
bilegen: (2) bilgin. “Dânâ sıfat-ı müşebbehedir, bilegen dimekdir.”
bilesince: (1) beraberinde. “ Alâmet-i fenâsı bilesincedir.”
boġmak: (4) gerdanlık. “Ikd avratlar boynına takdıkları boġmaġa dirler.”
boġum: (2) gerdanlık. “Süreyyâ’yı şu arâ boġuma teşbîh iderler.”
bol-: (1) olmak. “Bu bâġ-ı âlemde bundan yegrek meyve bolmaz ve bulmazsın.”
boyla-: (2) sürekli olarak izlemek; boylu boyunca dalmak. “Cemmâş tanz
ve göz ucıyla bakmak ve bir ma nâdan ötüri uġrılayın boylamak, meselâ
avcılar av boylamak gibi. Yetmezem ka rına her nice kim boylaram.”
börk: (4) külah. “Külâh börke dirler. Külâh lügâtda börkdür.”
buġ: (1) buğu, buhar. “Buhâr buġdur, ya nî sudan kalkar ve sehâb olur.”
buncılayın: (56) bunun gibi. “Ey Hâfız, buncılayın lâflar urmak bizim
haddimiz degildir.”
bunuñ biriyle: (9) bununla beraber. “Bâ-în-heme Arabîde ma a-zâlik
ma nâsınadır, Türkîde bunun biriyle dirler.”
bunuñ birle: (3) bununla beraber. “Bunun birle senin serv-i hırâmân gibi
kâmetin ġubârına irişmedim.”
burġı: (1) burgu. “Kopuzun ve rübâbın burġısın burmak ve çevirmek gibi.”
burı: (1) doğum sancısı. “Hâtunını yolda ol gice burı tutdı ki hâmile
hâtunların emrâzındandır.”
1

Bu kelime M ve S nüshasında boncuklar, T nüshasında bıncıklar şeklinde yazılmıştır.
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burku: (1) burgu. “Kopuzun ve rübâbın burkusın burmak ve çevirmek gibi.”
bur-: (2) bükmek. “Gûş-mâl lüġatde kulak oġmaġa dirler, ammâ isti mâlde
burmak ma nâsında müsta meldir. Kopuzun ve rübâbın burkusın burmak ve çevirmek gibi.”
burul-: (11) dönmek, bükülmek. “Tâb bunda bükilüp burulmak ma nâsınadır. Zîrâ benefşe burulmuş ve bükülmüşdür.”
burum: (9) kıvrım, büklüm. “Şiken burum ve büküm ma nâsınadır. Tâb
bunda büklüm ve büküm ve burum ma nâsına isimdir.”
buyrukçı: (1) emir veren. “Zîrâ bu işi kader buyrukçısı işler, ben neyleyeyim.”
büge-: (1) biriktirmek, bağlamak. “Yanımda göz yaşımdan yüz su ırmaġı
bend eylemişim, ya nî irkmişim ve bügemişim.”
bügi: (3) sihir. “Füsûnhâ efsûnhâdan muhaffefdir, bügiler ve mekr ü hîleler
dimekdir. Efsûn bügi ya nî sihr ve mekr ve hîle ma nâsına gelür.”
bügri: (1) kıvrım, büklüm. “Ham bügri ve egri ve büküm ma nâsınadır.”
büküm: (14) büklüm. “Tâbın nice ma nâsı vardır, ammâ bunda burum ve
büküm ma nâsına olmak evlâdır.”
bütün: (4) doğru, yırtık ve yarık olmayan, sağlam. “Bu sınuk gönli satun al,
zîra kırıklıġıyla yüzbin bütün gönle deger. Ekser fukarâ hırkaları cübbe
cinsidir ki öni bütündür.”
bütünlük: (1) doğruluk, sağlamlık. “Genşek ve alçak tabî atli dünyadan
ahd bütünlügi isteme.”
cân otı: (2) can ilacı. “Cân-dârû cân otı dimekdir, ya nî cân ilâcı. Ey oġlancık, bir cân otı ki ġam ve ġussayı giderir, vir.”
cezâlan-: (1) karşılığını bulmak. “Her kimse kendi ameliyle cezâlanur.”
cibre: (1) suyu alınan üzüm benzeri meyve posası. “Zengâr tûtekî renklü
bir nesnedir ki bakırdan ve üzüm cibresinden düzerler.”
cimloz: (1) çapaklı, gözü çapaklı olmak. “Selmân’ın da gözlerinden kıl bitermiş ve ġâyetle cimloz imiş.”
çaġlayı gel-: (1) inleyerek gelmek, çağlayarak gelmek. “Çünki âb-ı revân
önüne nâlân gele ya nî çaġlayı gele, kendi âb-ı dîdenden ana meded bağışla.”
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çak: (9) tam. “Miyân bel ve orta ma nâsınadır, ammâ çak orta degil. Bu
kemândan çıkan tîr-i âh adûların çak gözlerine tokunmak mümkindir.”
çal-: (2) çizmek, iptal etmek. “Bir nesne yanlış olsa veyâ zâ’id olsa anı kalemle çalarlar.”
çalkafa: (1) kurdun ense postundan yapılan kürk. “Bizim pâdişâhlarımızın
harem-i hümâyûnlarında kızlar pek a lâ çalkafa örtünürler imiş.”
çamış: (2) haşarı, sertbaşlı (hayvan). “Ser-keş bunda çamış ma nâsınadır.
Devlet atı ne kadar çamış ise de, amma yoldaşlardan kamçı ucıyla anın.”
çap-: (1) koşmak. “Tâzîm fi l-i muzâri mütekellim ma a ġayrih, çaparız
ya nî segirdiriz, tâzîden’den müştak ki segirtmekdir.”
çav: (7) şöhret. “Sıyt çav, ya nî bir nesne çavlanup meşhûr olmak. Zemzeme âvâze ya nî çav.”
çavlan-: (1) meşhur olmak. “Sıyt çav, ya nî bir nesne çavlanup meşhûr
olmak.”
çek-: (11) içmek. “Derkeş çek dimekdir, iç ma nâsına. Kadeh-i lâleden
şarâb-ı mevhûm çekeriz ya nî içeriz.”
çelebi: (1) küçük çocuk, şehzade. “Henûz çelebi iken senden ol kadar eltâf
u a tâf sâdır oldı ki gören ve işiden hükm eyledi ki devlet-i saltanat senindir diyü.”
çelek: (3) kuş kanadındaki kalemli tüy. “Şehper kanat çelegi, ammâ bunda
kanad murâddır. Şeh-per şâh-perden muhaffefdir, aslında kanat çelegidir, ammâ bunda kanat murâddır.”
çelenk: (3) kuş kanadındaki kalemli tüy. “Şeh-per şâh-perden muhaffefdir,
kuşun kanadında baş çelenkdir.”
çeleri bak-: (1) gözlerini açıp bakmak. “Ol yırtlaz gözlü edebe ri âyet eylemedi, sana çeleri bakdı.” (Tarama Sözlüğü’nde “çererü bakmak” şekli
bulunmaktadır.)
çevlik: (2) girdap. “Girdâb çevlik ma nâsına. Girdâb su çevligi, ya nî su
çevrilüp döner.”
çevrik: (1) girdap. “Girdâb çevrik ma nâsına.”
çevril-: (1) dönmek. “Girdâb su çevligi, ya nî su çevrilüp döner.”
çevrindi: (2) dönme, dönüş. “Girdâb suyun dönmesi, çevrindisi ki ġark olmak korkusu ola. Su çevrindisi ve döndügi yer ki ġark olmak havfı olur.”
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çıġ: (1) halis, safi. “Mahz çıġ dimekdir.”
çıġır-: (1) seslenmek, çağırmak. “Herkesi adıyla da vet eyledikleri zamânda
sana ahd-şiken diyü çıġıralar.”
çıkış-: (2) mukavemet etmek, karşı koymak. “Ber-âyed bunda çıkışur ma nâsınadır. ya nî mukâvemet ve mukâbele ider dimekdir. Bu sınuk gönül ol
şiken-i zülfle nice çıkışur, ya nî nice mukâvemet ve mukâbele idebilür.”
çımçıġ/çımçık: (3) saf, halis. “Ey Hâfız, çımçık ya nî sâfî ve hâlis hakîkat
söyle.”
çırḫıdı: (2) cırcır böceği. “ Acem giceyle ocaklarda öten böcege şeb-gîr dirler ki Türkçe ana çırhıdı dirler.”
çigdem: (1) bir şeyin yanı. “Adamın yanı ya nî eyegileri ki Türkîde pehlûye
çigdem dirler.”
çigleki: (1) çok çiğnenen, üzerinden çok gelip geçilen. “Pey-siper de ma nâsını sâbıkan tahkik eyledik idi ki çigleki ma nâsınadır, ya nî pây-mâl.”
çigle-: (1) çiğnemek. “Siz ki hâk-i lâhdini çiglersiz, ol lahdden başın kaldırır
ayaġınızı öpmek içün.”
çignek: (4) çok çiğnenen, üzerinden çok gelip geçilen. “Siper çignek ya nî
pâymâl ma nâsınadır. Pey-siper de ma nâsını sâbıkan tahkik eyledik idi
ki çignek ma nâsınadır ya nî pâymâl.”
çigzin-: (22) dönmek, dolaşmak. “Gerdîden çigzinmek. Ser-gerdân lüġatde
başı çigzinen kimsedir.”
çigzindir-: (2) döndürmek. “Mâh u hurşîd de bu âyineyi çigzindirürler.
Muztarib-hâl döndürme ya nî çigzindirme ben başı dönegeni.”
çimşir: (3) şimşir. “Şimşâd çimşir aġacı ki anın dallarının ve budaklarının
diplerinde, ya nî özdekin yukaru nihâyetinde hurma salkımı gibi sık
yapraklı top top dalları olur.”
çisinti: (1) ince ince yağan yağmur. “Sirişk lüġatde yaġmur çisintisine ya nî
hurde yaġan yaġmura dirler.”
çiyne-: (1) çiğnemek. “ Aceb terzîk söylemiş ki kömür çiyner söylemez.”
çizgin-: (5) dönmek. (bk. çigzinmek)
çizi: (1) çizgi. “Noktanın ta rîfi re’s-i hatdır ya nî çizinin ucı.”
çokdan: (4) eskiden beri, çoktandır. “Meyhâneye çokdan mülâzemet eylersin. Dîr lafz-ı müşterekdir, geç ve çokdan ma nâsınadır.”
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çokdanki: (1) eskiden beri, çoktandır. “Dîrîne eski ve çokdanki ma nâsına.”
çokluk: (8) genellikle, çok olmak. “Hazret-i Hızır’ın zulumâtda içdiginin
çokluk bekâ ve sebâtı yokdur, hemân serâb hükmindedir.”
çokra-: (11) coşmak, kaynamak, fokurdamak. “Na ra Arabîde genizden
çıkan savta dirler, ammâ Acem çokramada isti mâl ider. Ġulġule lüġatda
suyun çokramasından ta bîrdir. Bi-hurûşem çokrayam, ya nî fiġân u nâle
eyleyem dimekdir.”
çokraġan: (1) inleyen. “Hurûşân sıfât-ı müşebbehedir, çokraġan, ya nî
nâlân dimekdir.”
çögen: (1) çevgân. “Çevgân Türkîce çögen didükleridir.”
çöpçe: (1) çöp kadar. “Dünyâ ve mâfîhâ âdemin gözine çöpçe görünmez.”
dak: (1) dek, kadar. “Nazar okını akıl kulaġına dak getürüp çekmişim.”
dar idici: (2) karıştırıcı. “Şehr-âşûb vasf-ı terkîbîdir, şehri dar idici dimekdir.”
degek: (1) asma dalı. “Rez degek ya nî asma çubuġı.”
degirmi: (5) yuvarlak. “Mâh degirmidir, anda baş ve ayak mutasavver degildir. Çadır depesinde çadır diregi geçdigi degirmi tahtadır.”
degirmilik: (1) yuvarlaklık. “Tavk-ı ġabġab didügi ġabġabın değirmiliğidir.”
degme: (17) her, gelişigüzel. “Rindler degme yeri ziyâret eylemezler. Ol cihetden degme kes anı göremez.”
delicik: (1) küçük delik. “Râh-ı nazardan murâd nokta-i bînişdir ki bebek
dirler, ol bir delicikdir ki gözdeki nazar anınla olur.”
denk: (1) hayvana karşılıklı yükletilen yüklerin her biri. “Teng denk ma nâsınadır. ki yükün birisidir, ya nî bir cânibi.”
deñlü. (32) kadar, denli. “Bu denlü hünerlere mâlikim.”
depren-: (2) hareket etmek. “Âdem i tidal ile deprenmek gerek, sonra zahmet çekmeye. Yigitlik muktezâsınca deprenür senin günâh baġışlayıcı
cân-bahş afvın ümîdiyle.”
depreniş: (1) hareket etmek. “Cunbiş ism-i masdardır, depreniş ve hareket
ma nâsınadır.”
derim evi: (6) toplantı evi. “Hırgâh yörükler kullanduġı derim evidir ki
üstini keçe ile örterler. Târum derim evine dirler.”
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derinti: (1) serseri kalabalık. “Evbaş bûşun cem îdir, ahlât-ı nâs ya nî dirinti, evşâb da dirler.”
dernek: (10) toplantı, toplantı yeri, cemaat. “Encümen dernek ve cemiyet
dimekdir. Hengâme dernek.”
der oġlanı: (1) ücretle çalışan hizmetçi. “Rehî ekser kul ya nî abd ma nâsında isti mâl iderler, ammâ aslında yumuş oġlanına dirler, ya nî yanaşma, der oġlanına.”
devşir- (=divşir-): (40) toplamak. “Cem âverd devşirdi.”
dın-: (2) ses çıkarmak. “Ammâ ben sabr idüp hîç dınmadım ve dınmazam.”
didil-: (1) lime lime edilmek, parçalanmak. “Kalemin ucı didilse veyâ
ucunda bir nesne vâki olsa ucını kat eylemek âdet-i ma rûfedir.”
didisine ve kodısına: (1) dedikodusuna. “Halkın didisine ve kodısına mukayyed olmayup ömründen bir dem âsûde-hâl ol dimekdir.”
diñne-: (1) dinlemek. “Sözüm diñnemez.”
diñnen- (7) dinlenmek, rahat olmak. “Diñenmez, ya nî rahat olmaz.”
diñneniş: (4) dinlenme, dinleniş. “Âsâyiş ism-i masdardır, diñneniş ya nî
huzûr ma nâsına.”
dilekçi: (1) vesile, aracı. “Ol kadar ki etrafdan vesîle peydâ eyledim, ya nî ol
kadar ki dilekçiler devşirdim bizden tarafa iltifât itsün diyü, aslâ müfîd
olmadı.”
dillülük: (1) çok konuşmak. “Niçeye dek şem gibi dillülük idersin, ya nî
iflâs ve fakrdan şikâyet idersin.”
dir-/der-: (7) derlemek, toplamak, bir araya getirmek. “Bir güzelden gül
dirmedi. Ömürden bir gül dirmedin.”
diril-: (4) yaşamak. “Şöyle diril ki senden kimsenin hâtırı rencîde olmasun.
Nicesin ve nice dirilürsin, ya nî hâlin nedir, nice geçinürsin. Senin âsitanında ölmek dirilmekdir.”
dirilik/dirlik: (27) hayat, yaşamak. “Bana bir bûse irişürse başdan civân
olup diriligi iki kere eylemiş olurum. Sensiz bana dirlik harâm olsun.”
dirlik eyle-: (4) yaşamak. “Ancılayın dirlik eyle ki eger ayaġın sürçerse melek seni iki du â eliyle saklaya.”
ditregen: (3) devamlı titreyen. “Serv-i bûstân sögüd gibi ditregen olur eger
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Ferruh’un kadd-i dil-cûyini görürse. Benim sanevberî kalbim sögüd gibi
ditregendir dostun sanevber gibi kadd-i bâlâsı hasretinden.”
ditsin-: (3) iğrenmek, tiksinmek. “Girift bunda îhâm tarîkiyle vâki dir,
biri ay tutulmak, husûf ma nâsına ve birisi ditsinmek, ya nî münfâil ve
şermende oldı ma nâsına. Bi-girift ditsindi ya nî yigrendi dimekdir.”
divşir-: bk. devşirmek.
dönegen: (6) sürekli dönen. “Ser-gerdân, gerdân sıfat-ı müşebbehedir, yuvanaġan ve dönegen ma nâsına. Muztarib-hâl döndürme ben başı dönegeni.”
döşelik: (1) döşenecek şey. “Bizim pâdişâhlarımızda âdet, yolına kumaş
döşemekle tezyîndir ve ol kumaşlar rikâb-dâr aġanın döşeligidir, ammâ
âyîn mutlakâ zînet ma nâsına gelür.”
döşenek: (1) döşenecek şey. “Bizim pâdişâhlarımızda âdet, yolına kumaş
döşemekle tezyîndir ve ol kumaşlar rikâb-dâr aġanın döşenegidir, ammâ
âyîn mutlakâ zînet ma nâsına gelür.”
döyme-: (1) tahammül edememek. “Nazara döymeyüp bî-huzur olur.”
dügil-: (1) düğümlenmek. “Örülmüş zülf ucından açılur ve örülmemişin
ucı dügilür.”
dükeli: (7) bütünü, hepsi. “Gözden gönül kanı dükeli bizim yüzümüz üzre
gider diyenler hakk-ı edâyı eylememişler.”
dün yarısı: (10) gece yarısı. “Nîm-şeb dün yarısı. Dün yarısı niyâzı da yüz
belâyı def ider.”
dürtün-: (1) sürünmek. “Ammâ sovuk dürtünürler, saçınurlar, kokunurlar.”
dürüklük: (1) düğümlü ve kapalı olmak. “Gonça gibi gerçi cihânın işi
baġlılıkdır, ya nî dürüklik ve yumuklukdur, ya nî in ikâd ve inkibâzdır.”
dürüş-: (7) çalışmak. “Zamân nevbahârdır, ana dürüş ki hoş-dil olasın.”
düşe yat-: (1) bir işin hayırlı olup olmadığına görülen rüyaya göre karar
vermek için yatmak. “İstihâre lüġatde hayır taleb eylemekdir, ammâ ıstılâhda düşe yatmakdır.”
dütüzdür-: (2) tütsülemek. “Göz degmemek içün kendini sipend ile dütüzdür. Sipendi âteş üzerine komakdan murâd kendini anınla dütüzdürmekdir.”
egle-: (1) avutmak, oyalamak. “Hatırımı bunlarla eglerim.”
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egmec: (2) büklüm. “Tokuz felek eyvânını kendi bâr-gâhı kemerinin hamından bir örnek bildi, ya nî egmecinden ve büklümünden, zîrâ kemer
nefsinde egilmiş ve bükülmüşdür.”
egsi: (2) ucu yanan odun, ateşi karıştıracak aygıt. “Kabes yanan odun pâresinde ya nî egside olan âteş şu lesine derler. Adeten bir yerden âteş
alınmalı olsa egsiyle alınur.”
eli yufka: (3) yoksul, fakir. “Teng-dest eli dar ve eli yufka, müflis ma nâsınadır. Teng-dest fakîr dimekdir, eli yufka ma nâsına.”
el kars-: (9) el çırpmak, avucu avuca vurmak. “Şâhid ve mutrıb el karsar.
Bir hoş ır ırla, tâ ki el karsıyup ġazel okuyalım. Bana nûr ve sürûr vâsıl
oldı diyü şenlikden el karsam.”
elleş-: (1) el ele tutuşmak. “Elim gümüş inciklü sâkînin bileginde idi, ya nî
bu sıfatlu sâkînin bilegine yapışup anınla elleşüp görüşmekden tesbîh
ipligi kırıldıysa ayb eyleme.”
el yufkalıġı: (1) yoksulluk, fakirlik. “Eger sana vuslat müyesser olmazsa
tâli imiz noksânından ve elimiz kısalıġından ve yufkalıġındandır, ya nî
âlî-câhsın, fukarâya iltifâtın yokdur.”
emek ye-: (3) çalışmak. “Verzîden bir nesneyi âdet ve huy edinmek, çalışmak ya nî emek yemek.”
eñek: (9) çene. “Zekan ve zenah bir ma nâyadır eñek dimekdir. Senin eñek
çukurının helâki ve küştesiyim.”
epsem: (1) sessiz, ses çıkarmayan, susan. “Hamûş epsem.”
epsem ol-: (21) susmak. “Çemende bülbüle epsem ol dimek olmaz.”
ergi-: (1) erimek. “Ol su gibi ergiyen âteşi getür.”
erigen: (4) eriyen. “Âb u âteş arasında şem gibi erigenim. Ol su gibi erigen
âteşi getür.”
esenle-: (2) veda etmek, tebrik etmek. “Pedrûd esenlemekdir, vedâ ma nâsına. Tehniyet esenlemege dirler, ya nî bir husûsda mübârek olsun dimege.”
esenlik: (2) selamlama, veda etme. “Dürûd tahiyye ma nâsınadır ki Türkçe
esenlik dirler. Durûd tahiyyet ve esenlikdir, bunda murâd tahsîndir.”
esirge-: (34) merhamet etmek. “Rahmet esirgemekdir. Ammâ bizi esirgemeyüp yüregimize âteş bırakdın.”
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esri-: (1) sarhoş olmak. “Seher virdinde esriyüp mestânelik gösteren sûfîmiz
ahşâm seyr eyle ki bâde mesti olur.”
esrük: (4) sarhoş, mest esrük. “Tamâm âlemi esrük ve dîvâne eyledin.
Gîsûnun tatlı kokusı her zamân beni esrük tutar.”
esrüklük: (1) sarhoşluk. “Çeşm-i mestâneni görünce bana esrüklük sirâyet
ider.”
etmek: (4) ekmek. “Ekser meşâyih hânekâhlarda ve zâviyelerde olup vakıf
etmegin yirler. Vakf etmegin yimezem.”
etmekçi: (1) fırıncı, ekmek pişiren. “Kimini başmakçı ve kimini etmekci
ve aşçı yaratmışdır.”
evcegiz: (1) küçük ev. “Serâçe serâyın tasġîridir, evcegiz dimekdir.”
evdeşık: (2) aynı evde olmak. Hem-hâne evdeşık ma nâsına. Sabâh vaktinin tatlu uyhusında hücredeşim ve evdeşıġım vâki olmışdı.”
eved: (4) evet. “Sen pâk-dâmensin, eved ammâ senin günâhların ol zamân
peydâ olur ki şikâyetçi etegini tuta. Ârî eved dimekdir.”
ever-: (2) evlendirmek. “Evermesini te’hîrde ġaflet eyledim. Fevt olan oġlunı irken evermedin ki andan evlâd kalup anlarla egleneydin.”
eyegi: (1) kaburga kemiği. “Pehlû iki ma nâda müsta meldir. Birisi bir nesnenin yanı ki Arapça ana inde ile ta bîr iderler, birisi de adamın yanı
ya nî eyegileri ki Türkîde pehlûye çigdem dirler.”
eyegi kemigi: (2) omurga kemiği. “Sîne cânibinden eyegi kemügidir.
Onurġa kemigi cânibinden eyegi kemigidir.”
eyit-: (9) söylemek. “Egerçi eydür idi seni terahhumsuz depelerim diyen
ma nâ-yı indî söylemiş. Ben de îhâm tarîkıyla eyitdim ki sizin didiginiz
hergiz sahîh olmak ihtimâli yokdur.”
eymenlik: (1) endişe etmek. “Bâk eymenlikdir.”
eymen-: (2) endişe etmek. “Eger sen dostum isen düşmânlardan bâk tutmam, ya nî kayırmam ve eymenmem.”
fak: (1) tuzak. “Ba zı nüshada tele düşmüşdür, kuş avladıkları fak ma nâsına.”
fan-: (4) ufanmak, kırılmak. “Seri sebz olmakdan maksûd fanmayup fâsid
olmamakdan kinâyetdir, ya nî fanmayup tiftiklenmesün dimekdir.”
fistân: (1) filanca. “Bu kasîdeyi filân söyledi ve bu ġazeli fistân söyledi.”
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folta ur-: (1) volta atmak. “Zâ’id ve bâtıl yere aşaġa ve yukaru folta urana
dirler.”
fotul: (3) fodul, kendini beğenmiş. “Türkîde ol kimseye fotul dirler. Fuzûl
fâ’nın fethiyledir diyen fotul aceb câhil fotul imiş.”
ġavġâ kaşaġısı: (1) kavgayı kızıştırıcı. “Reng-âmîz hîle karışdırıcı ya nî hîle
peydâ idici, hâsılı, ġavġâ kaşaġısı.”
geçegen: (4) geçen, devamlı geçip giden. “Güzerân sıfat-ı müşebbehedir,
geçegen dimekdir. Güzellik zamânı geçegendir.”
geçkin/geçgin: (7) aşırı sarhoş. “Kûy-ı meyhânede safâdan geçer, ya nî
geçgin mest olur. Harâb geçgin sarhoş, bunda mest ma nâsınadır.”
geçkinci: (2) geçip giden. “Reh-guzerî reh-güzere mensûb dimekdir ya nî
geçginci.”
geñşek: (2) gevşek. “Süst genşek. Gel ki kasr-ı ümîd ziyâde gevşek bünyâdlıdır. Sust genşek, cihâna izâfeti lâmiyye.”
gereñ: (1) lezzetsiz acı su. “Zülâl dadlı su, ya nî gereñ olmaya.”
geyim: (1) zırh. “Nihengden murâd kemenddir ve haftândan savaş geyimi.”
gezle-: (3) okun gezini kirişe yerleştirmek. “Yüz bin cefâ okını cânda gezledin ise, ihtiyâr senindir.”
givür-: (2) koymak, sokmak, yerleştirmek. “Felek çünki senin atını seyr
idici göre, en alçak givürecek yerini kehkeşân üsti tutar.”
gizleyin: (2) gizlice. “Benden yârime haber iledürsin ki senin sûhte âşıkındır gizleyin.”
göger-: (1) yeşillenmek. “Felegi gögermiş ekine ve hilâli oraġa teşbîh eylemiş.”
gök: (1) mavi.“Gâh yaşıl görinür gâh gök.”
gökçek: (11) iyi, güzel. “Naġz gökçek dimekdir eyi ma nâsına.”
gömgök evliyâ: (1) velîlik taslayan kişi. “Anı ekl eylemek sebebiyle gömgök
evliyâ olup velâyet ve kerâmet satmaġa başlar.”
gömüldürük: (1) palan ve eyer geri kaçmasın diye hayvanların göğsüne
geçirilen göğüslük. “Şimdi ki pâdişâh ve â yân-ı nâs âşikâre ider oldılar,
anlara ne kuskun ve gömüldürük gerek.”
göñüllen-: (1) gücenmek, kızmak. “Bu da göñüllenüp Îrân pâdişâhı Efrâsiyâb’ın yanına vardı.”
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göregen: (2) görücü. “Bînâ sıfat-ı müşebbehedir, göregen dimekdir ve yâ
harf-i masdar, göregenlik dimekdir.”
göregenlik: (2) görücülük. “Bînâ sıfat-ı müşebbehedir, göregen dimekdir
ve yâ harf-i masdar, göregenlik dimekdir.”
göyün-: (1) yanmak. “Ey sabâ, göyünmiş âşıklar yol ucında muntazırlardır.”
göz bayıcı: (2) sihirbaz. “Şa bede-bâz hokka-bâz ve göz bayıcı ma nâsınadır.”
göz bayıcılık: (2) sihirbazlık. “Göz bayıcılık ve rukye idüp üfürme.”
gözdeş: (1) zıt, hasım. “Rakîb benim gözdeşim olduġıçün anın belâsından
halâs bulmadım, zîrâ kadîmden âşıkla rakîb zıddândır.”
gülegen: (5) devamlı gülen, mütebessim. “Hândân sıfat-ı müşebbehedir,
gülegen dimekdir.”
güni: (2) haset, kıskanma. “Reşk lüġatda güni ma nâsınadır, ya nî kıskanmak.”
günile-: (3) kıskanmak. “Güli bâd-ı sabâdan güniledügiçün kendüyi helâk
ider.”
güven-: (3) iftihar etmek. “Nâzem bi-hasebi’l-lüġa kıvanuram ve güvenürem dimekdir, ammâ ıstılâhlarında kurbân olayım ma nâsınadır.”
güyegi/güyegü: (7) damat. “Güyegüye hıtan dirler. Dâmâd güyegü.”
hacılar yolı: (1) Samanyolu galaksisi. “Kehkeşân gökde bir hey’etdir ki
Türkîce ana hacılar yolı, saman uġrısı dirler, gösterilmege mevkûfdur.”
hakla-: (2) yenmek, üstesinden gelmek. “Hasmı hakladuġuna çok sadâkat
ve şükrâneler virmek gereksin.”
halta: (2) gerdanlık. “Tavk boyuna geçen halka ki Türkçe halta dirler. Anın
bahşişleri minneti boynumun haltası oldı.”
hapaz: (1) sille. “Sîlî tabanca ki Türkçe sille ve hapaz dirler.”
havlı: (17) avlu. “Harîm havlıya dirler. Cenâb havlı ve evin etrafı.”
hortla-: (1) burnundan hırıltılı ses çıkarmak. “Belki tonuz gibi hortladı
diyeler.”
ıġrız: (1) yün elbise. “Peşmîne-pûş vasf-ı terkîbîdir, yünden esbâb giyen
kimse, abâ ve ıġrız gibi.”
ıklık: (4) kemançe, eski bir Türk çalgısı. “Barbat kopuz ve rübâb ıklıkdır.”
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ılġumsılġum: (1) serap. “Serâb şûre yerlerde ırakdan su gibi görünen
hey’âta dirler, Türkçe ılġumsılġum dirler.” (F nüshasında harekeli yazılmış.)
ılġar sal-: (1) baskın yapmak. “Tamâm-ı müsâlahadan sonra bir gün ılġar
salar ve Hârezm pâdişâhı ġâfil iken basup, başını kesüp memleketini
ġâret ider.”
ımızġan-: (1) uyuklamak. “Ġunûden ve ġunûvîden masdarlardır, ımızġanmak ma nâsına.”
ınckır-: (2) hıçkırmak. “Sâz şem e nisbet çatırdayı çatırdayı yanmasıdır ve
kendiye nisbet ınckırı ınckırı girye eylemesidir.”
ır: (25) şarkı. “Sürûd ırdır. Ey mutrib, bir hoş ır ırla.”
ıraklaş-: (3) uzaklaşmak. “Ey cânân, senden ıraklaşdım. Heyhât Arabîde
ıraklaşdı dimekdir.”
ıraklaşdır-: (3) uzaklaştırmak. “Senin vaslın, eceli başımdan ıraklaşdırırdı.”
ıraklık: (4) uzaklık, ayrılık. “Ol kimseye söyle ki ıraklık mihnetini çekmiş
ola. Dûrî ıraklık dimekdir.”
ıraklık eyle-: (1) ayrı kalmak. “Tâ ki harîfler bunun terini alnında görüp
dimeyeler, niçün bu kadar ıraklık eyledin ki böyle eglenmek lâzım gele.”
ırakracık: (2) çok az uzak. “Dûrterek; dûr ırak manasındadır ve ter edat-ı
tafdîldir ve kâf edat-ı tasġîrdir, ırakrak ya nî ırakracık dimekdir.”
ırla-: (47) şarkı söylemek. “Sâkî bana bu ırı ırlardı. Teġarrud şevkle ve
şenlikle ırlamaġa dirler.”
ırlanġıç: (2) şarkı söyleyen. “Sürûd-âver ma nâsına, ır getürici, hâsılı, ırlanġıç. Hunyâger ırlanġıç.”
ırlankıclık: (2) şarkı söylemek. “Ey muġannî, ırlankıclık âvâzını çek. Irlankıclık âvâzını ref idince Zühre şevke gelüp raks ider.”
ırlayıcı: (12) şarkı söyleyici. “Naġme-serâ ırlayıcı ma nâsınadır. Güzel ırlayıcı bülbül kandadır? Hâfız-ı hoş-kelâm da ırlayıcı murġun oldı.”
ısıcak: (15) sıcak. “Şûh bunun gibi yerlerde ısıcak kanlu dimekdir. Tâb iki
yerde bile ısıcak manasınadır.”
ısıcaklık: (1) sıcaklık. “Germî ısıcaklık ya nî mülâyemet ve mülâtefet.”
ısıtma: (5) sıtma. Teb ısıtma. “Amma ısıtma gibi muhabbet âteşi üstühanımdan gitmez.”
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ıssı: (1) sıcak. “Âftâb-ı germ-reve yüzi ıssı güneş diyen hatâ-yı fâhiş eyledi.”
iç oġlanı: (1) Osmanlı sarayında padişahın özel köleleri. “El-ân sa âdetlü
pâdişâh sarâyında iç oġlanları yine iderler.”
idegen: (4) sürekli yapan. “Hâce bu ġazeli makâm-ı sekirde söylemişdir,
zîrâ, makâm-ı sahvda böyle idegen degildir.”
idiş-: (1) karşılıklı yapmak. “Biri birinizle kucuşasız, ya nî mu ânaka idişesiz, bu gerdiş-i çarhı ferâmûş idesiz.”
igle-: (1) hasta olmak. “Müstmend igli ma nâsınadır ya nî marazdan veyâ
kahırdan iglemiş.”
igli: (1) hasta. “Müstmend igli ma nâsınadır.”
imdi: (233) o hâlde, öyleyse. “Var imdi ki üzüm şarâbı mestisin. İmdi âgâh
ol, gaflet eyleme. İmdi edeb ve erkân üzere ol.”
incik: (5) baldır. “Sâk incikdir. Sîmîn-sâk vasf-ı terkîbî aksâmındandır, sâk
incikdir, gümüş incikli sâkî dimekdir.”
incinegen: (2) çok incinen, çabuk küsen. “Küsegen ve incinegen adamın
vefâsı olmaz.”
indiyât tulumı: (1) kafası mesnetsiz bilgilerle dolu olan. “ Aceb indiyât
tulumı imiş.”
iñende: (2) boşuna, çok. “Bana iñende istiġnâ satma.”
iñildi: (6) inilti. “Nâlehâ nâlenin cem idir, inildiler dimekdir.”
iñile-. (1) inlemek. “ Âşıkların inildisi hoşdur, inile.”
irde-: (2) araştırmak, incelemek. “Ol cânân ki ben anı arayup irdemede
kendimden bir cânibe gitdim, ya nî anın talebinde kendimden geçdim.”
irgür-: (1) ulaştırmak. “ Âkibet ma şûka anı irgürür.”
irken: (6) erken. “Fevt olan oġlunı irken evermedin. Senin hevâ ve ârzûnda
irte irken esen nesîm kutlu ve hümâyundur.”
irk-: (3) toplamak, biriktirmek, yığmak. “Yürek çok kan ele getürmiş idi,
ya nî mübâlaġa kan irkmiş idi, ammâ göz hep yabana dökdi.”
irkil-: (1) toplanmak, birikmek. “Benim gözüm yaşını saġîr ve hakîr add
eylemen, zîrâ irkilmekle deniz olur.”
irte: (27) sabah, yarın. “Bugünki işreti irteye salma. Niçeye dek bâde-i
sabûh ve irtenin tatlu uyhusı. Vâ izin irte va desine kanda inanuram.”
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is: (5) sahip. “İssini aġırlayan itine kemük atar. İrtenin issi var. Şikârı alup
kaçar, issine virmez.”
iş oğlanı: (1) hizmetçi. “Pervâne lafz-ı müşterekdir iki ma nâ beyninde, biri
kelebek, biri iş oġlanı ki Rûm ilinde ana der oġlanı dirler.”
iti: (3) keskin, sert. “Tund iti ya nî keskin ma nâsına, tund-hû vasf-ı terkîbîdir, iti hûylu dimekdir.”
itil-: (1) sivriltilmek, keskinleştirilmek. “Gâh olur ki yayın başları itilür.”
itilik: (1) keskinlik, katılık. “Ey yâr âhın itiliginden ya nî keskinliginden
ġâfil oturma.”
iv-: (3) acele etmek. “Ta cîl nedir ya nî ne iversin. Şitâb isimdir ivmek
ma nâsına. Böyle tîz seferin vakti degil idi, ya nî sefere gitmege ivdin.”
iv: (2) acele. “Şitâb isimdir, iv ma nâsına.”
ivi: (4) acele. “Şitâb ividir. Ey gönül bu iviyle kanda gidersin kanda?”
kaba Türkî: (1) halk Türkçesi. “Us kaba Türkîde usdur, ya nî akıl.”
kaba kuşluk: (1) öğleye yakın olan kuşluk zamanı. “Rûy-ı cânân zâhir ve
bâhir oldı güneş gibi ki kaba kuşluk vakti bulutdan tulû eyleye.”
kabak: (4) içki kadehi, şarap tası. “Kırâbe sürâhî ve yatuk bardak ve şarâb
kabaġı, hâsılı, zurûf-ı hamre kırâbe dirler.”
kaçaġan: (1) kaçan, korkak. “Hindîler hâ’in ve gurîz-pâ ya nî kaçaġan ve
müsâfir-küş ve hîle-bâz olaġandır.”
kaçan: (122) ne zaman. “Key kaçan dimekdir.”
kaçan ki/kaçan kim: (5) ne zaman ki. “Kaçan ki bir pâdişâhı helâk eylemek isteseler ana fedâyîler havâle iderlerdi.”
kaçana dek: (15) ne zamana kadar. “Şâh ben dervîşe didi, kaçana dek kîsen
sîm u zerden hâlî olısardır?”
kadeh ur-: (1) içki içmek. “Rûm’da da urduk kadehi dirler, içdik makâmında.”
kak-: (19) çalmak. “Sen fakr kapusını kakmaġa kâdir degilsin, ya nî fakr
çekmege mütehammil olmazsın. Bi-kûbed döger, ya nî kakar dimekdir.”
kakı-: (4) azarlamak. “ İtâb kakımak ve azarlamak. Melâmet masdardır
azarlamak ve kakımak ma nâsınadır.”
kalġıt-: (1) kaçmak. “Cevr ü cefâ eyleme zîrâ dilberlik azameti ve revnakı
sınur çünki kullar kaçalar ve hizmetkârlar kalġıdalar ya nî kaçalar.”

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

kalı: (1) halı. “Câcim ki hasır üstine, kalı altına döşerler.”
kalıñ: (2) nikâhta kız tarafına verilen para, mehir, başlık. “Kâbîn ve kâvîn
bunda kalın ma nâsınadır.”
kalkı-: (3) sıçramak, hoplamak. “Yolcular nazarında kalkıyı kalkıyı güzel
sürelim, ya nî ehl-i sülûk nazarında eyice sülûk idelim.”
kamu: (8) bütün, hepsi. “Kamusını âşüfte ve şeydâ eylemişsin.”
kanda kaldı ki: (10) şöyle dursun, nerde kaldı ki. “Cânânı hâbda da görmezem, kanda kaldı ki bana visâli müyesser ola.”
kanda: (90) nerede. “Sergeşte ve hayrân gönlün kandadır?”
kandan. (8) nereden. “Ey vahşî âhû, kandansın ki benim seninle âşînâlıġım
çokdur. Kim idi sâkî ve bu bâdeyi kandan getürdi?”
kanġı: (12) hangi. “Ol kimse ki bizim gibi degildir bu şehrde, kanġı kimsedir. Câm-ı Cem kanġısıdır ve Cem kandadır?”
kanı: (67) hani, nerede. “Vefâ ve muhabbet nakşı kanı? Kanı bir sahî vücûd ki bir ġamlu fakîr andan bir dünyâ fâ’idesini göre.”
kankı: (43) hangi. “Kudâm kankı dimekdir. Kankı atanın veyâ ananın
koynunda yatur?”
kara ev: (5) “Hirgeh derim evine dirler ki göçer evli Türkmenlerin keçeyle
örtili evleridir, egerçi hakîkatde kara eve dirler.”
kara uġrı: (1) gece hırsızlık yapan. “Şeb-duzd gice uġrısı, Türk ana kara
uġrı dirler.”
karacı: (1) günahkâr. “Siyâhgârân günâhkârân ma nâsınadır, bi-hasebi’l-lüġa karacılar dimekdir, ya nî amelleri defterini günâh ile karalayıcılar dimekdir.”
karacı: (2) yağmacı, çingene. “Lûlî Acemin karacı kısmı ki Şîrâzla Isfahân
mâbeyninde konar göçerler.”
karañu. (8) karanlık. “Tîre bunda karanu manasınadır.”
karañılık: (1) karanlık. “Niteki karañılıkda aydın olur.”
karañlık: (31) karanlık. “Karañlık gice dimekdir.”
karañuluk: (7) karanlık. “Bir gice gönlümi zülfün karañulıġında arardım.
Deycûr karañuluk, Arabîde zalâm manasınadır.”
karış murış: (26) perişan, dağınık. “Şûrîde karış murış dimekdir. Şehr-âşub
vasf-ı terkîbîdir, şehir delirdici ve karış murış idici dimekdir.”
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karsı-/karsa-/kars-: (9) çırpmak, vurmak. “Ey mutrib, bir hoş ır ırla, tâ ki
el karsıyup ġazel okuyalım.”
kaşaġı: (1) kaşağı. “Reng-âmiz hîle karışdırıcı ya nî hîle peyda idici, hâsılı
ġavġâ kaşaġısı.”
katı: (28) çok, aşırı, pek çok. “Yüzi katı güzeldir. Katı güzel söyledi. Katı
sarhoş olmayana nîm-mest dirler.”
kayır-: (30) aldırmak, önem vermek. “Dime ki pâdişâh kayırır. Eger sen
dostum isen düşmânlardan bâk tutmam, ya nî kayırmam ve eymenmem.”
kaynaġan: (1) kaynayan. “Cûşân sıfat-ı müşebbehedir, kaynaġan ma nâsına.”
kaynak: (11) yırtıcı hayvan pençesi. “Çeng lüġatde yırtıcı hayvân cinsinin
kaynaġıdır.”
kazaklık: (1) “Bunda Türki mahbûb ma nâsına alup gulâm-ı mahbûb diyen Türk-mizâc aceb kazaklık1 eylemişdir.”
kebe: (1) çobanların ve köylülerin giydikleri ve yere serdikleri yünden aba.
“Hırka-i peşmîn yüne mensûb hırka, ya nî abâ ve kebe ve nemed gibi.”
keckül: (1) keşkül. “Bir dürlü söbüce kadehdir ki Rûm abdâlları keckül
yerine isti mâl iderler.”
keleci: (2) söz. “Guftâr keleci ma nâsına isim kılınmışdır.”
kelecikli: (1) sözlü. “Benim tatlu sözli nâdire kelecikli yârimdir.”
kepenek: (1) keçeden yapılmış çoban yağmurluğu. “Esîr ve ġayri nesne
baġlamak içün kılıcın kınına ve egerde kepenek ve ġayrisini bend eylemek içün baġladıkları kayışa dirler.”
kılınış: (2) özellik. “Kattâl-vaz da böyledir, kattâl kılınışlı, ya nî kattâl-sıfat.”
kırañ: (7) kenar, sahil. “Kerân ve kerâne kenâr ma nâsına ki Türkçe ana
kırañ dirler.”
kıvan-: (4) övünmek, kurban olmak. “Bi-nâzem kıvanayım ya nî kurbân
olayım.”
kıyın kıyın bak-: (2) göz ucuyla bakmak. “Nergis-i cemmâşı ya nî kıyın
kıyın bakışı ve kıyın kıyın bakıcı çeşmi.”
1

S nüshasında karaklık olarak geçmektedir. Karaklık yağmalık anlamında; kazaklık ise Kazak Türkleri
gibi, dazlak kafa, saçları kazınmış anlamında düşünülebilir.
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kiçilik: (1) küçüklük. “Kiçiligi mu teber oldıġındandır ki şu’arâ cevher-i
ferd ve cüz’-i lâ-yetecezzâ ve nokta-i mevhûm dirler.”
kilindir: (3) küçük testi. “Zevk u safâ sürdükleri yetmez ki kilindirini uġrılayup bâde hakkını kesüp nice dürlü ihânet ve hakâret iderler.”
kişniç: (1) kuş üzümü. “Şeker-i bâdâm ve şeker-i nohud ve şeker-i kişniç
gibi.”
koġuş okı: (3) oluk şeklinde bir yatak içinden atılan küçük ok. “Nâvek
koġuş okı, ya nî zenbûrek okı, koġuşdan atıldıġıçün koġış okı dirler.”
kokula-: (1) koklamak. “Bi-bûyed kokular dimekdir.”
kokut-: (1) koklatmak. “Yanına yaklaşdurup kokutmadı.”
kola: (2) kızıl ile boz renkleri arasında bir renk. “Atın bozı hıng ve kolası
semend.”
kolañ: (2) yaban eşeği. “Kolañ yaban himârına dirler.”
kolayına: (7) sebepsiz, boşu boşuna, rastgele. “Nâvek-i müjgânın kemân-ı
ebrûda hâzır olmak kolayına degildir, belki ben nâ-tuvâni helâk eylemek
içündür. Serseri kolayına dimekdir.”
koñşı: (4) komşu. “Cîrân cârın cem idir, koñşılar dimekdir.”
kop-: (2) meydana çıkmak, zuhur etmek. “Şâh Şucâ ki hem sahî ve hem
şeci‘ pâdişâh kopdı. Mesken-i me’lûf, kopup büyüdügi meskene dirler.”
koşak: (1) çevik, hızlı. “Çâlâk çevige veyâ koşaġa dirler.”
kovla-: (1) gammazlık etmek. “Ġamz lüġat-i Arabda kovlamakdır.”
kozak: (1) koza, kozalak. “Dilden murâd bunda yürekdir ki anı sanevber
kozaġına teşbîh eylemişdir.”
köpekçi: (1) köpeğe sahiplik ve muhafızlık eden. “Segbân köpekçi dimekdir.”
körlük: (14) inadına, kıskanmak. “Raġm reşk ma nâsınadır ki Türkîde
körlükle ta‘bîr iderler.”
köseç: (1) köse. “Kemâl-i Isfâhânî köseç ve Kemâl-i Hocendî tamâmu’l-lihye imiş.”
köselt-: (1) uzatmak. “Türkîde ayaġını yorġanına göre uzat ve yorġanına
göre köselt dirler.”
köşek: (1) deve yavrusu. “Netîce deve doġurmak ve deve köşegi.”
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kuc-/kuç-: (7) kucaklamak. “İ tinâk, ifti âl bâbından masdardır, bir kimsenin boynına kol tolamak, hâsılı, kucmak.”
kucuş-: (1) kucaklaşmak. “Ey yârân, çünki biri birinizle kucuşasız, ya nî
mu ânaka idişesiz, bu gerdiş-i çarhı ferâmûş idesiz.”
kulaġuz/kulavuz: (28) rehber, yol gösteren. “Hudâ içün ey yol kulaġuzı,
bir meded eyle. Reh-numûn ve reh-numâ kulavuza dirler.”
kulaġuzla-/kulavuzla-: (7) yol göstermek. “Gerçekden âşık olmayınca
ġayrıyı aşk yolına kulaġuzlayamaz.”
kulaġuzluk-kulavuzluk: (3) yol göstericilik. “Gûyâ ki ana kulaġuzluġı benim pervîn gibi gözüm yaşı eyledi. Eger bilürsen sana bûy-i zülfümdür
kulavuzluk eyleyen.”
kullukçı: (8) hizmetçi. “Hâfız senin kulluk ve kullukçındır. Çâker kullukçı.”
kurı avurd u savurd: (1) boş laf. “Ma nâsız da vâ hemân kîlukâldir, ya nî
kurı avurd u savurddur.”
kurı ġavġâ: (1) boşuna kavga. “Pâdişâh-ı dehr olan ancak kurı ġavġâ çeker.”
kurı say: (1) sonucu olmayan gayret, sadece çalışıp çabalamak. “Vuslat
mukadder olduysa sa y bir bahânedir, ammâ olmadıysa kurı say müntic
degildir.”
kuskun: (3) eyer ve semerin arkasında bulunan ve hayvanın kuyruğu altından geçirilen kuşak. “Şehrin sûfîsini gör ki şübhelü lokma yer, kuskunı
dirâz olsun bu hoş-’alef hayvânın, ya nî hayvânlıġı ziyâde olsun.”
küsegen: (3) devamlı/çabuk küsen. “Melûl mübâlaġa ile ism-i fâildir küsegen ve incinegen ma nâsınadır.”
küy-: (1) beklemek, sabretmek. “Pâyed küyer ya nî eglenir, sâbit olur
ma nâsına.”
lâf ur-: (14) bahsetmek, iddiada bulunmak. “Ey Hâfız, buncılayın lâflar
urmak bizim haddimiz degildir.”
masḫaralan-: (1) alaya almak, eğlenmek. “Bir yerini öpmek istesem nice
dürlü vechile beni mezelenür ve masḫaralanur.”
masḫaralık eyle-: (1) alay etmek. “Eger âfitâb füsûs ve masḫaralık eylemeyeydi câm-i zeri ya nî altun kadehi niçün mey-i hoş-güvârdan boş gerek
idi.”
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masḫaralıġa al-: (2) alay etmek. “Bâde-nûşlara gülüp anları masḫaralıġa
alurlar.”
mezelen-: (7) alaya almak, eğlenmek. “Füsûs mezelenmek ve temeshur eylemege dirler.”
muştucı: (1) müjde getiren. “Beşîr muştucı.”
muştuluk: (61) müjde. “Meyhâneciler mahallesine muştuluk ilet ki Hâfız
zühd ü riyâdan tevbe eyledi.”
obruk: (1) İnsan topluluğu. “Hânumân esbâb u emlâk ve obruk.”
ohşayaġan: (1) sürekli okşayan. “Sinek bir yere kondukda iki eliyle başını
ohşayaġandır.”
okı-: (3) çağırmak, söylemek. “Beni kec-dil okı eger safha-i deftere nazar
idersem.”
okruk: (5) kement. “Kemend Türkçe okruġa dirler, ammâ halkın katında
okruk kemendden ahfâdır.”
olaġan: (9) sürekli olan. “Seher vaktinde olan âh u nâle mü’essir olağandır.”
ol nedir ki: (3) efsane, boş şey. “Efsâne ve fesâne Türkîde ol nedir ki dimekle ta’bîr olunur.”
omca: (2) kütük. “Kunde ve kundelân omca ma nâsınadır ki Rumda ana
tomruk dirler.”
oñarıcı: (1) düzelten, yapan. “Kâr-sâz vasf-ı terkîbîdir, iş onarıcı ma nâsına.”
oñ-: (1) iyileşmek. “Yiler oñmaz ma nâsınadır.”
oñul-: (3) iyileşmek. “Gönlüm de eridi ġussa ve kayġu cihetinden, aşk u
muhabbetin onulmaz derd ü belâsından.”
oñurġa: (1) omurga. “Onurġa kemigi cânibinden eyegi kemigidir.”
oranla-: (3) mukayese etmek. “Kıyâs kerden bir nesneyi oranlamakdır.”
oransız: (1) kıyas kabul etmez. “Senin firâkında çekdigim derd ve belâ bir
oransız kıssadır ki nâmelere sıġmaz.”
otar-: (2) otlatmak. “Tâze çayır ve çimen otardık sizin himânız otlaġında.”
oturaġan: (1) sürekli oturan. “Zelîl dilenciler yollarda oturaġandır.”
oturak: (1) emekli maaşı. “Sultan Süleyman Şam’da ana yüz akçe oturak
eylemişdi.”
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oturak. (2) oturacak yer. “Cân-nişîmen vasf-ı terkîbî aksâmındadır, cân
oturaġı dimekdir.”
oturı gel-: (1) sürekli oturmak. “Eşrâf-ı meykedeler oturduġı yerde oturı
gelmişim.”
oturt-: (6) teskin etmek, yatıştırmak. “Bârân tozu oturdur ya nî teskîn eder.
Ammâ yolun tozını oturt ya nî mevâni i gider.”
oynaş: (1) sevgili. “Her kimse ki ana vâsıl oldı, ya nî anı oynaş idindi, kendi
ömrini ana kalıñ virdi.”
öceş-: (1) bahis tutuşmak. “Girev lafz-ı müşterekdir, tutı ve öç ya nî öceşdikleri nesne ve öndül ki koşı atlarına ta yîn olunur.”
öcüş: (2) kumarda bahis. “Ol nesne ki öcüş içün ortaya korlar.”
öç: (7) bahis ve kumar parası. “Girev lafz-ı müşterekdir, bunda öç murâddır, ya nî ol nesne ki öç içün ortaya korlar akçe ve esbâb gibi.”
ödek: (1) borç, tazminat. “Ġarâmet ödekdir, ya nî ödemesi lazım olan nesne.”
ödekli: (1) tazmini gereken. “Senin hançer ödekli ġamzenin minnetin kabûl idiciyim.”
ögür: (1) eş, birbirine alışmış olan. “Üns ögür ya nî ġam-küsâr, vahşet
mukâbili, hâsıl-ı kelâm kişinin hûyıyla hûylaşmak.”
öñdin: (4) önce. “Ölmezden öndin meyhâneye mülâzım ol.”
öñdül: (3) ödül. “Girev rehin ya nî tutı ve öndül dimekdir.”
öñdül ilet-: (2) bir hünerde diğerini geçmek. “Burde girev dimek andan
öñdül iletmiş, ya nî ol fende anı geçmişdir dimekdir.”
önegi: (1) inatçı. “Serkeş be-haseb-i lüġat baş çekici dimekdir ve ıstılâhda
önegidir, mu ânid ma nâsına.”
önegileş-. (1) inat etmek, inatlaşmak. “Perî-rû mahbûblar dahi önegileşince
gönülden karârı alurlar.”
öpüş: (2) öpme, bûse. “Bûs isimdir, öpüş manasına. Sana iki öpüş vireyin.”
öri tur-: (1) ayağa kalkmak. “Kalk ya nî öri tur.”
örnek: (4) örnek. “Kıyâs örnek ya nî numûne. Nusha misâl ve örnekdir.”
örselen-: (1) zedelenmek. “İki cânibinden bile birer iple muhkem baġlarlar, tâ ki örselenmesün diyü.”
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ötüri: (33) ötürü, dolayı. “Eger bundan ötüri bize tevbîh eylese lâyıkdır.”
öykündür-: (2) benzettirmek, benzetmeye çalışmak. “ Aceb sevdâlar var
başında ki kendini deryâya öykündürür havsalada.”
öykün-: (5) taklit etmek. “Sabâ, zülfüne öykünmek içün sallanup arz-ı
cemâl idicidir.”
özdek: (2) kök, gövde. “Şimşâd, çimşir aġacı ki anın dallarının ve budaklarının diplerinde, ya nî özdekin yukaru nihâyetinde hurma salkımı gibi
sık yapraklı top top dalları olur, ana şu arâ turra-i şimşâd dirler.”
öz: (1) kendi. “Her bir mahbûb öz başına pâdişâhdır, ammâ bizim cânânımız başdır.”
özge: (15) başka, ayrı, müstesna. “Çemende her bir varak bir özge sûret ve
hâl defteridir.”
pasdırma: (1) pastırma. “Mûmyâ insân kadîdi, ya nî pasdırması.”
pek: (3) hızlı. “Pek gidersen son nefesine irişürsin.”
pek: (4) katı, sert, oldukça. “Âh senin polad gibi pek yüreginden.”
pekçe: (1) hızlıca. “Safâ ile Merve’nin arasında pekçe yedi kere yilmege
dirler.”
pereme: (1) kayık, sandal. “Keştî-i Nûh’dan murâd pereme şeklinde olan
kadehdir.”
saçı/saçu: (6) düğünlerde ortaya saçılan inci cevher gibi şeyler. “Nisâr saçıdır, dügünlerde ve ġayrılarda saçdıkları akçe ve altundur.”
saçın-: (1) üzerine saçmak. “Lahlaha hoş kokulu terkîbdir, ammâ sovuk
dürtünürler, saçınurlar.”
saġal-: (1) iyileşmek. “Maraz-ı aşkdan ne vakit saġalur?”
saġrı: (1) oturak yeri, kıç. “Surûn ucaya dirler, ya nî kalın etlere dirler,
ammâ hayvânâtda saġrı ma nâsınadır.”
saġrak: (3) kadeh. “Bir saġrak şaraba değmez.”
saġu: (2) ölü için ağıt söylemek. “Mâtemzedeler giryesidir ki Türkîcede ana
saġu dirler ya nî meyyit üzerine aġlamak.”
sakak: (2) çenenin altındaki sarkık et, gerdan. “Ġabġab Türkçe sakaġa dirler.”
salınaġan: (9) devamlı salınan. “Hırâmân sıfat-ı müşebbehedir, salınaġan
ma nâsına.”
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saman uġrısı: (1) Samanyolu galaksisi. “Kehkeşân gökde bir hey’etdir ki
Türkîce ana hâcılar yolı ve saman uġrısı dirler.”
sancıl-: (2) saplanmak. “Her bir gül bir dikene sancılur.”
sanç-: (1) saplamak. “Ol yeşil habbeden yi ki tîz hazm olmakdan, her kimse ki arpa mikdârı andan yiye, şîşe otuz tavuk sancar.”
sataş-: (2) buluşmak, karşılaşmak. “Ulâkî buluşurum ve sataşırım dimekdir.”
sav: (9) söz. “Halk-ı âlemin kâl ü makâlını ya nî sözini ve savını senin içün
çekerim.”
savurd: (1) söz, laf. “Kurı avurd u savurddur.”
segir-: (3) koşmak. “Mî-pered segirir ve talbınur ma nâsınadır.”
segirt-: (17) hızlı gitmek. “Tâzîm çaparız ya nî segirdiriz, tâzîden’den müştak ki segirtmekdir.”
segirtdir-: (2) koşturmak. “Hâlbuki ol süvârlar pâdişâhı bir peyk segirtdirmedi ve bir haber göndermedi.”
sep-: (11) serpmek. “Gam âteşine meyden su sepelüm. Cerâhatine su seper.”
sepele-: (1) sepmek. “Yaramı hırâş idersen reşha-i hûn-ı dilim sana te’sîr
ider, ya nî sepeler.”
sevinegen: (1) neşeli, sevinçli. “Şâdmân ve şâdân sıfat-ı müşebbehelerdir,
ferhân ma nâsına, sevinegen dimekdir.”
sevü: (1) sevgi. “Benim sevüm ne virür sende himmet olmayıcak.”
seyek: (1) kırık çıkık tahtası. “Bir hayvânın veyâ insânın eli veyâ ayaġı çıksa
tahtalarla anı sararlar ol tahtalara seyek dirler.”
seyekle-: (1) kırığı ve çıkığı ince tahtalarla sarmak. “Bir sınuk seyeklemek,
ya nî bir hayvânın veyâ insânın eli veyâ ayaġı çıksa tahtalarla anı sararlar,
ol tahtalara seyek dirler.”
sez-: (9) hissetmek. “Gümân zan ma nâsına ve Türkîde sezmek dimekdir.”
sıçraġan: (1) atılgan. “Cehân sıfat-ı müşebbehedir, sıçraġan dimekdir,
atılġan ma nâsına.”
sıġıncak: (5) sığınılacak yer. “Hakkın rahmeti sıġıncaġını ana menzil bil.
Kenef sıġıncak ma nâsınadır.”
sıġındır-: (10) himaye etmek. “Beni himâyetin ve inâyetin gölgesinde
sıġındır.”
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sıkla-: (1) sızlamak. “Her ne kadar aġlayup sıkladım ise bana merhamet
eylemedi.”
sıklık: (2) ıslık. “Safîr kuş âvâzı ve sıklık. Safîr sıklıkdır, toġan âvâzı gibi.”
sıklık ur-: (1) ıslık çalmak. “Himmet kanadını aç ve Tûbâ şecerinden sıklık ur.”
sıklık vir-: (1) ıslık çalmak. “Benim rûhum murġi ki Sidretü’l-Müntehâ
üzerinden safîr ururdı, ya nî sidreden sıklık virürdi.”
sı-: (27) kırmak, bozmak, mağlup etmek. “Zulmün sebebiyle mihr u vefânı sımadım. Muhtesib küpi sıdı, ben de cezâ içün başını sıdım.”
sın-: (8) kırılmak. “Kolı ve kanadı ġamdan sınmış idi. Bir uzvı sınmış veyâ
üzilmiş.”
sındı: (2) makas. “Kâz sındı ya nî makas. Müteġayyir olmaz eger altun gibi
sındı aġzına iletürlerse de.”
sınuk: (7) kırık. “Bu bizim sınuk gönlümüz çok şâhlar tâcını şikest eylemişdir.”
sınıklık: (3) kırıklık. “Bizim tarîkimizde gönül sınıklıġın alurlar ancak.”
sıyıcı: (11) bozan, yenen, mağlup eden. “Peymân-şiken vasf-ı terkîbîdir,
ahd sıyıcı ya nî vefâsız ve ġaddâr.”
sızıntı: (3) sızan şey. “Reşha sızıntı, ya nî bir nesneden sızan şey.”
silk-: (19) silkmek. “Etegini benden silker.”
silkele-: (2) silkmek. “Cânları silkelemek isteyeler, silkelerler.”
siñ-: (8) hazmolmak. “Yârsız dirlik bize sinmez. Cânânsız içilen bâde sinmez.”
siñici: (5) hazmolan. “Hoş-guvâr eyü sinici bâde dimekdir.”
sola kalk-: (2) ters taraftan kalkmak, perişan bir hâlde uyanmak. “İrteden
soluna kalkmışsın, ya nî müteġayyirü’l-hâl ve perîşân-tavır kalkmışsın.”
solu-: (1) nefes almak. “Dem zeden lügatde solumakdır, ammâ ıstılahda
teneffüs ve tekellüm eylemekdir.”
soluḫlan-/soluklaş-: (1) dinlenmek, nefes almak. “Teneffüs idüp huzûr
eyle, ya nî bir pâre soluḫlan (soluklaş).”
sor-: (1) emmek. “Anı soran ve emen ebedî hayat bulur.”
sovuk: (13) soğuk. “Dem-serd nefesi sovuk.”
söbüce: (1) beyzi, yumurta biçiminde. “Bir dürlü söbüce kadehdir ki Rûm
abdâlları keşkül yerine isti mâl iderler.”
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söyken-: (4) dayanmak. “Tekye eyleme ya nî söykenme ve dayanma ya nî
i‘timâd eyleme dimekdir.”
söyün-: (20) sönmek. “Bi-nişest bunda söyündi dimekdir. Şem sabâha kalınca yâ kendi söyünür veyâ söyündürürler.”
söyündür-: (14) söndürmek. “Anı deryâlar suları söyündürmege kâdir değil.”
su başı: (8) zabıta, yeniçeri ağası. “Şahne subaşıya dirler.”
suvad: (6) sulanacak yer. “Âb-hord lüġatde suvad ma nâsınadır.”
suvar-: (4) su vermek, sulamak. “Beni suvar ve bana içür dimekdir.”
suvarıcı: (1) su dağıtan, sâkî. “Sâkî lüġatde suvarıcı dimekdir, ammâ ıstılâhda hamr meclisinde kadeh sürene dirler.”
suvarıl-: (1) su verilmek. “Senin bâġın benim gözüm yaşıyla suvarılur.”
süçi: (2) şarap. “Râh süçi.”
süñlün: (6) sülün kuşu. “Tezerv süñlün kuşı.”
şırla-/şurla-: (1) kaynamak, ses çıkarmak. “Bâde kadehe koyuldukda bir
mikdâr şırlar (şurlar).”
şimden girü: (26) bundan sonra. “İmdi gevher el virdi, şimden girü deryâya
ihtiyâc kalmadı.”
tabanca: (1) tokat, şamar. “Sîlî tabanca ki Türkçe sille ve hapaz dirler.”
tadır-: (3) tattırmak. “Firâk zehri tadırdı.”1
talabı-: (3) çırpınmak. “Bunda mî-pered segirdir ve talabır ma nâsınadır.”
talaz: (1) dalga. “Mevc deniz talazı.”
talazlık: (2) Bazı kayıkların küpeştesine, dalgalara karşı baştan kıça kadar
konulan tahta. “Mevc-hîz talazlık.”
talbı-: (3) çırpınmak. “Tapîde talbımış dimekdir.”
talbın-: (1) çırpınmak. “Dil-i sayd talbınur ol hayâl ile ki cânân yine ava
çıkup kendini şikâr eyleye diyü.”
tam-: (25) damlamak. “Mî-çekîd, hikâyet-i hâl-i mâzî, tamardı dimekdir.
Ey Hâfız, çünki senin nazmından âb-ı letâfet tamar.”
tamzır-: (4) damlatmak. “Çekânem tamzırırım ya nî tamladırım dimekdir.”
tañ aklıġı: (4) seher vakti. “Sepîde-dem tañ aklıġına dirler ya nî seher vakti.”
1 Süleymaniye nüshası ve matbu nüshada tattırdı şeklinde bulunmaktadır.
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tanık: (4) şahit. “Güvâh tanık ya nî şâhid.”
tanıklık: (1) şahitlik. “Anın pâklıgına güvâhlık virür ya nî tanıklık.”
tañla: (1) sabahleyin. “Bâmdâd irte ve tañla ma nâsına.”
taprıt-: (1) kaymak. “Zellet lüġatte balçıkta veyâ ġayrı nesnede taprıtmaġa
dirler, ammâ ekser günâhta isti mâl ederler.”
tapşur-: (4) teslim etmek. “Senin aşkın ġamında hâlimizi Allah’a tapşurduk.”
tapu kıl-: (1) itaat ve inkıyad etmek. “Hem serv tapu kıla, hem nârven ayaġ
üzere kalka.”
tarhun: (1) dereotu. “Sühan-şinâs yanında söz edâ eylemek bostâncıya
tarhun satmakdır.”
tarıl-: (4) sıkılmak, huzursuz olmak. “Sana çok şikâyetimden tîz tarılma,
ya nî bî-huzûr olma.”
taslak: (1) taslak. “Servin kâmetinin bülendligi makbûl degildir, zîrâ odun
kabîlinden bir taslakdır.”
taşra: (131) dışarı. “Felekden taşra çıkmaġa yol yokdur.”
tav: (2) kumar parası. “Dâv kumarbâzlar aralarında evvel-i meblaġ dirler
ki üzerine oynarlar, ya nî öç ma nâsına, Türkîde tav dirler, hatta ba zı
makâmda tav itdi dirler.”
tayın-: (3) kaymak, sürçmek. “Laġzed balçıkda tayınmak, zelel ma nâsınadır.”
tek dur-: (8) boş durmak, sessiz, sâkin durmak, susmak. “Zâd-ı âhirete
meşġûl ol, tek durma dimekdir. İmdi tek durma, nâle ve naġamât eyle.”
temâşâlan-: (2) seyretmek. “Seyr u temâşâya deger, ya nî temâşâlanmaġa
lâyıkdır.”
temâşâlandur-: (1) seyrettirmek. “Rûyunı murâdca seyr itdürürsin ve
temâşâlandurursın.”
terlik/derlik: (2) üste giyilen ince elbise. “Şerb bir dürlü ince ketâna dirler,
sonra ol ketândan olan terliklere ve sâyelere ıtlâk eylediler.”
tiftiklen-: (1) yolunmak, eksilmek. “Fanmayup tiftiklenmesün dimekdir.”
tın-: (13) ses çıkarmak. “Epsem ol, tınma. Dilini çek, tınma ve sır sakla.”
toġrı/toġru: (48) doğru, düz. “Sehî-bâlâ vasf-ı terkîbîdir, toġrı kâmetli dimekdir. Râst bunda toġrı dimekdir.”
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toġrıl-: (1) doğrulmak. “Bir mikdâr burıvirürler ki toġrıla.”
toġrılık: (2) doğruluk. “Râstî toġrılık.”
tolu: (4) dolu kadeh. “Anların aşkına sürûr tolularını içer kemâl-i ferâhından.”
toñuz: (1) domuz. “Toñuz gibi hortladı diyeler.”
toprak başına: (2) ölsün, yok olsun. “Âb-ı zülâle münkir olanın da toprak
başına olsun.”
toprakça: (1) toprak kadar. “Katında toprakça kadrimiz yokdur.”
topraklı: (2) zelil ve yoksul kimse. “Hâksârân şol kimselere dirler ki Mısır’ın meczûbları gibi mezbelelikde yatur kalkar topraklılar dimekdir.”
toka: (1) kemer tokası. “Zebâne, âteş yalınına ve toka diline ve sâir nesnenin diline dirler.”
tordı: (1) tortu. “Durd şarâbın tordısı.”
toyla-: (1) ziyafet vermek. “Nice bir mehcûr olavuz, bizi bir gün vaslın
ni metiyle toyla.”
tur-: (1) ayağa kalkmak. “Benden işit ey nigâr ki kalk ve gel, ya nî tur gel.”1
turtın-: (1) sürtünmek. “Ammâ sovuk turtınurlar.”
turu gel-: (1) ayağa kalkmak. “Benden işit ey nigâr, kalk ve gel, ya nî turu gel.”
tutaġan: (1) sahip olan. “Dârâ sıfat-ı müşebbehedir, tutaġan ma nâsına.”
tutġun/tutkun: (4) tutulmuş, mahpus, şaşkın. “Niçeye dek hum-ı dennî
gibi tutġun başlı olasın. Hâsılı niçe bir başı tutġun ve münkabız-hâtır
olasın. Giriftâr vasf-ı terkîbî, tutkun ve tutsak ve mübtelâ ma nâsınadır.”
tutı: (5) rehin. “Rehin tutıya dirler.”
tuzaklık: (3) tuzak kurulan yer. “Niçe vireyin firâk şerhini ki tuzaklık
mehlikine niçe düşdüm.”
tütüzdür-: (2) tütsületmek. “Garaz anı mu attar kılup hoş kokulu eylemek
degildir, belki sevdâsını def içün tütüzdürmekdir.”
tüy tüs: (1) tüy. “Mürġ-ı dilimde firâk tüy tüs komadı.”
uca: (1) kıç, sağrı. “Surûnî ve serûn ve surûn ucaya dirler, ya nî kalın etlere
dirler, ammâ hayvânda saġrı ma nâsınadır.”
uç: (87) son, cihet, baş. “Ser uç ve cihet ma nâsınadır. Andan sonra Hâfız’ı
bâzâr ucından mest-i harâb getür.”
1 M ve S’de turu gel şeklinde yazılmış.
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uçmak: (1) cennet. “Kevser uçmak ırmaġı.”
ufan-: (4) kırılmak. “Bir hayvânın veyâ insânın eli veyâ ayaġı ufana, tahtalarla anı sararlar.”
ufat-: (2) kırmak. “Sebûyı bir küçük taşa tokundurur, ufadır. Bir yumruk
urup yumurdayı ufadır.”
uġrak: (11) geçit, güzergâh. “Reh-guzer geçid ve uġrak yerine dirler. Guzâr
isimdir geçid ve uġrak ma nâsına.”
uġrı: (25) hırsız, eşkıya. “Harâmîlerden ve uġrılardan sâlim ve emîn olur.”
uġrıla-: (3) çalmak, hırsızlamak. “El virdügi denlü eşyâyı uġrılayup giderler.”
uġrılayın: (1) hırsız gibi. “Fiġân şehir şeyhinin uġrılayın şikâr gözleyici
gözi diyen mahalle münâsib ma nâ virmemiş.”
uġrın gel-: (1) gizlice gelmek. “Bir gün uġrın gelüp îmâna geldi.”
uġur: (1) yön, cihet. “Öldi gitdi, uġrı hayr olsun.”
uraġan: (3) vuran. “Zenân sıfat-ı müşebbehedir, uraġan ma nâsına.”
ur-: (426) vurmak. Farsçada “zeden” fiili “vurmak” anlamında olup oldukça işlek kullanılan bir yardımcı fiildir. Türkçede de “urmak/vurmak” fiiliyle yapılan birleşik fiiller bulunmaktadır. Sûdî metne bağlı bir
tercüme metodu takip ettiği için Farsça metinde olduğu gibi Farsçada
“zeden”le kullanılan çoğu birleşik fiili “zeden” fiilinin Türkçe karşılığı
olan “urmak” fiili ile tercüme etse de şu hususu da eklemeyi ihmal etmez. “ Acemde bazı elfâz zeden lafzıyla ve müştakkâtıyla müsta meldir
ki Türkîde bu isti mâl mülâyim degil.” (279b) Metinde geçen ve urmak
yardımcı fiili ile teşkil edilen birleşik fiiller şunlardır:
adım ur-: adımlamak; aşaġa urmak yukaru ur-: bir aşağı bir yukarı gitmek; âteş ur-: yakmak; berk ur-: şimşek çakmak; bûse ur-: öpmek;
bünyâd ur-: temel atmak; câm ur-: içki içmek; çâr tekbîr ur-: bütünüyle terk etmek; çetr ur-: örtü yapmak; dem ur-: bahsetmek; efsane kapusını ur-: efsane tarzına gitmek; el ur-: ele almak; fâl ur-: fal
açmak; ġam ur-: üzmek; gülbang ur-: bağırmak; hande ur-: gülmek;
işitmezliğe ur-: işitmez görünmek; kılıç ur-: kılıç vurmak; lâf ur-:
söz söylemek; mevc ur-: dalgalanmak; mühür ur-: mühürlemek; nakş
ur-: nakış yapmak; nara ur-: bağırmak; nefes ur-: nefes almak; nidâ
ur-: bağırmak; nutuk ur-: nutuk atmak; per ü bâl ur-: kanat vurmak;
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rakam ur-: yazmak; sabûhî ur-: sabah içkisi içmek; safîr ur-: ıslık
çalmak; salâ ur-: çağırmak; semer ur-: semerlemek; sevdâ ur-: âşık
olmak; sevdâ urul-: aşka tutulmak; sözi gizli ur-: gizli söz söylemek;
su ur-: sulamak, su serpmek; sûret ur-: resmini yapmak; şâne ur-:
taramak; şarâb ur-: içki içmek; tarak ur-: taramak; taş ur-: taş atmak;
teneffüs ur-: nefes almak; tîġ ur-: kılıç vurmak; top ur-: topa vurmak;
uykuya ur-: uyumak; yol ur-: eşkiyalık etmek; yumruk ur-: yumruklamak; yük ur-: yük koymak; yüzine ur-: yüzüne söylemek; zahm
ur-: yaralamak; zincîr ur-: zincire bağlamak.
us: (1) akıl. “Hûş us ma nâsına.”
uslat-: (1) akıllatmak. “Kanı zincîr? Bâşed ki bu mecnûnı usladam.”
uslu/uslı: (7) akıllı. “Hûşmend usluya dirler.”
usluca: (1) akıllıca. “Andan usluca geç ki dîvârına tokınmayasın.”
utanaġan: (6) utangaç. “Hacil sıfat-ı müşebbehedir, utanaġan dimekdir.”
uya: (1) tembel. “Kâhel, ‘Acem bir maslahatda çüst u çâbük olmayana dir,
uya ma nâsına.”
uyan: (2) dizgin. “Uyanı çekilmiş git diyen hakk-ı edâyı idememiş.”
uyan dizgini: (5) dizgin. “Zimâm lüġatde uyan dizgini ma nâsınadır.”
uyar-: (8) ışığı yakmak, uyandırmak. “Ber-koned uyara ya nî yalınlandıra
dimekdir.”
uyarıl-: (1) tutuşturulmak. “Ehl-i halvetin çerâġları söyünmüşdi, yine uyarıldı.”
uyurlan-: (2) uyur görünmek. “İşitmezlige urup uyurlandı.”
uyut-: (1) katılaştırmak. “Teng-i şeker ol kalıba dirler ki şekeri içinde uyudurlar.”
ügürtle-/üyürtle-: (2) iyisini seçmek, tercih etmek. “İntihâb ifti âl bâbından masdardır, ügürtlemek ma nâsına.”
üründile-: (4) iyisini seçmek, tercih etmek. “Güzîdî ihtiyâr eyledin ya nî
ügürtledin ve ürindiledin dimekdir.”
üründilen-: (1) seçilmek, tercih edilmek. “Güzîde ism-i mef ûl, üründilenmiş ma nâsına.”
üsküf: (4) başlık, serpuş. “Toġancıma buyurdum ki şâhînin üsküfin al ve
şu kuşa sal didim.”
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üş-: (1) topluca gelmek, üşüşmek. “Çünki sana ġamlar üşe ve yüz göstere,
sen de saf zînetle, çengle ve rübâbla ve nây ü defle, ya nî ġumûmı bunlarla def eyle.”
üzil-: (7) kesilmek, kırılmak. “Keşîde yerine guseste düşmüş, kırılmış ve
üzilmiş ma nâsına. Ber-uftâd yıkıldı ve düşdi ve üzildi dimekdir.”
var ise: (2) herhâlde, galiba. “Du â-gûy eyitdüm ki var ise eceli gelmiş imiş.
Sabâh cârî yaşımın harâblıġı başı var idi diyen var ise bu ma nayı âlem-i
istiġrâkda iken söylemiş.”
viregen: (1) çokça ve devamlı veren. “Meşşâta arûsa zîb u zînet viregendir.”
viresi: (2) veresiye, peşin olmayan. “Nesye viresi ma nâsınadır, hâzıra ve
nakde mukâbil isti mâl olunur.”
yab yab/yap yap: (2) sessizce, yavaş yavaş. “Dahi içine kan ine ve yab yab
büyüye.”
yaġır: (1) yara. “ Arabî at mecrûh olmuş semer altında, ya nî yaġır olmuş.”
yaġlıcık: (1) küçük havlu. “Ol mâha bir dülbendcik veyâ bir yaġlıcık
pîş-keş eyledim.”
yaġlık: (1) havlu. “Destârçe tasġîr-i destârdır ki dülbende ve yaġlıġa dirler.”
yahşı: (1) iyi, güzel. “Beni mest u bî-haber eyle ahvâl-i cihândan tâ kim
sana sırr-ı cihân söyleyeyim ey yahşı kişi.”
yakış-: (1) yaklaşmak, meyletmek. “Bu sözün hakîkati ve mâhiyyeti gerekdir, tâ kim ma ânî gönle inüp yakışa.”
yalabı-: (6) parlamak, ışık vermek. “Ne-tâbed yalabımaz, ya nî ziyâ virmez.
Hâtem-i Fîrûze’nin yalabımasından murâd saltanatın kemâl-i zuhûrıdır.”
yaldıra-: (17) parlamak. “Hazret-i Mûsâ’nın bir mu cizesi ol idi ki eli güneş gibi yaldırar idi.”
yaldıraġan: (5) parlayan, parlak. “Ey cânân, güzellik ayının ziyâsı yaldıraġan
yüzünüzdendir. Tâbân sıfat-ı müşebbehedir, yaldıraġan ma nâsınadır.”
yaldırayıcı: (1) parlayan. “Lâmi yaldırayıcı.”
yalıñ: (3) alev. “Dırâm, yalıña dirler. Leheb âteş yalıñına dirler.”
yalıñlandır-: (26) kızartmak, aydınlatmak, parlatmak. “Eger meded dilersen bu bâddan gönül çerâġını yalıñlandırırsın.”
yalıñlandırıcı: (9) arttırıcı, aydınlatıcı. “Muhabbet yalıñlandırıcı ya nî
ziyâde idici. Meclis yalıñlandırıcı ya nî meclisi rûşen kılıcı.”
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yalıñlan-: (6) aydınlanmak, kızarmak. “Çün tamâm yalıñlandı, yel esdi ve
çerâġı söyündürdi. Yalıñlanmak ve kızarmak ġâliben ruhda olur.”
yalıñlanıcı: (1) ateş saçıcı. “Sâkıb yalıñlanıcı ve yakıcı ma nâsınadır.”
yalıñlanışlu: (1) ışıklı, parlayışlı. “Subh yalıñlanışlu hâsılı subh ziyâlı dimekdir.”
yalıñlat-: (3) parlatmak. “Her mahbûb ki çehresin yalıñlatdı, ya nî kendüyi güzellendirdi, hâsılı, sâhib-i cemal oldı, dilberlik bilmez.”
yalıñlatdır-: (2) parlatmak, kızartmak. “Efrûht yalıñlatdırdı dimekdir.”
yalıñlayışlı: (1) parlayışlı, ışıklı. “Güneş yalıñlayışlı ya nî güneş gibi yalınlanan ruh.”
yalman: (1) kılıcın ucu. “Su gibi sâfî pâk şimşîrin yalmanına virüp helâk
eyledin.”
yan başı gel-: (1) tokuşmak ve çarpışmak, zarar görmek. “Âsîb lüġatda yan
başı gelmege dirler.”
yana gelüp yana git-: (1) sürekli yanmak. “Hâsılı, yana gelüp yana gidenlerdendir.”
yanaġan: (5) sürekli yanan. “Sûzân sıfat-ı müşebbehedir, yanaġan ma nâsına.”
yanaşma: (1) ücretle çalışan hizmetçi. “Aslında yumuş oġlanına dirler,
ya nî yanaşma, der oġlanına.”
yanku: (2) ses, yankı. “Sadâ yankuya dirler.”
yapaġı: (2) yün. “Peşmîne yünden ya nî yapaġıdan olan libâsa dirler.”
yapça: (2) sessizce. “Naġme kelâm-ı hufyeye dirler, ya nî yapça yapça olan
söze dirler.”
yarak: (18) kılıç, hazırlık, azık. “Âhten yaraġı kınından çıkarmaġa dirler.
Yol yaraġı tedârik idüp bunda mukîm olma.”
yarakla-: (1) hazırlamak. “Gelecek yollarına gözüm esbini yarakladım.”
yaraklan-: (2) hazırlanmak. “Amâde yaraklanmış, müheyyâ ma nâsına.”
yaraşık: (14) süs, zinet, güzellik, uygun, münasip. “Zîbâ sıfat-ı müşebbehedir, yaraşık dimekdir.”
yaraşıklık. (2) süs, zînet, güzellik. “Zîb, zînet ve yaraşıklıkdır.”
yarar: (2) kahraman. “Bîjenin bir yarar yoldaşı var idi. Rüstem dahi bir iki
yarar yoldaş alup vardı.”
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yarar: (3) faydalı, güzel. “Salâh-ı kâr; salâh yarar, kâr iş. Yarar iş kanda ve
men mest-i evkâr kanda?”
yarġuy: (1) kanun, ferman. “Yarġuy yasaġa dirler.”
yarınlık: (1) yarın olacak şey, âhiret. “Âh eger bugün içün olaydı yarınlık.”
yarlıġa-: (1) affetmek. “Hudâ-yı azze ve celle cümlesini yarlıġasun.”
yarlıġan-: (2) affedilmek. “Korkarım ki sende mezkûr ahvâl olmaya, ya nî
yarlıġanmak fikri ve sevâba meyil.”
yarlıġanış: (3) affedilme. “Âmirziş ism-i masdârdır, yarlıġanış ma nâsına.”
yarlıġayıcı: (2) affedici. “Âmurzgâr yarlıġayıcı, ġaffâr ma nâsına.”
yarlıġayış: (1) affetme. “Âmirziş ism-i masdardır, yarlıġayış ma nâsına.”
yasak/yasaġ: (29) kanun, ferman, yasak. “Ben âşık-ı bî-çâreyi katl eylemege yaraġa ve yasaġa ihtiyâc yokdur.”
yasaġ eyle-: (2) kanun koymak, ferman çıkarmak. “Behrâm-ı Gûr zamân-ı
saltanatında yasaġ eyledi ki kapusında Fârisî dil söyleşeler.”
yasdan-: (8) yaslanmak. “Bâb-ı saâdetinde âsitâne gibi taş yasdanup toprak
döşene.”
yasduk: (3) yastık. “Bâlîn yasdukdur. Dün gice yasduġum ucına geldi.”
yaşar: (2) yaşında. “Çâr-deh sâle on dört yaşar. İki yıllık şarâb ve on dört
yaşar mahbûb.”
yaşar-: (1) yeşermek. “ Âkıbet bâġ sebz olur ya nî yaşarır, hâsılı, yaşıl olur.”
yaşıl: (1) yeşil. “ Âkıbet bâġ sebz olur ya nî yeşerir, hâsılı, yaşıl olur.”
yatuk: (7) ağzı dar, boğazı kısa ve karnı yassı su kabı. “Ey sâkî, yatuġı doldur ki biri birimizle oturalım ve ayş u safâ idelim.”
yavuklı: (1) nişanlı. “Yavuklıya nâmzâd dirler dimiş.”
yavuz: (16) kötü, sert. “Allah yavuz gözden saklasun. Muhtesib hiddetlidir
ve yavuzdur. Zamânenin yavuz gözi anın cânına irişmesün.”
yavuzluk: (1) sertlik, kaba huyluluk. “Zîrâ yavuzluġından her nesneden
müte’essir olsa gerek.”
yay: (1) yaz. “Mâhın vatanı burc-ı Sünbüle’dir ki yay faslının bürûcının
üçüncisidir.”
yaylak: (1) yayla. “Şîrâz yaylak nisbetli memleketdir.”
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yed-: (4) elinden tutup götürmek, çekmek. “Meselâ körleri yeden kimseye
dest-keş, atları yeden kimseye cenîbet-keş dirler.”
yedek: (3) yedekte götürülen at. “Cenîbe-keş dirler ekâbirin yedegini yeden
kimseye.”
yedekçi: (4) yedek atı çeken kimse, elinden tutup götüren. “Dest-keş el
çekici ma nâsına ya nî yedekçi.”
yedici: (1) kılavuz. “Dest-keş vasf-ı terkîbîdir, keşîden’den, el çekici ma nâsına ya nî yedici, niteki a mâların elinden yederler.”
yediger: (1) Büyük ayı yıldız takımı. “Büyük yediger yıldızının yanında ki
halk hiddet-i basarı anınla imtihân iderler.”
yelek: (7) kuş kanadındaki kalemli tüy. “Per kanat ve yelekdir.”
yel kalk-: (1) rüzgâr esmek. “Yel kalkdı dirler, esdi ma nâsına.”
yeldir-/yildir-: (3) koşturmak, hızlı gitmek. “Devând yeldirdi dimekdir.
Râh-ı dîdeden sahrâya yeldirdi ve gitdi.”
yeñüli: (3) hafif, kolay. “Sebuk yeñüli ma nâsınadır ya nî hafîf.”1
yercügez: (1) yercik, barınak. “Yerini saklayu tutsun ya nî yerini beklesün
ki zamâne yercügezidir.”
yerin-: (1) üzülmek. “Ne fâidesine sevin ve ne ziyânına yerin.”
yeyni: (7) hafif, kolay. “Sebuk-bârân yeyni yükliler dimekdir.”
yırla-: (5) şarkı söylemek. “Serâyîden’den, yırlamak ma nâsına.”
yırtaġan: (1) çokça/devamlı yırtan. “Câme-der vasf-ı terkîbîdir, câme yırtaġan ya nî libasını pâreleyici.”
yırtlaz: (2) göz kapağı yaralanıp iyileştikten sonra şeklini değiştirmiş olan
göz. “Çeşm-i derîde yırtlaz gözlü dimekdir. Ol yırtlaz gözlü edebe riâyet
eylemedi.”
yırtmaç: (1) yırtmaç. “Çâk yırtmaç ve yırtık ma nâsınadır.”
yıylaġaç: (2) bir çeşit meyve. “Yıylaġaç kavun, karpuz zamânında ufacık
kavuncuklardır, elmadan irice olur.”
yigirmi: (7) yirmi. “Telhîs manzûmesinin şerhinde yigirmi cem ini îrâd eylemiş.”
yigit: (10) genç. “Sonra oġulları yigit olup umûr-ı saltanatın tasarrufına
mâlik oldılar. Şâb yigide dirler.”
1 M ve T nüshalarında hafîf yerine yeyni kelimesi geçmektedir.
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yigitlik: (26) gençlik. “Şebâb, bunda yigitlikdir.”
yigren-: (9) iğrenmek, usanmak. “Gönlüm zindân-ı İskender vahşetinden
yigrendi.”
yil-/yel-: (3) koşmak. “Kulluk yolından ġayri yola yilmem. Safâ ile Merve’nin arasında pekçe yedi kere yilmege dirler.”
yilegen: (1) devamlı koşan. “Devân sıfat-ı müşebbehedir, yilegen ma nâsına.”
yiler oñmaz: (1) boşuna gayret eden. “Herze-gerd bî-fâ’ide gezici yiler onmaz ma nâsınadır.”
yilüp yöpür-: (6) telaşla koşmak. “Pûyîden’den, yilmek ve yöpürmek ma nâsına, murâd yürimekdir. Zîr ü bâlâ yilüp yöpürdügüm.”
yoldaş: (52) arkadaş. “Karîn, yoldaşa dirler. Biz ahmaka yoldaş olmazız.”
yoldaşlık. (12) arkadaşlık, dostluk. “Kimsede yoldaşlık görmeziz. Yârândan
yoldaşlık ümîd eyledik.”
yol kes-: (1) mesafe katetmek. “Türkîde bugün bu kadar yol kesdin dirler.”
yörük: (1) göçebe. “Hırgâh yörükler kullanduġı derim evidir ki üstini keçe
ile örterler.”
yufka: (5) küçük, hafif. “Nân-ı teng diyü yufka etmegine dirler. Şa şa a gölgenin yufkasına dirler.”
yu-: (34) yıkamak, silip götürmek. “Kan rengi yumakla gitmeyiserdir.”
yumdur-: (1) örtmek, kapatmak. “Bed-bînin gözini ört, ya nî yumdur ey
settâru’l- uyûb.”
yumukluk: (1) kapalı olmak. “Gonça gibi gerçi cihânın işi baġlılıkdır,
ya nî dürüklük ve yumuklukdur, ya nî in ikâd ve inkibâzdır.”
yumuş oġlanı: (4) hizmetçi. “Rehî yumuş oġlanına dirler.”
yun-: (7) yıkanmak, temizlenmek. “Muġ-beçe didi ki şüst ü şû eyle ya nî
yunmak ve arınmak eyle, hâsılı, yun ve arın.”
yuvala-: (1) yuvarlamak. “Niçe rakîb kellesini meydân-ı aşk ve muhabbetde yuvalarım.”
yuvalan-: (16) yuvarlanmak, raksetmek. “Senin kirpik oklarından kan
içinde yuvalanurdı.”
yuvalanaġan: (2) devamlı yuvarlanan. “Gerdân sıfat-ı müşebbehelerdir, yuvalanaġan ve dönegen ma nâsına.”
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yuyıcı: (1) yıkayıcı, temizleyici. “Ey hatâ yuyıcı ebr-i bârân, rahmetini yaġdır.”
yügrük: (2) hızlı, çabuk. “Makbûl şiir benimdir ki tabî atım şâhîn gibi
yügrükdür.”
yülü-/yüli-: (2) tıraş etmek, silmek, kazımak. “Ola ki günâh harflerini andan yülümek ola.”
yürügen: (4) yürüyen. “Revân yürügen ya nî gidici.”
yüzerlik/üzerlik: (8) bir bitki tohumu. “Yaramaz göz degmesün içün yüzerlik yakarlar.”
zindânlı: (1) zindanda olan. “Hâlin nedir nice geçinürsin ey zindânlı gönül?”

b. Bazı Çekim ve Yapım Ekleri
Bu başlık altında daha çok, Sûdî’nin yaşadığı dönemde, günümüzden farklı
şekilde kullanılan veya günümüzde kullanımdan düşmüş bazı çekim ve yapım
ekleri ele alınmıştır:
-aġan, -eġen, -ġan, -ġen
Bu ekle türetilen kelimeler daha çok kalıcı özellikleri bildirdikleri için fiilden isim türetme ekleri kategorisi içine girerler. Dolayısıyla yapım ekleri arasında gösterilirler. Bu ekle türetilen kelimeler kalıcı bir özellik bildirdiği için
Farsça ve Arapçadaki sıfat-ı müşebbehe sınıfına giren kelimeler Sûdî tarafından
bu ek kullanılarak Türkçeye çevrilmektedir.
Handân (gülegen), giryân (aġlaġan), hırâmân (salınaġan), devân (yilegen) gibi.
Burada şunu da belirtmek gerekir ki Farsçada fiillerin hâl köklerine getirilen ve sıfat-ı müşebbehe oluşturan bu ek (-ân) her zaman kalıcı bir özellik
göstermeyebilir, bazen ism-i fâil yerinde de kullanılmaktadır.1
-ıcak, -icek
“-ınca, -ince” anlamında bir zarf fiildir, yaygın şekilde kullanılmaktadır.
“Kişi mest olıcak pâdişâh-ı âlem olur, her ne denlü fakîr ise de. Füsehâ
ve büleġâ ve şu arâ-yı Hind benim şi irim şehr-i Bengâle’ye varıcak hep buna
raġbet iderler.”
1 Bu tarz örnekler için bk. İbrahim Kaya-Mevlüt Erdem, “Türkçede -Agan /-Gan ve -Icı Ekleri ve Sûdî
Şerhindeki Kullanımları”, Turkish Studies, 2010, vol. 5/3, s. 1594-1617.
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-ınca, -ince
Bu ek günümüzden farklı olarak aynı zamanda “-ıncaya kadar” anlamı da
taşımaktadır. “-ıncaya kadar” anlamında kullanılan örneklerden bir kısmı şunlardır (Parantez içindeki anlamlar bizim tarafımızdan eklenmiştir):
“Mest olınca (sarhoş oluncaya kadar) içmedikleri anınçündür ki bizim dinimizde hamrın azı ve çoġı harâm olduġı gibi anların ve sâ’ir edyânın ve milelin sekri harâmdır. Bir kere ol cânânı toyınca (doyuncaya kadar) seyr eyle. Bu
gazelde vâki olan harf-i vasl vahdet içündür, âhir-i gazele varınca (varıncaya
kadar). Acem pâdişâhlarına Keykubâd’dan Filikos’a gelince (gelinceye kadar)
Keyân dirler.”
-dukda, -dükde, -dıkda, -dikde
“-dığı zaman, -ınca” anlamındadır.
“Sevdâ dört mizâcın biridir ki tabî ata ġâlib oldukda cünûna irişdirir.”
-madın, -medin
2 yerde geçer, “-madan, -meden” anlamındadır.
“Ne-dîdede hâ-yı resmî harf-i terettübdür, görmeyüp ve görmedin dimekdir. Şâh-ı Hürmüz beni görmedin ya nî görmeksizin bilâ kelâm yüz lûtf eyledi.”
-aldan, -elden
2 yerde geçer, “-dığından beri” anlamındadır.
“Ol meh Hâfız’ın eşcârına cânla müşterî olaldan teberrüken her meclisde
anın eşcârı okunur oldı. Sen letâfet sâhibi olaldan rûzgâr-ı hüsn kutlı oldı.”
-elden berü, -aldan berü
21 yerde geçer, “-dığından beri” anlamını taşır.
“Toġaldan berü elinden câm-ı mey komadı. Dünyâya yüz koyaldan berü,
hâsılı, dünyâya gelelden berü Hudâ ġam-ı aşkı bize nasîb eyledi.”
-ısar, -iser
Gelecek zaman ekidir. Oldukça işlek bir şekilde kullanılmaktadır.
açısar (açacak), uyanısardır (uyanacaktır), gidiserem (gideceğim).
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c. Bağlama Edatları
Şerhin doğru anlaşılması için bazı bağlama edatları ve anlamlarına kısaca
temas etmek gerekmektedir. Türk Dilinde Edatlar adlı eserinde Necmettin Hacıeminoğlu1 özetle şunları söyler:
“Bağlama edatları cümleleri veya cümle içindeki kelimeleri ve kelime gruplarını ya mana bakımından yahut şekil itibariyle birbirine bağlayan sözlerdir. Eski Türkçede bağlama edatı yoktur. Kuvvetlendirme
vazifesini gören bazı edatları bağlama edatı olarak saymak mümkün
olsa bile bunlar sayıca çok az bir yekûn teşkil ederler. Bunların bağlama
fonksiyonları da zayıftır. Onun için Türkçede bağlama edatlarının teşekkülü Karahanlı devresinden itibaren kendini belli eder.
Eski Türkçede olmadığı hâlde sonradan çok sayıda bağlama edatının başka dillerden alınması veya dilin kendi imkânları ile teşekkül
etmesi dilciler tarafından yabancı dillerin özellikle Arapça ve Farsçanın tesiri ile izah edilmektedir. Ancak bağlama edatlarının büyük
bir kısmının Türkçenin kendi bünyesinden çıktığı dikkate alınırsa
bunda Türkçenin gelişmiş ve işlenmiş olmasının rolü de göz ardı edilmemelidir. Kutadgu Bilig’ten itibaren bugüne kadar Türkçedeki diğer
edatların sayısı ve çeşidi gittikçe azaldığı hâlde bağlama edatlarının
zenginleşmesi de bu hususu destekler.”
Bu edatlar doktora tezimizde ayrıntılı olarak örnekleriyle birlikte gösterildiği için burada üç başlık altında çok kısa bir özeti verilecektir:
a. Türkçe asıllı olanlar
b. Farsça asıllı olanlar
c. Arapça asıllı olanlar
Yabancı asıllı bir kelime Türkçe herhangi bir ek almışsa veya içinde Türkçe bir unsur varsa bu edat Türkçe asıllı edatlar kısmında gösterilmiştir. Hem
Arapça hem de Farçadan oluşan edatlarda ise ana unsur dikkate alınmış, sıralamalar alfabetik sisteme göre yapılmıştır.
Türkçe Asıllı Olanlar
Bu edatların büyük bir kısmının anlamı “Türkçe Sözlük” başlığı altında verilmiştir. Arapça ve Farsça kelimelere Türkçe çekim ekinin eklenmesiyle oluşan
edatlar da buraya dâhil edilmiştir.
1

Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Edatlar, s. 112-113.
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Benzer ki (galiba, öyle anlaşılıyor ki)
Cümleden (örnek olarak, meselâ)
Gâlib budur ki (galiba, kanaatim budur ki)
Hak bu ki/Hak budur ki (doğrusu, gerçek şu ki)
Hâsılı (özetle, netice olarak)
Nihâyeti (hülasa, netice olarak)
Var ise (herhâlde, galiba)
Farsça Asıllı Olanlar
Bâşed ki (ola ki)
Çün (gibi, -dığı için, -den dolayı, -dığı zaman, -ınca/-ince, mademki)
Çünki (-dığı için, -den dolayı, -dığı zaman, -ınca/-ince, mademki)
Hâl ân ki (hâlbuki)
Her bârî ki (her ne kadar)
Hemân (sadece, aynı şekilde, derhal, hemen, o hâlde, yeter ki)
Hemânâ ki (ne zaman ki)
Kat-ı nazar (şöyle dursun)
Mebâdâ ki (olmaya ki)
Meger (meğer ki, sadece)
Ne ân ki (yoksa, öyle değil ki)
Tâ (ta ki, -den beri)
Arapça Asıllı Olanlar
Günümüz Türkçesinde kullanılmayanlar veya günümüz Türkçesindekinden farklı anlamda kullanılanların bir kısmı şunlardır:
Badehu (daha sonra, bundan sonra)
Fakat (sadece)
Arapçadaki istisna edatı fonksiyonuna benzer bir kullanımı vardır ve cümle
sonunda da kullanılmaktadır.
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“Hâlimizi Allâh bilür ancak ve ol zamânda hâlimize ol nâzır idi fakat.”
Fazlan an (şöyle dursun)
Fe-hasebu (sadece)
İllâ (-den başka, ancak, şu kadar var ki)
Tahkîk (gerçek şu ki, şüphesiz ki)
Ve-illâ (yoksa, aksi takdirde)
Zâhir (görünen o ki, herhâlde)

d. Türkçe Kelimelerin Farsça Tamlamada Kullanılması
Sûdî’nin Türkçe kelimelerle Farsça kurala göre tamlama yaptığı görülmektedir ki oldukça dikkat çekici bir durumdur. Gramer kuralları hususunda son
derece hassas olduğu eleştiriler kısmında ele alınan Sûdî’nin böyle bir tercihte
bulunması, tercihini Türkçeden yana kullandığının bir göstergesi olmalıdır.
Sınırlı sayıdaki örnekleri şunlardır.
“İmdi hakîkatle ögrenmegi selbdir, nefs-i ögrenmegi degil. Gönlinin kemâl-i
taralması kendinin bâde-nûş olmamasıdır. Kemâl-i güzelliginden günâhın yazmaġa ikdâm idemez. Kemâl-i incelikden bir mertebededir benim tenim ki degme kimse anı göremez. Kemâl-i uzunluġundan ayaġa inüp düşer.”
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Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’daki Cümle Yapısı
Sûdî şerhinin doğru olarak anlaşılabilmesi için Türkçenin söz dizimiyle
pek uyumlu olmayan bazı cümlelerini ele almak gerekmektedir. Bu cümlelerde Farsçayla uzun dönem meşguliyetin sonucu olarak böyle bir söz diziminin oluştuğu söylenebilir. Aşağıda bir kısım örnekleri verilmiştir. Fakat bu
örneklerden yola çıkarak Sûdî’nin bütün cümlelerinin veya çoğu cümlesinin
bu tarzda olduğunu düşünmek doğru değildir. Bunların bir kısmı şiir metninin tercümede kolayca takip edilmesi için bilerek tercih edilmiştir. Günümüz
Türkçesinin söz dizimiyle farklılık gösteren cümle yapılarını şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:

a. Muteriza Denilen Ara Cümleler
Bu tarz cümleler cümle dışı unsurlardır ve cümlenin akışı devam ederken
araya konulan ek bilgilerdir. Bunlarda kimi zaman gramer bilgisi verilmekte,
kimi zaman edebî sanatlara atıfta bulunulmakta, kimi zaman da bir kavram
hakkında kısa bilgiler verilmektedir. Aşağıdaki örneklerde bu tarz cümleler
italik karakterle gösterilmiştir.
“Senin dîdârın hasretiyle subh gibi cân virürem, subhun cân virmesi tîz geçmesidir, zîrâ güneş tulû eyledikden sonra yevm u nehâr dirler, subh dimezler, ola
ki hûrşîd-i dırahşân gibi sa âdet-hânenden çıkup tulû eyleyesin.”
Cümle dışı unsurlar çıkartılınca cümle şu şekli alır:
“Senin dîdârın hasretiyle subh gibi cân virürem, ola ki hûrşîd-i dırahşân
gibi sa âdet-hânenden çıkup tulû eyleyesin.”
Şu örnekte italik karakterde gösterilen ara cümleler oldukça uzun sürdüğünden özne ile yüklemin bağlantısını kurmak zorlaşmaktadır:
“es-sâkî, takdîren merfû, sıfatıdır eyyü lafzının, hakîkatde münâdâ budur,
iki âlet-i tarîf cem olmamaġ içün eyyu lafzıyla tavassut eyleyüp hâ-yı tenbîh îrâd
eylediler, lüġatde suvarıcı dimekdir, ammâ ıstılâhda hamr meclisinde kadeh sürene dirler.”
Şu örnekte de bir edebî sanata atıfta bulunduğu kısım (leff ü neşr-i müretteb tarikiyle) cümle dışı unsurdur ve yüklemle ilgisi bulunmamaktır:
“Kendin yanımdan gitmiş kıyâs eyle ve dil ü çeşmimin âteş u âbından, leff
ü neşr-i müretteb tarîkiyle, benzim sarı ve dudaġım kurı ve yanım aġlamakdan
yaş olmuş kıyâs eyle.”
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Bazen de bir kavramla ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Aşağıdaki cümlede
bunun örneği görülmektedir:
“Seher vaktinde çünki hûrşîd sancaġını taġlara dikerdi, ya nî güneş tulû
eyledi, hâsılı, sabâh vakti ki güneş maşrıkdan tulû eyledi, güneş eşiasını sancaġa teşbîh eylemiş ve kûha nisbet alem hûb vâki olmuş, merhamet eliyle yârim
ümmîd-vârlar kapusını urdı, ya nî dakka’l-bâb eyledi, ümmîdvârândan murâdı
kendidir, sîġa-i ümîdvârı cem eyledigi te’eddübendir, ya nî seher vaktinde yârim
ben ümîd-vâra merhametle geldi, hâsılı, bana rahm eyledi.”
Burada italik karakterle gösterdiğimiz iki tane açıklayıcı unsur gelmektedir
ve bunların yüklemle ilgisi yoktur.
“Çünki” edatı zarf-fiil grubu oluşturduğu için “çünki”den sonra gelen kısım “ya nî seher vaktinde” diye kısaltılmaktadır.

b. “Ki” Edatıyla Oluşan Cümlelerin Bolca Kullanılması
Farsçada bağlama edatı görevinde olan ve yan cümleyi ana cümleye bağlayan “ki” edatı Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde olduğu gibi Sûdî şerhinde
de bolca kullanılmaktadır. Bunlar sıfat-fiil grubu olarak kendinden önce gelen
kelime veya gruba sıfat yapılmalıdır. Şu örnekler yeterli bir fikir verebilir:
“Asker sınıfının ortasına ki pâdişâhlar turur, kalb dirler ve saġ cânibine meymene ve sol cânibine meysere dirler.”
İtalik karakterle gösterilen kısım kendinden önceki grubun sıfatı olarak alınınca anlam şöyle olur. Padişahların durduğu yer olan askerlerin ortasına kalb
derler, sağ tarafa meymene, sol tarafa meysere derler.
Aşağıdaki cümlede bu edatla kurulan yan cümleler bolca kullanılmaktadır:
“Mollâ Ahmed-i Kazvinî ki Hazret-i Sultân Süleymân Şâm’da ana yüz akçe
oturak eylemişdi ve Şeyh Hüseyn-i Hârizmi ki hem şeyh ve hem mollâ ve hem şâir
idi, Âmid’de Mollâ Muslihuddîn Lârî ki hem mollâ ve hem şâir idi, anların her
birine su’âl eyledim, buyurdılar ki Hazret-i Hızır’la Mûsâ peyġamber kıssasına
telmîhdir ki sûre-i Kehf ’de mestûr u mezkûrdur.”
Burada “ki”den sonra gelen unsurlar hep önceki kısmın sıfatı durumundadırlar ve Türkçe cümle yapısına göre isimden önce zikredilmeleri gerekmektedir.
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c. Açıklayıcı Unsurların Peşpeşe Gelmesi
Bunlar “yani, hâsılı” gibi edatlarla peşpeşe yapılan açıklamalardır. Bazen oldukça uzun sürerek anlamayı zorlaştırabilmektedirler. Aşağıdaki örnekte aynı
zamanda “ki” bağlama edatı da kullanıldığından önceki madde için de örnek
olarak alınabilir. Hem “ki” edatından sonra gelen yan cümle, hem de diğer
açıklayıcı unsurlar italik karakterle gösterilmiştir:
“Ve ol kimse ki bir cura mey, elinden virmege kâdirdir, yanî müstahakkına
ihsân eylemege kâdirdir, hâsılı, ol kimse ki ihsân eyler ve halkdan ihsânın dirîġ
eylemez, eli, yanî eli ki anınla cura-i mey itâ eyler, maksûd mahbûbını kucsun,
ya nî murâdı şâhidini kucsun, hâsılı, murâdı ana el virsün, hayırlı du âdır.”
Bu cümle şöylece sadeleştirilebilir:
Elinden bir yudum mey vermeğe gücü yetebilen, yani lâyık olana bağışta bulunmaya gücü yeten, yani bağışta bulunup halktan bağışını esirgemeyen
kimsenin bir yudum şarap veren eli muradının güzelini kucaklasın, yani muradına kavuşsun. Bu dua hayırlı duadır.

d. Bir Edatla Bağlanmayan Açıklayıcı Unsurlar
Genelde “ki, yani, hâsılı” gibi edatlardan sonra yapılan açıklamalar bazen
hiçbir edat konulmadan da yapılabilmektedir. Aşağıdaki cümlede bu tarz açıklamalar italik karakterle gösterilmiştir:
“Tahsîlim zamânında Şâm’da pîrim, üstâdım Mollâ Halîmî-i Şirvâni,
sâhib-i kasâ’id-i acîbe ve muhtereât-ı ġarîbe ve Mollâ Muhammed Emîn ki
Hazret-i Mevlânâ Câmî’nin kız karındaşı oġlı idi ve sâhib-i dîvân Mevlânâ Sabûhî-i Bedahşî, bunların her birine bu beytin ma nâsın sordum.”
Burada Mollâ Halîmî-i Şirvânî’den sonra bağlama edatı olmadan gelen “sâhib-i kasâ’id-i acîbe ve muhtere ât-ı ġarîbe” kısmı sıfat durumundadır. Anlamı,
“Acip kasideleri ve garip buluşları olan Molla Halîmî-i Şirvânî” şeklindedir.

e. Ters Anlaşılabilecek Cümle Yapısı
Bazı cümleler, virgülün yeri doğru tespit edilmezse yanlış anlaşılmaya uygun bir yapıdadır. Meselâ:
“Ba zı nüshada pür-ham yerine, hâ-yı muceme ile, perçem düşmüşdür,
cîm-i Acemîyle, tûġ ma nâsına, lâkin âdeten ol siyâh olmaz.”
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Anlam şöyledir: Bazı nüshada “ḫ” harfiyle yazılan “pür-ham” kelimesi yerine “ç” harfiyle yazılan ve tuğ anlamına gelen “perçem” kelimesi bulunmaktadır.
“Cihânda ancılayın dirlik eyleme ki ölicek öldi dimeyeler, belki tonuz gibi
hortladı diyeler, ya nî öldükden sonra seni hayırla anmayup şerle analar.”
Burada “yani”den sonra gelen kısım tamamen ters anlaşılabilecek şekilde
düşünülebilmektedir. Cümleyi şöyle sadeleştirebiliriz:
Ölünce öldü değil de domuz gibi hortladı denilecek şekilde hayat sürme,
yani öldükten sonra seni hayırla değil de şerle anacakları şekilde yaşama.
Bazı unsurların kısaltılmasıyla cümlede kapalılık görülebilmektedir:
“Kurbân da îhâm tarîkiyle mezkûrdur, ma rûfdur ve yay duran zarf, ya nî
sadak.”
Anlam şöyledir: Kurban kelimesi îham yoluyla zikredilmiştir. Biri herkesin
bildiği anlam, diğeri ise okların konulduğu kap.

f. Tamlamanın Ters Çevrilmesi
Şerhte Türkçe tamlamaların ters çevrildiği durumlar nadir de olsa görülebilmektedir:
“Murâdı Hâce’nin fıska emr degildir. Muhabbeti ġamı bunların, mahzûn
dilimin sürûr ve hubûrıdır. İmdi şeker yaġdırıcı ol tatlu dudaġından cânânın,
işve getür ki cânım dimâġı andan kand gibi şîrîn ola. Bu sözini kabûl eyle pîr-i
münhanînin dimekdir.”

g. Bazı Edatların Yapısından Kaynaklanan Zorluklar
Farsça asıllı bazı edatların oluşturduğu yan cümleler de Türkçe söz dizimine aykırı olduğu için metnin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Aşağıdaki
cümlelerde bu edatların oluşturduğu grup italik karakterle gösterilecek, hemen ardından günümüz Türkçesinde kullanıldığı şekli parantez içerisinde
belirtilecektir.
“Ey gönül, eger seyl-i fenâ varlık bünyâdını yerinden koparup yıkarsa, ya nî
vücûdun bünyâdını kam u kal iderse, çünki senin keştîbânın Hazret-i Nûh
peyġamberdir (kaptanın Nuh olduğu için), tûfândan ġam yime. Hâsılı, seyl-i
firâk tamâm âlemi fenâya virürse, çünki cânân sana mâ’ildir (canan sana meylettiği için), sen ġam yime ya nî korkma.”
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“Yâdında olsun ol ki, çün gözün bizi itâbla öldürürdi, yanî çünki gözün bizi
hışımla helâk iderdi, (gözün bizi azarlamakla öldürdüğü zaman) Hazret-i Îsâ’ya
mensûb fi l-i mu ciz ki ihyâ-yı mevtâdır, senin şeker çigneyici lebinde idi.”

h. Kısaltmaların Kapalılığa Sebep Olması
Bazı nüshalarda ( )اهkısaltmasıyla gösterilen ve Türkçede “ve devamı sonuna
kadar” diye tercüme edilebilen “ilâ âhirihi” ifadesi de şu örnekte görüldüğü
gibi kapalılığa sebep olabilmektedir:
Ez- âcizî vu selîmî vu miskînî
V’ez-kibr u buzurgvârî vu hod-bînî

“Leff ü neşr-i müretteb tarîkiyle buyurur: Âcizlikden selîmlikden ve miskînlikden
ve tekebbürlükden ve ululukdan ve hod-bînlikden.
Ber-âteş eger nişâniyem bi-nşînem
Ber-esb eger nişânemet ne-nşînî

Mısrâ -ı evvel mısrâ -ı evvele ve sânî sânîye masrûfdur, ya nî aczimden ilâ
âhirihi beni âteş üzre oturdursan otururum ve kemâl-i tekebbürden ilâ âhirihi
seni at üzerine diksem oturmazsın, ya nî ata bin disem binmezsin.” (573a)
Burada görülen kısaltma beyte bağlıdır ve onunla birlikte düşünülmesi lazımdır. Kısaltma konulmasaydı metin şöyle olacaktı (İlâ âhirihi yerine eklenen
kısım parantez içerisinde gösterilmiştir):
Mısrâ -ı evvel mısrâ -ı evvele ve sânî sânîye masrûfdur, ya nî ‘aczimden -ilâ
âhirihi- (ve selimliğimden ve miskinliğimden) beni âteş üzre oturdursan otururum ve kemâl-i tekebbürden -ilâ âhirihi- (ve ululukdan ve hod-bînlikten) seni
at üzerine diksem oturmazsın, ya nî ata bin disem binmezsin.

ı. Şiirdeki Söz Diziminin Korunması
Sûdî, şerhi Farsça öğretmek maksadıyla telif ettiğini belirttiği için beytin
anlamını verirken tercümenin daha yakından takip edilebilmesi için şiirde geçen cümle yapısını bazen aynen korumaktadır. Şerhte sıkça karşılaşılan bu durumla ilgili aşağıdaki örnek bir fikir verebilir:
“Kunûn çi çâre ki der-bahr-i ġam be-girdâbî
Futâd zevrak-ı sabrem zi-bâdbân-ı firâk

Mahsûl-i Beyt: Şimdi ne çâre ki ġam denizinde bir girdâba düşdi sabrım
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zevrakı firâk bâdbânından. Ya nî firâk ve iştiyâk sebebiyle ġama düşdüm dimekdir, hâsılı, ġam ve ġussa ile sabır bir yerde cem olmaz.”
“Ya nî”ye kadar olan kısım şiirle karşılaştırıldığında şiirdeki söz diziminin
aynen korunduğu görülecektir. Bu da Farsça öğrenmek isteyenlerin işini kolaylaştıracaktır. Böylece okuyucu hangi kelimenin veya kelime grubunun ne
anlama geldiğini daha çabuk bulabilecektir. Tercümeyi parantez içine alınca
durum net olarak görülmektedir:
Kunûn (şimdi) çi çâre ki (ne çâre ki) der-bahr-i ġam (gam denizinde)
be-girdâbî (bir girdâba)
Futâd (düşdi) zevrak-ı sabrem (sabrım zevrakı) zi-bâdbân-ı firâk (firâk bâdbânından)
Görüldüğü gibi Farsça cümle yapısına en ufak bir müdahalede bulunulmamıştır.
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Sûdî Şerhindeki Eleştiriler
Sûdî şerhinde eleştiriler büyük bir yekûn tutar. O Hâfız ve diğer İran şairleri hakkında zaman zaman eleştirel ifadelerde bulunduğu gibi kendinden
önce Hâfız Dîvânı’na şerh yazan çağdaşları Sürûrî ve Şem î’yi de eleştirmektedir. Eleştirilen kişilerin isimleri genellikle söylenmez, fakat matbu ve yazma
nüshalarda derkenarda müstensihler veya eseri basanlar tarafından konulduğu
anlaşılan “Redd-i Sürûrî, Redd-i Şem î, Redd-i Dekâyıku’l-Hakâyık, Redd-i
Konevî” gibi kayıtlar bulunmaktadır. Bu eleştirileri şârihler ve Hâfız’la ilgili
olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür.

Şârihlerle İlgili Eleştiriler
Şârih kavramını Hâfız Dîvânı’nın tamamına Sûdî’den önce şerh yazan
Sürûrî ve Şem î’ye tahsis etmek daha doğrudur. Kemalpaşazâde ise Hâfız’ın
bazı şiirlerine şerh yazdığı Dekâyıku’l-Hakâyık adlı eserindeki bazı görüşleri
dolayısıyla Sûdî’nin şerhte eleştirdiği kişiler arasında olması münasebetiyle
bunlara eklenmiştir. Bu cihetten Sürûrî ve Şem î ile ilgili eleştirilere geçmeden
önce Paşazâde ile ilgili eleştirileri ayrı bir başlık altında vermek uygun olacaktır.
a. Kemalpaşazâde ile İlgili Eleştiriler
Şerhte dört yerde kendisinden bahsedilir. Kemalpaşazâde, Kemâl Paşaoğlu, İbn-i Kemâl diye bahsedilen yerlerde kendisinden şiir iktibas edilmektedir.
Dekâyıku’l-Hakâyık sahibi ve Molla diye bahsedilen iki yerde görüşleri eleştirilmektedir. Birinci yerde şöyle denilir: “Dekâyıku’l-Hakâyık sâhibi gâmı kâf-ı
Acemî ile adımla tamak beyninde müşterek tutmuş, ammâ anlardan bu sehiv
ziyâde çokdur, niteki mevâzi -i müte addidede ol kitâbda böyle ġafletler vâki
olmuşdur.” (263b) Dekâyıku’l-Hakâyık’ta “gâm” kelimesi ile ilgili kısım şöyledir: “Gâm, kâf-ı ‘Acemî ile, adımdır. Gâm lüġat-i müşterekedir, bir ma nâsı
dahi damakdır.”1 Sûdî bunun yanlış olduğunu ve “ağız” anlamına gelen kelimenin “kâm” olduğunu bu kelimenin aynı zamanda “murâd/istek” anlamına
da geldiğini belirtmektedir.
Molla adının geçtiği yerdeki eleştiri şöyledir: “Ba zılar didiler ki nâm-ver
nâm-âver’den muhaffefdir, tahfîf-i hemze ile, ammâ bunlara münâkaşa eylemek olur ki elif-i memdûde tahfîfi kıyâsî degil. Ol cihetdendir Mollâ’ya dahl
eylemişler nemegîn ve ġamgînin aslı nem-âgîn ve ġam-âgîndir didügine.” (90b)
1

Mesut Topal, Dekâyıku’l-Hakâyık (İnceleme-Metin), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 196.
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Paşazâde’ye yöneltilen eleştiriler bu ikisi ile sınırlı değildir. İsim vermeden
de eleştiri yapılmaktadır. Bundan dolayı Dekâyıku’l-Hakâyık’ta bulunan ve Sûdî’nin görüşleriyle çelişen hususlarda şerhin matbu ve yazma nüshalarında derkenarda “Redd-i Dekâyıku’l-Hakâyık” notu düşülmektedir. Bunlar maddeler
hâlinde şöyle gösterilebilir:
Zâr ve zârî
Sûdî’nin bu hususta şerhte geçen görüşleri şöyledir:
“Zâr lüġatda zelîl ma nâsındadır, zâr ü zelîl dirler atf-ı tefsîrî tarîkiyle. Gâh
olur ki zâr u za îf dirler, za îfe atf-ı tefsîrî tarîkiyle. Ammâ, zârî, yâ ile olıcak
zârîden’den müştâk olur, inildi ma nâsına. Pes, feryâd u fiġân ve nâleye atf-ı
tefsîrî vâki olur. Pes, zâr’la, zârî’nin beyninde fark fâhişdir. Ġarâbet bundadır
ki Rûm’un ekser ehl-i Fürsi ikisinin arasını fark eylemedi. Hattâ birisi ki kendüye hüsn-i zannı ġâlibdir, ‘hoş nâlehâ-yı zâr dâşt’ın ma nâsında hoş zâr ve
nâleler tutdı dimiş.”1 (84b)
“-sâ” eki
Sûdî bu ekle ilgili görüşlerini şerhte şöyle ifade eder:
“Bunun aslı budur ki müşk ve anber ve ġâliye ezildigi vakit ziyâde kokı
virür. Pes, zülfe ve kâküle ve gîsûya ve ġayrılara ki müşk-sâ veyâ ġâliye-sâ ve
anber-sâ dirler, bunlara ziyâde kokı isnâd eyemekiçün.” Daha sonra “Bunda
sâ lafzını teşbîh içün ahz idenleri mu’âheze eylemek gerek.” (32b) cümlesiyle Paşazâde’yi eleştirmektedir. Zaten matbu nüshada eseri basanlar tarafından
derkenarda “Redd-i Sürûrî ve Şem î ve İbn-i Kemâl Paşa” ifadesi konulmuştur.
Paşazâde adı geçen eserde bu husustaki görüşünü “Sâ dahi edât-ı teşbîhdendir.
Meselâ, semene teşbīh itseler semen-sâ dirler, aslı âsâydır.”2 şeklinde ifade etmektedir.
Key
Sûdî Hâfız Dîvânı’nda geçen,
Be-savt-i bulbul u kumrî eger ne-nûşî mey
İlâc-ı key konemet k’âhiru’d-devâ el-key

1
2

“Zâ” kelimesinin anlamı ile ilgili bilgiler için bk. İbrahim Kaya, “Kemâl Paşazâde’nin Dekâyıku’l-Hakâyık’ı Üzerine Bazı Düşünceler”, Turkish Studies, vol. 6/4 Fall 2011, s. 671-704.
Mesut Topal, Dekâyıku’l-Hakâyık (İnceleme-Metin), s. 116.
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beytini şerh ettikten sonra “Evvelki key lafzını Fârisî zann idenler sehv eylemişler.” (490b-491a) notunu düşmektedir.
Paşazâde “Key lügat-i müşterekedir, kaçan ma nâsına da gelür, nitekim vâki dir.”1 dedikten sonra bu beyti örnek olarak göstermektedir. Bu ifadeden anlaşıldığına göre Paşazâde ikinci mısraı “ İlâc key konemet k’âhiru’d-devâ el-key”
şeklinde okumaktadır. Buna göre anlam “Sana nasıl ilaç yapabilirim ki, çünkü
son çare dağlamaktır.” şeklinde olmaktadır. Sûdî hakkında oldukça övücü ifadeler kullanan Gölpınarlı bu beyte, “Bülbül ve kumru sesiyle şarap içmezsen
seni nasıl tedavi edebilirim ki? İlâcın sonu dağlamadır, en son ilâç budur!”
şeklinde anlam vermektedir.2 Bu anlamdan onun da beytin ikinci mısraını
Paşazâde gibi okuduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Sûdî’ye göre ikinci mısradaki “key” kelimesi Arapça “dağlamak” anlamına gelen “keyy” kelimesidir ve
tamlama şeklinde “ ilâc-ı key” olarak okunması gerekmektedir. Sûdî’nin beyte
verdiği anlam günümüz Türkçesiyle şöyledir:
Şayet bülbül ve kumru avazıyla şarap içmezsen sana dağlama ilacını yapacağım, çünkü dağlama son çaredir denilmiştir. Yani bir hastalık için uygulanan
değişik ilaçlar fayda vermezse onun için son çare dağlamak olur. Dolayısıyla
beyitte kastedilen anlam bahar mevsiminde şarap içmezsen deli mesabesindesin, seni dağlamak gerek ki aklın başına gelsin, nitekim deliliği gidermek için
hastanın başını dağlarlar.
Derî Dili, Kebk-i Derî
Farsçada kapı anlamına gelen “der” kelimesi ile bağlantılı iki hususta Sûdî
ile Paşazâde’nin görüşleri farklıdır. Paşazâde “Fârs bir azîm vilâyetdir ve kadîm
memleketdür ki Şîrâz anun dâru’l-mülkidür. Lisân-ı Fârisî ana nisbet olınupdur.
Der ol vilâyetde bir nâhiye adıdır, kebk-i Derî ve lisân-ı Derî ana nisbet olınupdur.”3 ifadeleriyle bu kelimenin bir nahiye adı anlamında da kullanıldığını
ve Farsçanın fasih şekli olan Derî dilinin bu nahiyeye izafetle isimlendirildiğini,
aynı zamanda bir keklik türünün de bu yere izafetle “kebk-i Derî” diye adlandırıldığını söyler. Sûdî’nin her iki hususta da görüşleri farklıdır. Şöyle der:
“Derî; yâ harf-i nisbetdir, der’e mensûb ya nî kapıya mensûb dimekdir,
zîrâ Behrâm-ı Gûr saltanatına dek ahkâm ve berevât Pehlevî diliyle idi, andan
sonra yasaġ eyledi ki benim kapımda şimden girü umûr-ı saltanata müte allik
1
2
3

Topal, Dekâyıku’l-Hakâyık (İnceleme-Metin), s. 110.
Gölpınarlı, Hâfız Dîvânı, s. 478.
Topal, Dekâyıku’l-Hakâyık (İnceleme-Metin), s. 159.
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mesâlih Fârisî diliyle yazılsın. Pes, anın kapısına mensûb olduġıçün Derî didiler Fârisî dile.” (449b) “Der girîvenin etegidir. Girîve belene dirler, ya nî taġ
belenine ve anın dibi âdeten dere şekli olur, gûyâ ki ol beleni aşup geçmege bir
kapıdır. Ekser keklik öyle yerde olaġandır, ol cihetden kebk-i derî dirler.” (59a)
b. Sürûrî ve Şemî ile İlgili Eleştiriler
Hâfız Dîvânı’nın tamamına şerh yazan ilk şahsiyet Sürûrî’dir. Sûdî ve
Şem î’den yaklaşık kırk yıl önce vefat eden şârihin şerhi hem Şem î hem de
Sûdî’nin elinde bulunmaktaydı. Şem î her ne kadar Sûdî’den sonra vefat etse
de şerhini 966 yılında tamamladığı dikkate alınırsa onun yazdığı şerh herkesle birlikte Sûdî’nin de eli altında idi. Sürûrî şerhindeki bazı bilgilerin doğru
olup olmadığına bakılmaksızın Şem î şerhinde tekrarlanması Sûdî tarafından
“sâbıka lâhık olmak, peyrevlik etmek, isrince gitmek” gibi tabirler kullanılarak
eleştirilmektedir. Sûdî bir beytin anlamıyla ilgili yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsa o beytin şerhinde, genelde beytin anlamını verdikten sonra bu iki şârihi
kimi zaman oldukça ağır ifadelerle eleştiriye tâbi tutmaktadır. Bunları değişik
açılardan sınıflandırarak ele almak daha yararlı olacaktır.

Nazım Şekilleri ve Tertiple İlgili Eleştiriler
Bu tarz eleştiriler bazen gazeldeki beyitlerin sıralamasının değiştirilmesi,
redifi de bulunan bir makta beytini sadece kafiyesi aynı diye farklı bir gazelin
sonuna yerleştirmek (322a), farklı nazım şekilleri ile yazılan şiirlerin yerlerinin
doğru tespit edilememesi, söz gelimi kıtanın gazel şekline çevrilmesi (276b),
rubâîlerin arasına gazelin konulması (551a), kıtanın rubâîler arasında yazılması
(565a) şeklinde görülmektedir.

Nüsha Tercihi ve Okuma Hataları ile İlgili Eleştiriler
Nüshalardan yanlış yazmak, yanlış bir nüshayı esas almak veya doğru yazılmış mısrayı yanlış okumak şeklinde görülen bu durum, anlamı da değiştirmektedir. Bu tarz yanlışlar şu şekillerde görülmektedir:
- Ayrı iki kelimenin tamlama şeklinde düşünülerek okunması.
- Atıf vâvının terk edilmesi veya olmadığı hâlde konulması.
- Kelimenin telaffuzunun yanlış olması.
- Farklı kelime yazılması.
- Olumlu fiilin olumsuz veya olumsuzun olumlu olarak alınması.
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- Fazla veya eksik kelime bulunması.
- İki unsurdan meydana gelmiş bir kelime grubunun tek bir kelime olarak
okunması.
Bir kısım örnekleri şunlardır:
Nişestegân (oturanlar) yerine şikestegân (kırılanlar) yazılması (13a), insâf-ı sitem (zâlimden ettiği zulmün hayfını almak) tamlamasının insâf u sitem
şeklinde yazılması (22b), bi-pursîd (sorunuz) yerine me-pursîd (sormayınız)
yazılması (76a), tecemmül kelimesinin tahammül olarak yazılması (242a), iki
kelime olan “yâ Râyî” ibaresinin “yârâyî” şeklinde tek kelime olarak düşünülmesi. (535b)

Kelimenin Telaffuzuyla İlgili Eleştiriler
Okuma hatalarının bir kısmı anlam açısından değil telaffuz açısından problem oluşturmaktadır. Meselâ “habâb” kabarcık, “hubâb” ise kara yılan anlamına gelmektedir. Şiirde kabarcık anlamında kullanılan “habâb” kelimesini
“hubâb” olarak okuyup anlamını kabarcık olarak vermek (228b) de bu tür
yanlışlara girmektedir. “Bi-” ön eki dudak ünsüzüyle başlayan fiillerin başına
geldiği zaman “bu-” olarak da okunabilmektedir; “bi-ber” ve “bu-ber” gibi.
Sadece “bu-ber” şeklinde okunabileceğinin söylenmesi de şerhte eleştirilmektedir. (306b)

Bazı Edat ve Eklerin Görevleriyle İlgili Eleştiriler:
“y” Harfi ile İlgili Eleştiriler
“y” ekinin birden fazla görevi bulunmakta ve buna göre sonuna bitiştiği
kelimenin anlamı farklı olabilmektedir. Söz gelimi “merdî” kelimesi “bir insan,
herhangi bir insan, insanlık, insana ait” gibi farklı anlamlara gelebilmektedir.
Bağlama dikkat edilerek bitiştiği kelimenin anlamının doğru tespit edilemediği
durumlar şerhte eleştirilmektedir.

Hemze ile İlgili Eleştiriler
Farsçanın yazım şekli yüzyıllara göre kısmî değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerden biri de hemze ile ilgilidir. Söz gelimi günümüzde ( )د ا ایşeklinde
yazılan kelime eski imlâda (  )د اşeklinde, yine günümüzde ( ) ایşeklinde
yazılan fiil eski imlâda ( ) şeklinde yazılmaktaydı. Böyle yazılan kelimeler
için Sûdî şerhinde “yâ harf-i vahdet veya zamîr-i hitâb, hemze harf-i tevessül”
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ifadeleri kullanılır. Şöyle ki burada imlâda gösterilmese de bir “y” harfi bulunmaktadır, hemze ise onu göstermek için yazıldığı için “harf-i tevessül, hemze-i
müctelibe” gibi kavramlarla anılır. Diğer şârihler şerhlerinde hemze için “harf-i
vahdet veya zamîr-i hitâb” kavramını kullanmışlardır. Aslında sonuç aynı yere
çıkmaktadır. Sûdî şerhte hemze için “harf-i vahdet veya zamîr-i hitâb” kavramını kullananları o kadar çok eleştirmektedir ki müstensihler bile derkenarda
“artık yeter” anlamında bazı notlar düşmüşlerdir.

İsim Çekim Eklerinden “be-, ez-, der-” Harfi ile İlgili Eleştiriler
İsmin başına gelen bu ön ekler yerine göre farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Söz gelimi “be-çeşm” ibaresi bağlama göre “göze, gözde, göz sebebiyle”
anlamlarını ifade edebilmektedir. Aynı şekilde “ez-” ön eki “-den, -den dolayı”
anlamlarına, “der-” ön eki “-de, -da, -e, -a” anlamlarına gelebilmektedir. Bunların doğru tespit edilmemesi şerhte eleştirilmektedir. Bunlar sayıca sınırlıdır.

“-gâr” Eki ile İlgili Eleştiriler
İsimden isim türeten bu ekin anlamı değil okunuşu hakkında şerhte eleştiriler bulunmaktadır. Söz gelimi “şîrîngâr” kelimesinin diğer şârihler tarafından
birleşik sıfat olarak düşünülüp “işi güzel” anlamına gelen “şîrîn-kâr” şeklinde
okunması eleştirilmektedir.
Sûdî’nin daha sonra telif ettiği şerhlerinde daha esnek görüşlü olduğu, bazı
yerlerde “kâr” şeklinde okunmasını onayladığı görülmektedir. Şerh-i Bostân’da
şöyle der:
“Nikûgâr kelimesinde ikinci kef harfinin ‘g’ olması kural gereğidir. Nikû
iyi’ ve gâr ‘-cı’ anlamındadır, dolayısıyla anlam iyilikçi’ olmaktadır. Fakat halk
nikû-kâr olarak okuyup iyi işli anlamında vasf-ı terkîbî (birleşik sıfat) olarak
kabul eder.” (ŞB 1/396)

Farsça Masdarlarla İlgili Eleştiriler
Sûdî’nin ısrarla üzerinde durduğu, eserinde sık sık vurguladığı bir husus olsa
da araştırıcılar tarafından tutarlı kabul edilmeyen bir eleştiri görünümündedir.

Fiillerin Çatısı ile İlgili Eleştiriler
Farsçada bazı fiiller hem geçişli hem de geçişsiz anlam taşımaktadır. Söz
gelimi “sûhten” fiili hem yakmak, hem de yanmak anlamındadır. Şerhte bu tarz
fiiller için “lâzımla müte addî beyninde müşterektir” ifadesi kullanılmaktadır.
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Dolayısıyla böyle bir fiilin geçişli veya geçişsiz oluşunun doğru tespit edilememesi anlamı değiştirebilmektedir. Şerhte “efrûht” yalınlandırdı (yalınlandı
değil), “numûdem” göründüm (gösterdim değil), “keşed” çekilir (çeker değil)
şeklinde sınırlı sayıda eleştiri bulunmaktadır.

Tasavvufî Eleştiriler1
Hâfız’a şerh yazan Sürûrî ve Şem î’nin şerhlerinde, tasavvufî renk oldukça
baskın bir durumdadır. Bu durum, Hâfız’da geçen bütün kavramların bir sembol olarak algılanmasına ve öyle yorumlanmasına sebep olmuştur. Ali Nihat
Tarlan’ın “Hâfız’ın bütün yazdıklarını tasavvuf sistemi ile izah etmek doğru
olmasa gerektir.” şeklindeki görüşü2 Hâfız’ın bir beşer olmasının zaruri sonucudur ve bir gerçeğin tespitidir. Bununla beraber Hâfız’ın şiirlerini tasavvufî
olarak yorumlamak, okuyucu veya şârih için zor olmaz. Çünkü Tarlan’ın aynı
yerde geçen ifadesine göre, “Hâfız mecaz ile hakikati birbirine o kadar yaklaştırmıştır ki insan birinden diğerine geçtiğini hissetmez.”
Sûdî kendinden önce yazılan şerhlerdeki tasavvufî yorumlara katılmaz ve
bu yorumların sahibi olan Sürûrî ve Şem î’yi eleştiriye tâbi tutar. “Mısrâ -ı sânîde hitâb Hudâ’yadır diyen hatâ-yı fâhiş eylemişdir ve bu yere dek böyle hatâ-yı
sad hezâr eylemişdir.” (228b) şeklindeki ifadesi, tasavvufî yorumların çoğunu
doğru kabul etmediğini göstermektedir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki
matbu Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’da derkenarda “Redd-i Konevî” şeklinde bulunan
ifadeler eseri basanlar tarafından konulmuştur. Çünkü Mehmet Vehbî Konevî,
Sûdî’den takriben üç asır sonra eserini telif etmiştir.
Sûdî’nin tasavvufî eleştirilerinin önemli bir kısmı “esmânın tevkîfîliği”
kavramı üzerinde yoğunlaşır. Bu kavram Allah hakkında kullanılacak isim ve
sıfatların Kur’ân ve sünnette bulunmasının gerekliliği anlamında kullanılmaktadır. Söz gelimi Allah için âlim denilebilir fakat ârif denilmez, çünkü âyet ve
hadislerde Allah hakkında böyle bir isim kullanılmamıştır. Ayrıca bu kelime
bir şeye sonradan vâkıf olan anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla Hâfız’ın
şiirlerinde geçen “dost, hâce, serv-i çemân” gibi kelimelerden Allah’ın kastedildiğini düşünmek ve şiiri öyle yorumlamak, Sûdî’ye göre esmânın/isimlerin
“tevkîfî” oluşuyla bağdaşmaz.
1
2

Bu başlık altında İbrahim Kaya’nın, “Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi’ndeki Tasavvufî Yaklaşımları” isimli
makalesinde geçen bazı bilgiler iktibas edilecektir.
Ali Nihat Tarlan, “Hâfız-ı Şîrâzî”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1970, c. XVIII,
s. 311.
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Genel çerçeve olarak doğru olsa bile Allah için sadece âyet ve hadislerde
geçen isimlerin kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Hudâ, Tanrı
gibi kavramlar da nasslarda bulunmaz. Üstelik Sûdî kendisi de şerhte Allah
hakkında farklı isimlerin kullanılmasını onaylamakta ve bu hususta esnek davranmaktadır. Bir kısım örnekleri şunlardır:
“Şâhid-i hercâyî” (475b), “mi mâr-ı vücûd” (479a), “mühendis-i felekî”
(356b), “şems-i hakikat.” (349b)
Netice olarak Sûdî, “dost” kelimesinin geçtiği bütün yerlerde Tanrı kastedilmektedir, şeklinde bir anlayışı kabul etmemekte fakat beytin siyak ve sibakı
bu kelime ile Tanrı anlamı kastedildiğini desteklerse Sûdî bu anlamı kullanmakta tereddüt etmemektedir. Bu genel çerçeveden sonra şerhte geçen bazı
örneklere bakmak faydalı olacaktır:
1.
Ey pâdişeh-ı hûbân dâd ez-gam-ı tenhâyî
Dil bî-tu be-cân âmed vaktest ki bâz âyî
“Ey güzeller padişahı, yalnızlık üzüntüsünden el-aman. Gönül sensiz candan usandı, artık geri gelmenin tam vaktidir.”

Beytin şerhinde “Geri gel artık, tam vaktidir.” ifadesiyle kastedilen kişinin
Allah olduğunu söyleyenler cahillikle ve Allah’ın gelmek ve gitmekten münezzeh olduğunu bilmemekle ve “Biz insana şah damarından daha yakınız.”1
mealindeki âyetin içeriğini anlamamakla itham edilmektedir. (475a) Aslında
Kur’ân’da da Allah hakkında gelmek fiili kullanılmakta ve müfessirler tarafından bu ifadeyle Allah’ın rahmetinin tecellîsinin kastedildiği söylenmektedir.
2.
Pursîdem ez-tabîbî ahvâl-i dôst goftâ
Fî kurbihâ azâbun fî bu dihe’s-selâme
“Sevgilinin hâllerini tabibe sordum. Dedi ki: Ona yakın olmakta azap, uzak olmakta selamet var. Sevgiliye yakın olunca rakiplerin zahmet vermesi var, uzak olunca
seninle kimsenin işi yoktur.”

Beyitte geçen dost/sevgili kelimesi ile Tanrı’nın kastedildiğini söyleyenler
şerhte eleştirilmektedir. Tasavvufî yoruma göre dosta/sevgiliye yakın olmakta azabın bulunması Allah’a yakın olmakta çok şiddetli mihnet ve imtihanlar
bulunduğunu ifade eder. Allah’a uzaklıkta selâmet bulunması ise zâhir anlamı
1

Kâf, 50/16.
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düşünülünce kabul edilemez. Konevî şerhinde bu ibare “O’na uzak olanlar
O’na yakın olanlar gibi çetin sınavlara tâbi tutulmazlar.” şeklinde tevil edilmektedir.1 İkinci mısra Arapça olmasaydı bu tarz yorumlar kabul edilebilirdi.
Fakat “kurbihâ” ve “bu dihâ” kelimelerindeki “hâ” zamiri müennes/dişi için
kullanılan bir zamirdir. Dolayısıyla bu zamirle kastedilen kişinin Tanrı olduğunu kabul etmek dil açısından doğru olmaz.

Bilgi Yanlışlarının Eleştirilmesi
Kişi ve Kavramları Bilmemekle İlgili Eleştiriler
Şerhte çok sayıda örneklerine rastlamak mümkündür. Şeyh-i Câm’la kimin
kastedildiğinin bilinmemesi, “Evreng, Gülçehre, Vefâ, Mihr” kavramlarının
aynı zamanda özel bir isim olduğunun dikkate alınmaması gibi örnekleri bulunmaktadır.

Edebî Sanatlarla İlgili Eleştiriler
Edebî sanatların yanlış isimlendirilmesi, söz gelimi “mürâ ât-ı nazîr” sanatının “ictimâ ” olarak adlandırılması, “cimâl” ve “cemâl” kelimeleri arasında
“tecnîs-i nâkıs” değil de “tecnîs-i hat” vardır denilmesi, “leff ü neşir” için “taksîm-i âhâd ile’l-âhâd” denilmesi.

Tarih Hesaplamayla İlgili Eleştiriler
“Cümel-i kebîr” yerine “cümel-i sagîr”in hesapta esas alınması, “ümîz-i
cûd” tamlamasının “ümîd-i cûd” olarak okunması dolayısıyla hesaptaki yanlışı
gidermek için “cûd” kelimesinin “sehâ” olarak tevil edilmesi.

Terimlerle İlgili Eleştiriler
Kelime veya kelime gruplarının terim anlamını bilmemek de metnin doğru
anlaşılması yolundaki engellerden biridir. Şerhte bu tarz yanlışlarla ilgili eleştirilerin bir kısmı şunlardır:
“Baht-ı hâb-âlûd”a “baht-ı bed” anlamı verilmesi, misafiri öldüren anlamındaki “siyeh-kâse” için “sefil ve cimri” anlamı verilmesi, boşu boşuna çalışanlar için kullanılan “bâd-peymâ” (rüzgâr ölçen) için “aşktan uzak olan âşıklar” anlamının verilmesi, gecede olan hâller ve işler için kullanılan “şeb-gîr”
kelimesinin “gece uyumayan kimse” şeklinde anlamlandırılması, evin içinde
1 Konevî, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, c. 2, s. 310.
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büyüyen, dışarıya çıkıp yabancılara karışmayan şehzâde, beyzâde ve diğer devlet adamlarının çocukları gibi kişiler hakkında kullanılan “hâne-perverd” için
“bir evin cemaatini besleyen kişi” denilmesi.

Kelimelerin Anlamıyla İlgili Eleştiriler
Kelimelerin terim anlamını bilmemekle içiçe olan bu husus, kelimeyi yanlış
okumak, kelimeye metne uygun anlamı vermemek veya iki anlamlı bir kelimenin her iki anlamını değil de sadece birini dikkate almak şekillerinde görülmektedir. Bir kısım örnekleri şöyledir:
“Gâliye-sâ” birleşik sıfatının sonundaki ekin “gibi” anlamında kabul edilmesi, koku ve ümit anlamına gelen “bûy” kelimesinin tek bir anlamının dikkate alınması, hızlı yürüyen anlamına gelen “germ-rev” kelimesine “yüzü sıcak”
anlamı verilmesi. Bu anlam yanlışı kelimenin “germ-rû” şeklinde yanlış okunmasından kaynaklanmaktadır. Üç anlamlı (yazmak, dürmek, bükmek) “nuvişten” fiiline bağlam dikkate alınmayarak “yazmak” anlamı verilmesi, “mün im”
kelimesinin Farsça kullanımdaki “zengin” anlamı bilinmediği için sözlük anlamı olan “nimet veren” şeklinin de metne uygun olmamasıyla “mün am” (nimet
verilen) şeklinde okunması.

Cümlenin Anlamıyla İlgili Eleştiriler
Şerhte beytin toplu anlamı verildikten sonra “birinci mısraın anlamında,
ikinci mısraın anlamında, beytin anlamında şöyle söyleyen” gibi kayıtlar düşülerek bu tarz eleştiriler yöneltilmektedir. Diğer eleştirilerle içiçe olmakla birlikte toplu anlamın verilmesinden sonra söylenildiği için ayrı bir başlık altında
ele alınmıştır. Sayı bakımından oldukça hacimli olan bu eleştiriler, daha iyi
anlaşılması için beytin anlamı verildikten sonra gösterilecektir:
1.
Zer ez-bahâ-yı mey eknûn çu gul dirîġ me-dâr
Ki akl-ı küll be sedet ayb muttehem dâred
“Bu bahar mevsiminde şarap için altın harcamayı gül esirgemediği gibi sen de esirgeme. Yani gül, içerisindeki, altına benzeyen küçük sarı hurdeleri sarf edip eline şarap
kadehi almıştır, sen de eline şarap kadehi almak için altını esirgeme. Yoksa akl-ı küll
seni yüz ayıpla töhmet altına bırakır.”

İkinci mısra hakkında, gül yaprağını saçar ama içinde altına benzeyen sarı
nesneleri tutar, diyen beytin muradını anlamamıştır, çünkü tutmayı güle isnat
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etmiştir. Yine ikinci mısraın anlamında, akl-ı küll’ü akl-ı gül okuyarak gülün
aklı seni yüz ayıpla itham eder diyen akl-ı evvel hiç kimsenin duymadığı yepyeni bir anlam uydurmuştur. (155a)
2.
Eşk-i hûnîn bi-numûdem be-tabîbân goftend
Derd-i ışkest u ciger-sûz devâyî dâred
“Kanlı yaşımı tabiplere gösterdim, dediler ki senin derdin aşk derdidir ve yürek
yakan bir devası var. Yani devası sabırdır, o ise yürek yandırır, tahammül edilemez.”

İkinci mısrada vâv iki cümleyi birbirine bağlamaktadır. Yoksa aşk derdidir
ve ciğer yakıcıdır, şeklinde düşünülmemelidir. Çünkü ciger-sûz aynı zamanda
devâ kelimesinin sıfatı konumundadır. Bunları dikkate almayıp aşk derdidir
ve ciğer yakıcıdır, tedavisi vardır, diye anlamlandırmak veya aşk derdi ve ciğer
yakıcı bir derttir, acaba tedavisi var mı, şeklinde ikinci mısrayı soru şekline
sokarak anlamlandırmaya çalışmak bâtıl/boş çabalardır. (265a)
3.
Bâd-ı sabâ zi-mâhem nâ-geh nikâb ber dâşt
Ke’ş-şemsi fi’d-duhâ’i tetla mine’l-ġamâme
“Sabâ rüzgârı ansızın sevgilimin yüzünden perdeyi kaldırdı. Sevgilinin yüzü kuşluk
vaktinde bulutun arkasından doğan bir güneş gibi ortaya çıktı.”

Birinci mısradaki zi-mâhem (sevgilimden) kelimesini zi-mâ hem (bizden
de) şeklinde okuyarak anlamında “bâd-ı sabâ bizden hem nikâb kaldırdı, diyen
gün gibi rûşen hatâ eylemiş.” (461b)

Tercümenin Muğlaklığıyla İlgili Eleştiriler
Tercümedeki ifadenin muğlaklığı bazen maksadın iyi ifade edilememesinden kaynaklansa da, bazen bilgisizliğin örtülmesi amacını da taşımaktadır.
Böyle durumlar için Sûdî “Ma nâ-yı beyte vâsıl olmadıklarından ibhâm eylemişler.” (504b) ifadesini kullanmaktadır. Bu tarz eleştirilerin bir kısım örnekleri şunlardır:
1.
Dâdeem bâz-ı nazar-râ be-tezervî-pervâz
Bâz hâned megereş nakş u şikârî bi-koned
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“Bakış doğanını bir keklik uçuşlu sevgiliye verdim, ta ki o keklik uçuşlu sevgili
bakış doğanını okusun, yani ona av avlamayı öğretsin. Veya bakış doğanını bir kekliğin
arkasına saldım, ta ki ıslık çalıp onu avlasın, çünkü bakışın tesiri vardır.”

Sûdî, “Meger ol nazarım bâzını peftere girü okıya ve şikâr eyleye diyen
medhûş aceb ne fikirle didi bu sözi.” (214a-214b) sözleriyle beyte muğlak
mâna verilmesini eleştirmektedir.
2.
Tâ sihr-i çeşm-i yâr çi bâzî koned ki bâz
Bunyâd ber-girişme-i câdû nihâdeîm
“Acaba sevgilinin gözünün sihri ne oyunlar oynar, ne fitneler koparır, hele biz aşk
ve sevgi temelini yârin sihirbaz gözünün cilvesine koymuşuz, yani ona âşık olmuşuz.”

Bu beyitle ilgili, “Mecmû -ı beytin ma nâsını; yârin çeşmi sihri ne aceb
oyun ider ki işin bünyâdını câdûnun girişmesi üzere komışız diyen kimesneye
sorsan ne dimekdir, cevâb virmeyüp mebhût olurdı.” (409a) şeklindeki eleştiri
de ifadeyle ne kastedilmek istendiğinin belli olmamasıyla ilgilidir.

Üslûp Bakımından Eleştiriler
Ciddi bir anlam farkı değil de daha çok dilin kullanımı açısından eleştirilerin yapıldığı yerler için şerhte “hakk-ı edâyı edememiş, garîb edâ eylemiş” gibi
ifadeler kullanılır. Meselâ “Minnet Hudâ’nındır” yerine “Minnet Hudâ’ya”
denilmesi eleştiri konusu yapılmaktadır. Sûdî, “Minnet Allah’a” ifadesinden
Allah’a ihsan ve bağış anlamı çıkarmaktadır. Hâlbuki bağış ve ihsan Allah’a
değil Allah’ındır. “El-minnetu li’llâh” ibaresini “Minnet Allah’a” diye tercüme
edenler ekin böyle bir anlamı olduğunu kabul etmemektedirler ve onlar da
aynı anlamı düşünerek bu ifadeyi kullanmaktadırlar.
“Kadem koma meyhâneye edeb şartından ġayriyle, diyenler hakk-ı edâyı
virmemişler.” şeklinde eleştirilen cümle ile Sûdî’nin cümlesi arasında kelimelerin dizilişinden başka bir farklılık görülmemektedir.
“Zîrâ, biz gördük, muhkem bir câhil idi diyen muhkem câhilâne edâ eylemiş.” sözleriyle eleştirilen cümle ile Sûdî’nin cümlesi arasındaki tek fark “bir”
kelimesinin fazla olmasıdır. Şerhte “muhkem câhil idi” şeklinde tercüme edilmiştir.
Sûdî’nin hoşuna gitmeyen üslûp kullanıldığı için yaptığı bu eleştiriler
şerhte sıkça bulunmaktadır.
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c. Hâfız Hakkında Eleştiriler
Şerhte Hâfız’ın genellikle övüldüğü, kimi zaman da eleştirildiği yerler bulunmaktadır. Bunları ayrı ayrı ele almak gerekir:
Övgü
Hâfız’ın şiiri aşağıdaki hususlarda övülmektedir:
Herkesin Hoşuna Gitmesi ve Veciz Olması
Şerhin girişinde Hâfız hakkında bilgi verilirken onun şiirlerindeki bu özellik şu övgü dolu ifadelerle vurgulanır:
“Avamın zevk alma hissini sağlam sözlerle tatlandırdığı gibi, seçkinlerin ağızlarını da açık manalar ile doldurmuştur. Bundan dolayı
sözün sadece zahirini anlayanlar onu aşina kabul ettikleri gibi, kelâmın iç anlamlarına nüfuz edebilenlerin gözünün parlaklığı onun şiirleriyle ziyadeleşmiştir. O sözden anlayan herkesin kendi hâline uygun
söz söylemiş, herkes için ince ve garip manalar ortaya dökmüş, az bir
söz içerisine çok anlamlar yerleştirmiştir.”1 (2b)
Bazı Gazellerinin Mucize Derecesinde Olması
Bir divandaki bütün şiirlerin yüksek kalitede olması mümkün değildir.
Özellikle kafiyenin şairin hareket alanını sınırladığı durumlarda kalite farkı
daha da belirgin bir hâl alır. Sûdî’ye göre Hâfız’ın “ ayın, fe, kâf, kef, lâm”
harfinde yazdığı gazeller diğer harflerdeki gazellerinden daha yüksektir. Geri
kalan kısmı en yüksek bir mertebededir. Kimi “serhadd-i i câzda” (mucizelik
ülkesinin sınırboylarında), kimi “i câza karîb” (mucize olmaya yakın) bir tarzda yazılmıştır. (24b)
Beyitlerindeki Muhayyellik
Bazı beyitlerde girift ve içiçe hayaller karşımıza çıkar ve bunlar şiire ayrı bir
güzellik ve derinlik katar. Sûdî bu tarz bir beyti şerh ettikten sonra “Hâce’nin
bu beyti muhayyel ebyâtındandır.” (159a) notunu düşmektedir. Şerhte çok
yönlü anlam katmanlarının olduğu beyitler için “tarz-ı Asafîce” (361b) ibaresi
kullanılmaktadır.
Dilinin Anlaşılırlık ve Sadeliği
Şiirinde anlaşılması zor hayaller bulunduğunu ileri sürerek kendisini eleştirenlere karşı Hâfız’ın bir gazelinde geçen,
1

Sûdî’nin şerhinin giriş kısmında bulunan bu ibarelerin Gülendam’ın Hâfız Dîvânı’na yazdığı mukaddimenin bir kısmının Türkçe tercümesi olduğu görülmektedir (Gölpınarlı, Hâfız Dîvânı, s. XLVIII-XLIX).
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Goftî ki Hâfız în heme reng ü hayâl çîst
Nakş-ı galat me-hân ki hemân levh-i sâdeîm
“Dedin ki ey Hâfız, şiirindeki bu kadar renk, ya nî bu kadar ince hayaller niçin
bulunmaktadır? Yanlış söyleme, biz sade (açık, anlaşılır) bir levhayız.” beytini okur
ve “Eş ârımı ġalat okumayınca hayâl bulmazsın, belki kelâm-ı sâde bulursın. Hâsılı,
Kemâl-i Hocendî gibi eş ârımda ben hayâl kasd eylemezem ki ma nâsına su ûbetle
intikâl oluna, ya nî benim şi irimde ıġlâk yokdur, sâdedir ki herkes fehm eylemege
kâdirdir.” (421a) diyerek Hâfız’ın şiirlerinin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabildiğini vurgular.

Teşbihlerindeki Orijinallik
Hâfız’da kendinden önceki şairler tarafından kullanılmayan, ilk defa onun
şiiriyle ortaya çıkan orijinal teşbihler Sûdî’nin dikkatinden kaçmaz. Bu husustaki ifadeleri şöyledir:
“Şairler feleği yıldızlarla gırbâl’e (kalbur) benzetmişlerdir, fakat feleğin eleğe
teşbih edildiği şimdiye kadar görülmemiştir.” (71a) Burada Sûdî, kalbur kelimesi ile elek kelimesinin mâna inceliği dolayısıyla farklı olarak kullanımlarına
dikkat çekmektedir.
“Gönlün hâk-râha ya nî toza teşbih edilmesi şimdiye kadar işitilmemiş ve
görülmemiştir ve aralarındaki cihet-i câmi a (benzetme yönü) da bilinmiyor.
Ama âşığın gönlünün ziyade kararsızlığını beyan etmek için onu toza benzetmiştir.” (43a)
Hâfız bir beyitte sevgilinin kıvrımlı zülfünün aralığından görünen “ben”i
tıpkı cîm harfinin halkasının ortasında olan siyah noktaya benzetir. Sûdî bu
teşbihi teşbîh-i hâs (43a) olarak adlandırmaktadır.
Başka bir beyitte sevgilinin “selsebîl-mûy” (selsebil saçlı) olarak nitelenmesi üzerine Sûdî, Hâfız’dan önce hiçbir şairin sevgilinin saçını âba/nehire
benzetmediğini söyler ve “Şayet böyle bir benzetme olsaydı Enîsu’l-Uşşâk
isimli eserde bundan bahsedilirdi.” diye not düşer. (556b-557a) Hâfız’dan
kısa bir süre önce yaşayan İranlı Râmî Hasan bin Muhammed Şerafeddîn
tarafından telif edilen bu eser, kendi zamanına kadar güzelleri nitelemek için
kullanılan güzellik unsurlarına dair benzetmeleri 19 başlık altında ele almaktadır. Sûdî şerhinde, dört yerde bu esere atıf yapılmaktadır: 173a, 394a,
466b, 557a
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Hâfız’ın sevgiliyi rûha benzettiği başka bir beyit “Hâce’nin nâzik ebyâtındandır.” diye nitelendirilmiştir. (43b)
Beyânındaki Büyü
Hâfız bir beyitte bir sihir türünden bahseder. Sûdî beyitteki teşbihin büyüleyici oluşunu da bir tür sihire benzeterek “Ġarâyib-i sihirden birisi budur ki
bunda kullâb-ı zülfi na le ve ruh-ı cânânı âteşe teşbîh eylemişdir.” (396a) der.
Beyit ve beyitle ilgili Sûdî’nin açıklamaları şöyledir:
Der-nihân-hâne-i işret sanemî hoş dârem
K’ez-ser-i zulf u ruheş na l-i der-âteş dârem
“Na l-i der-âteş aksâm-ı sihirdendir ki bir kimseyi bir kimseye âşık idüp
gönline âteş-i muhabbet düşürmek isteseler na lin üzerine Süryânîce ba zı esmâ
yazup na li âteşe bıraġurlar ve ba zı havâs okurlar, ale’l-fevr âşık olup gönli
menvî olan kimseye meyl ider.
Mahsûl-i Beyt: İşret nihân-hânesinde bir güzel mahbûbum vardır ki ser-i
zülf u ruhından ya nî bu ikisi ucından ve cihetinden âteş üzre na l tutarım,
ya nî aşk u muhabbetim bu ikisi ucından cânâna ziyâdedir, hâsılı, zülf u ruhının meshûrıyım.” (396a)
Diğer Şairlerle Karşılaştırma
Şairlerin kendisini diğer şairlerle mukayese etmesi yaygın bir gelenektir.
Bu mukayesede şair genelde kendi şiirinin emsalinden üstün oluşunu söyler,
kimi zaman da mukayese ettiği şair için övgülerde bulunur. Sûdî şerhte hem
bu tarz beyitlerin şerhinde hem de böyle bir şey söz konusu olmadan yeri
geldikçe diğer şairlerle Hâfız’ı mukayese etmekte ve bazı değerlendirmelerde
bulunmaktadır.
Aşağıdaki beyitte Hâfız kendisini çekemeyen bir şairi hedef alarak şöyle
demektedir.
Hased çi mî-berî ey sust-nazm ber-Hâfız
Kabûl-i hâtır u lutf-i suhan Hudâ-dâde’st
“Ey şiiri kalitesiz olan, niye Hâfız’ın şiirlerini kıskanıyorsun? Sözün latif olması ve
gönüllere etki yapması Allah’ın bir lütfudur, bunu O bana vermiştir.”
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Sûdî beytin şerhinde, “Bu söz anı gösterir ki bir kimse şu arâdan, Hâfız’a
hased idermiş ki nazmı alçak ola. Nefs-i emirde nazmı alçak olmak lâzım degil.
Nihâyeti, Hâce nazmına nisbet zebûn ola, zîrâ Hâce’nin ekser nazmı tabaka-i
ulyâdadır. Pes, Hâce bu nazımla mahsûd olmak zarûrîdir.” (42b) demektedir.
Şerhte bu tarz mukayeselerin geçtiği yerler şöylece sıralanabilir:
Zahîr’le Karşılaştırılması
Aşağıdaki beyitte Hâfız kendi şiirini Zahîr’in şiirinden üstün tutmaktadır:
Çi cây-ı gofte-i Hâcû vu şi r-i Selmân’est
Ki şi r-i Hâfız-ı mâ bih zi-nazm-ı hûb-ı Zahîr
“Hâcû’nun sözü ve Selmân’ın şiirine ne itibar olur ki! Bizim Hâfız’ımızın şiiri
Zahîr’in güzel şiirinden de üstündür.”

Sûdî şerhte şu açıklamalarda bulunur:
“Hâce, Zahîr’in şi rini Selmân’ın ve Hâcû’nun şi rine tercîh ider.
Bâhusûs ki Selmân’a şâ ir-i sâhir ve Hâcû’ya nahl-bend-i şu arâ-yı Acem dimişler. Fi’l-vâki Zahîr’in kelâmında olan halâvet ve safâ bir
şâ irin kelâmında yokdur, meger Hazret-i Mevlânâ Câmî’nin ki envâ -ı şi rde kasb-ı sebak iletmişdir. Hâsılı, Hâfız’ın şi ri Zahîr şi rinden
yegdir, zîrâ sırf irfândır ve Zahîr’in sırf mecâzdır.” (316b)
Nizâmî ile Karşılaştırılması
Hâfız şu beyitte kendi şiirini Nizâmî’den üstün tutmaktadır:
Çu silk-i durr-i hoş-âb’est nazm-ı pâk-i tu Hâfız
Ki gâh-ı lutf sebak mî-bered zi-nazm-ı Nizâmî
“Ey Hâfız, senin temiz nazmın ter ü taze bir inci dizisi gibidir. Çünkü lütuf/incelik/
naziklik vaktinde Nizâmî’nin şiirini geride bırakır.”

Sûdî beytin anlamını verdikten hemen sonra Hâfız’ın şiirlerini “selîs u âbdâr” (akıcı ve canlı/orijinal) Nizâmî’nin şiirlerini ise “mün akid u tâb-dâr” (kapalı ve düğümlü) (478a) olarak nitelemektedir.
Kâtibî ile Karşılaştırılması
Sûdî, dîvânının başına Yezid bin Muaviye’nin şiirinden bir mısra aldığı için
Hâfız’ı eleştiren Kâtibî ile Hâfız’ı mukayese ederek Kâtibî’nin şiirlerinin sanatkârane ve muhayyel olduğunu, fakat Hâfız’ın şiirleri gibi huzur ve şevk verici
olmadığını vurgular:
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Ân-râ ki hânî ustâd ger bi-ngerî be-tahkîk
San atger’est lîkin şi r-i revân ne-dâred
“Kendisine söz üstadı ve maharetli şair dediğin kişinin şiirlerini hakikat gözüyle
incelersen onun sanatkâr biri olduğunu yani şiirde söz sanatlarını iyi kullandığını, fakat şiirinde gönülleri kendisine cezbeden bir selâset/akıcılık bulunmadığını anlarsın.”

Hâfız’ın bu beyitle Yezîd’in şiirini dîvânının başına tazmin yoluyla aldığı
için kendisini kınayan Kâtibî’ye tarizde bulunduğunu belirten Sûdî “Fi’l-vâki
Kâtibî’nin eş ârı musanna ve muhayyeldir, husûsiyle mesneviyâtı, ammâ Hâce’nin eş ârı gibi safâ-bahş ve rûh-efzâ degildir.” (179b) demektedir.
Âsafî ile Karşılaştırılması
Şerhte 31 yerde Âsafî’den iktibasta bulunulmaktadır. Sûdî yeri geldikçe Hâfız’ın şiirlerini onun şiirleriyle mukayese eder ve muhayyel olması bakımından
Âsafî tarzıyla yazıldığını belirtir. Sûdî, Âsafî’nin aşağıdaki beytini iktibas ettikten sonra beyit hakkında “Dîvân-ı Âsafî’de muhayyel, bî-nazîr beyit çokdur,
ammâ bu beyit serdârlarındandır.” (67a) ifadesini kullanır:
Ġam-ı tu der-dil u pîçîde dûd-ı âh bered
Çü mâr-ı genc ki gencîne-râ nigeh dâred
“Senin aşkının gamı/derdi gönülde bir hazine gibi, o gamdan çıkan âhın dumanı
ise onun üzerinde kıvrım kıvrım yükselmekte. Tıpkı hazinenin üzerinde hazineyi bekleyen kıvrım kıvrım bir yılan gibi.”

Hâfız’ın bazı beyitleri için Sûdî’nin “tarz-ı Âsafîce vâki olmuş” (361b) ibaresini kullandığını görmekteyiz.
Gazeldeki Üstatlığı
Her şairin daha başarılı olduğu bir şiir vadisi vardır. Büyük şairlerin bütün nazım şekillerinde yazdığı şiirlerin aynı derecede başarılı olması gerekmez. Hâfız’ın
başarılı olduğu nazım şekli ise gazeldir. Aynı başarı onun kasidelerinde görülmez.
Sûdî bir beytin nüshalarda geçtiği şekilde anlamını verdikten sonra “Mezkûr
nüshaların zâhiren ma nâsı böyledir, ammâ hîç birisi tab ın murtezâsı degil, belki
bu nüshalardan ġayrı bir nüsha ister.” diyerek “Hâce’nin hüneri hemân ġazeldedir, kasîde-gûyluk ġayrılara müsellemdir.” (288b) ifadeleriyle Hâfız’ın kaside
sahasında gazel vadisi gibi mükemmel olamadığını belirtmektedir.
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Atasözü Niteliğindeki Beyitleri
Hâfız’ın atasözü gibi dillerde dolaşan bazı beyitleri şerhte yeri geldikçe Sûdî
tarafından ifade edilmektedir. Bir kısım örnekleri şunlardır:
Ġulâm-ı himmet-i ânem ki zîr-i çarh-ı kebûd
Zi-her çi reng-i ta alluk pezîred âzâd’est
“Bu gök kubbenin altında ilgi rengini kabul eden her şeyden âzâd olan yani dünya
ile ilgili çıkar ilişkilerini gönlünden koparan kimsenin kölesi olayım.”

Sûdî beytin anlamını verdikten sonra, “Bu ġazel Hâce’nin bülend ġazellerindendir ve bu beyit ehl-i irfân arasında darb-ı mesel hükmindedir.” (41a)
demektedir.
Sûdî’nin “Ziyâde latîf pendi mutazammındır.” (473b) dediği beyit şudur:
Tâc-ı şâhî talebî gûher-i zâtî bi-numây
V’er hod ez-cevher-i Cemşîd u Ferîdûn bâşî
“Eğer devlet ve saadet tacını başına giymek istersen soyunu değil yeteneklerini göster.
Liyakatini gösterdikten sonra ister Cemşid ve Feridun’un oğlu ol, ister olma, fark etmez.”

Sûdî’nin Hâfız’ı Yüceltmesi
Şerhte Hâfız’ı ehlullah, evliyâ gibi nitelemelerle yücelten Sûdî kimi zaman
zoraki yorumlara da başvurmaktadır. Bu hususta şerhte geçen yerler şunlardır:
1.
Hâfız’ın, “Sabah vakti arş cânibinden bir coşku gelirdi, aklım bana dedi ki
sanki melekler Hâfız’ın şiirini ezber ediyorlar.” anlamındaki beytinde geçen
mübalağalı yorumu için, “Şu ârânın bunun gibi kelimâtı ekser iddi â’î olur,
ammâ Hâce husûsında câ’izdir ki âlem-i rü’yâda veyâ hâl-i mükâşefede vâki
ola.” (138a) der.
2.
“Sûfînin kötülüklerin anası diye adlandırdığı o acı gibi olan şey yani şarap
bize kız oğlanlar bûsesinden daha lezzetli ve tatlıdır.” anlamındaki beyit için,
“Bu beytin şu arâ dili üzre ma nâsı budur, ammâ hakîkatde ma nâsı budur ki
sûfîden murâd Hazret-i Muhammed’dir salla’llâhu aleyhi ve sellem ve hamra
ümmü’l-habâyis diyen anlardır. Pes, goft’un fâili Hazret’dir ve mef ûli ya nî
ümmü’l-habâyis didigi bize kız oġlanlar bûsesinden elezz u ahlâdır dimek olur.
Hâsılı, her kavli lezîzdir, pes bu kavli de lezîzdir.” (14a) şeklinde oldukça zorlama yorumda bulunmaktadır.
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3.
“Hem içki içeriz, hem hayran ve başı dönmüşlerdeniz, hem rindiz, hem
de her gördüğünü seven âşığız. Bizim gibi olmayan bu şehirde kim varmış
acaba?” anlamındaki beyitle ilgili, “Maksûdı şehrinin fesekasına ta rîzdir. Ne
ân ki kendüsi bu hevâlara mürtekib ola, zîrâ kendileri ehlu’llâhdan bir vücûd-ı
şerîf imiş, hâşâ ki anlardan muhâlif-i şer -i şerîf bir iş sâdır ola.” (44b) diyerek
Hâfız’ı velâyet sahibi biri olarak kabul ettiğini ifade etmektedir.
4.
Aslında bir gerçeğin kendi üzerinden ifadesi olarak kabul edilmesi daha
tutarlı olan, “Dünyada sâlih amel yapamamaktan (inancının gereğini yerine
getirememekten) sadece ben mustarip değilim, âlimler de aynı dertten mustariptirler.” anlamındaki beytini, “Hâce kendini bu hükme idhâl eylemekden
murâdı ulemâya terk-i amel sebebiyle ta rîzdir.” (57b) şeklinde yorumlayarak
kendi tasavvur dünyasındaki Hâfız’ı temize çıkarmak istemektedir.
5.
Bir beyitte Hâfız’ın, “Bilmiyorum ki dünyaya niçin geldim ve bundan önce
nerede idim. Yazık ki kendi işimden gâfilim, yani ne başlangıcımı ne de sonumu bilyorum.” demesini de “Hâce tecâhül-i ârif san atına sülûk buyurmuşdur
ve-illâ evliyâdan bir sâhib-i sa âdet imiş.” şeklinde tevil etmektedir.
6.
Sûdî kimi zaman da Hâfız’la ilgili menkıbeleri şerhte nakleder:
Kadem dirîġ me-dâr ez-cenâze-i Hâfız
Ki gerçi ġarḳ-ı gunâh’est mî-reved be-behişt
“Hâfız’ın cenazesine katılmakta tereddüt gösterme, çünkü o her ne kadar günaha
batmış biri ise de cennete gidiyor.”

Bu beytin anlamını verdikten sonra, “Hâce’nin bir münkiri var imiş ki hâl-i
hayâtında Hâce’ye ta n u teşni idermiş. Hazret-i Hâce vefât idince cenâzesine
varmaġa mümteni olur ve ġayrıları da varmadan men idermiş. Hâce’nin ahibbâsından birisi meger ol meclisde hâzır bulunup eyitmiş ki Hâce’nin da vâsı bu
idi ki benim dîvânım her ne niyetle feth ve keşf olursa haseb-i hâl vâki olur.
Gelin dîvânını açalım görelim ne gelür. Dîvânını açınca Allâh’ın emriyle bu
beyit gelür. Pes, ol münkir tevbe idüp hâzır cemâ atle kalkup meyyitine hâzır
olmuşlar.” (75a) diye bir menkıbe anlatmaktadır.
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Yergi
Hâfız’ın şiirlerini aşağıdaki hususlarda da tenkit etmektedir:
Üslûp Açısından Eleştiriler
Dîvân sahibi olan şairler geleneğe uyarak alfabenin bütün harfleriyle
gazel yazmışlardır. Her harfte kafiye bulmak, bulunsa bile şiiriyet vasfını
korumak oldukça zordur. Sûdî de bu işin zorluğunu belirtir ve çok nâdir
kişilerin bu işin üstesinden gelebildiğini, “Cemî hurûfda berâber ve hemvâr şi r dimek Hazret-i Mollâ Câmî’ye mahsûsdur fakat.” (24b) sözleriyle
ifade etmektedir.
Hâfız’ın bazı gazellerinin şiiriyet vasfından uzak oluşu ile ilgili olarak şerhte
farklı yerlerde yapılan eleştirilerden birinde şunlar söylenir: “Hâce Hâfız hazretlerinin bâ kâfiyesinde sâ-i müsellese ve cîm ve ḥâ ve ḫa kâfiyelerinde vâki
olan ġazelleri ġâyetle süst u vâhî vâki olmuş.” (24a-24b)
Sûdî’nin eleştirdiği bu sınırlı sayıdaki gazeller Hâfız’ın 573 gazeline kıyasla
fazla bir yer işgal etmedikleri için onun başarısını gölgelemezler. Aslında bu
eleştiriler de Hâfız’ın genel olarak gazeldeki başarısını göstermektedir.
Şerhte gazeller arasında yer alan, Sûdî’nin kaside olarak kabul ettiği şiirde
geçen bir beytin nüsha farklılıklarını belirttikten ve her birine göre anlamını
verdikten sonra, “Mezkûr nüshaların zâhiren ma nâsı böyledir, ammâ hîç birisi
tab ın murtezâsı degil, belki bu nüshalardan ġayrı bir nüsha ister. Hâsılı, Hâce’nin hüneri hemân ġazeldedir, kasîde-gûyluk ġayrılara müsellemdir.” (288b)
ifadesini kullanmaktadır. Zaten Molla Câmî’nin Bahâristân’da bir şairin sözü
olarak naklettiği beyitte,
Evsâf u kasîde vu ġazel-râ
Firdevsî vu Enverî vu Sa dî1
destanda Firdevsî, kasidede Enverî, gazelde ise Sa dî’nin herkesten önde oldukları söylenmektedir.
Kafiye Açısından Eleştiriler
Bazen revî harfi olmadığından, bazen şâyegân (müptezel) olduğundan, bazen aynı kafiye tekrarlandığından, kimi yerde de adı konulmamış bir kafiye
kusurundan bahsedilmektedir. Şerhte kafiye açısından da Hâfız’ın eleştirildiği
yerler şunlardır:
1

Molla Câmî, Baharistân, (tsh. İsmâil-i Hâkimî), Tahran 1368/1990, s. 105.
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1. “Bu ġazelin kâfiyesi başdan başa fâsiddir, zîrâ harf-i revîsi yokdur.” (31a)
2. “Kâfiye îtâ-yı celî ya nî şâyegân kabîlindendir ki a zam-ı uyûb-ı kâfiyedendir.” (45a)
3. “Ma lûmdur ki bu ġazeli sekr hâletinde söylemişdir. Zîrâ hâlet-i sahvda
söylese kâfiyeyi tekrâr eylemezdi.” (537a)
4. Gazelde şair kafiyeyi tekrarlamak zorunda kalırsa bunun birbirine yakın beyitlerde olmaması kafiye kusurunu kısmen de olsa hafifletebilmektedir.
Şerhte bununla ilgili şöyle denir:
“Enderân mevkib’ beytini bu beyitden evvel yazmak gerek ve Şeh-suvâr-i men
beytini mahlasın üstinde muttasıl yazmak gerek ki tekrâr-ı kâfiye aybı bir mikdâr hafî ola. Biz sonra mütenebbih olduk, yohsa ihmâl eylemezdik.” (35a)
5.

Salâh-ı kâr kucâ vu men-i harâb kucâ
Bi-bîn tefâvut-i reh k’ez-kucâ’st tâ-be-kucâ

beytinde adı konulmamış bir kafiye kusurundan ( uyûb-ı ġayr-i mulakkabe)
bahsederek yukarıdaki matla beytiyle ilgili şunları söyler:
“Bu matla ın mısrâ -ı sânîsinin kâfiyesi uyûb-ı ġayr-i mulakkabedendir.
Okudukda bâ sâkin okunup ammâ kitâbetde kucâ’ya imlâ olmak lâzımdır.”
(21a) Yani “harâb kucâ” ile kafiye olabilmesi için “tâb kucâ” şeklinde okunması
gerekmektedir.

Anlam Açısından Eleştiriler
Beytin içeriğinin Hâfız’ın iç dünyasını yansıtmadığı, bilgi ve gramer yanlışı
bulunduğu durumlarda yapılan eleştirilerdir. Sınırlı sayıdaki örneklerinin bir
kısmı şunlardır:
1.
Bâġ-ı merâ çi hâcet be-serv u sanevber’est
Şimşâd-ı sâye-perver-i mâ ez-ki kemter’est
“Gönül bahçemin servi ve sanevber ağacına ne ihtiyacı olabilir ki? Bizim gölgede
beslenmiş (sıkıntı ve meşakkat görmemiş) şimşad boylu sevgilimiz kimden eksiktir?
Yani bu iki ağaçtan da daha yücedir.”

“Hâce’nin cânân husûsında ez-ki kemter’est didiginde hayli kemlik var.
Ammâ böyle dise ‘Şimşâd-ı sâye-perverem ez-her du bihter’est’ efdal idi.”
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(45a) Bu şekilde söylenince anlam, “Bizim gölgede beslenmiş şimşad boylu
sevgilimiz her ikisinden daha iyi ve daha güzeldir.” şeklini almakta, fakat bu
sefer kafiye kusurundan kurtulmak mümkün olmamaktadır.
2.
Bir beyitte geçen “harâc-ı Mısr” ifadesi hakkında “Hâfız’ın Mısır haracı diye
söylemesi kıyâs ve tahmînîdir. Âlimlerin çoğunluğuna göre Mısır sulh yoluyla
fethedilmiştir, ayrıca Hâtîb-i Baġdâdî’nin tarih kitabında Leys’in hem de İmâm-ı
Şâfi î’nin Mısır’da vakıf arazileri bulunduğu söylenmektedir. Dolayısıyla böyle
topraklardan haraç alınmaz.” (141a-141b) diye açıklamada bulunulmaktadır.
3.
Bir beyitte geçen “lehum” kelimesindeki “hum” zamirinin cennet ve Tuba
için kullanılmasında Arapça gramer açısından uygunsuzluk olduğu, bunun yerine “lehâ” getirilmesinin daha güzel ve daha uygun olacağı (27a-27b) söylenir.
Sûdî ikinci mısradaki “Tûbâ lehum ve husne me’âb” kısmının âyetten iktibas olduğunu dikkate almamış gibidir. Âyette geçen “hum” zamiri ile iman
edip iyi işler işleyenler kastedilmektedir.
Eş Anlamlı Kelimelerin Tekrarı
Şerhte karşılaştığımız kavramlardan biri de “haşv-i kabih”tir. Eserde dört
yerde geçmektedir. Sûdî bu kavramı “İki lafz-ı müterâdifi bir beyitde cem eylemek” (38a) diye tanımlamaktadır. Dil, eşanlamlı kelimelere zamanla farklı
anlamlar yükleyebilmektedir. Bu hususta sınırların kesin olarak belirlenmesi
de her zaman kolay olmaz. Şerhte farklı beyitlerde geçen hâcib u derbân (38a),
şekk u reyb (213b), ma din u kân (230b), çarh u felek (356a), murâd u kâm
(392b) gibi bağlama grubunun bir beyitte kullanılması haşv-i kabîh olarak
nitelenmektedir. Bu dört adet bağlama grubunda olan kelimelerin biri Arapça
diğeri ise Farsçadır. Sadece şekk u reyb grubundaki kelimelerin ikisi de Arapçadır. Bu grup için Sûdî atf-ı tefsîrî ifadesini kullanmakla birlikte haşv-i kabîh
olduğunu da söylemektedir.
Şerhte haşv-i melîh kavramı da 22 yerde geçmektedir. Bu kavram yükleme
bağlı olmayan parantez cümlesi (cümle-i mu teriza) denilen ara cümleler için
kullanılmaktadır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Veznin Sebep Olduğu Yanlışlar
Eski şiir “mevzûn u mukaffâ” olarak nitelendiği ve bu iki husus şiirin olmazsa olmaz özelliklerinden sayıldığı için şairler bunlara uymak zorundaydılar.
Bu kayıtlar kimi zaman şairi uygun olmayan kelimeleri kullanmaya mecbur
edebilmekteydi. Aynı durum Hâfız’ın şiirlerinde de görülmektedir. Şiirde bu
tarz kelimelerin kullanılması şerhte eleştirilmekte ve vezin ya da kafiye gereği
kullanıldığı ifade edilmektedir.
“Kıyâs menâzil dimek idi, beyt-i sâbıkdaki gibi, ammâ zarûret-i vezniçün
müfred îrâd eyledi.” (4b) “Hindû lafzını hindî makâmında zikri tecvîzendir
ve-illâ kıyâs hindiyeş idi.” (17a) “Kâfiye zarûretiçün kudâm dimişdir ve illâ
kucâ makâmı idi.” (108a-108b) “Hâce zarûret-i vezn içün ma âdin yerine
cemâd zikr eylemiş, zîrâ maksûd mevâlid-i selâse zikri idi.” (166a)
Mukham
Sözlüklerde “gereksiz söz, kelime fazlalığı, haşiv, dolgu” gibi anlamlar verilen bu kelime şerhte 25 yerde geçer. Bunların hepsi gereksiz kategorisine dâhil edilemez. Sûdî şerhte bu kavram için aynı zamanda “te’kîd, tahsîn-i lafz,
tahsîn-i kelâm” gibi nitelemelerde bulunur, altı yerde ise vezin gereği bu tarz
mukham kelimelerin kullanıldığını belirtir. Kimi yerlerde bu kelimenin kullanılmaması durumunda anlama bir halel gelmeyeceğini söyler. Kimi yerde de
“Bunda mukhamdır zarûret-i vezniçün, egerçi tahsîn-i kelâmdan hâlî değildir.”
(148a) şeklinde iki ihtimalli bir durumdan bahseder.

Dinî Açıdan Eleştirmesi
Hâfız’dan “evliyâdan biri, ehlullâh” gibi tabirlerle bahseden Sûdî’nin iki
yerde dinî açıdan Hâfız’ı eleştirdiği görülmektedir. Bunlardan birincisi matbu nüshada bulunup yazma nüshalarda bulunmamaktadır. Muhtemelen eseri
basanlar bu eleştiriyi kendileri metne ilâve etmişlerdir. Eleştiri şu beyte yapılmaktadır:
Hâfızâ rûz-ı ecel ger be-kef ârî câmî
Yekser ez-kûy-ı harâbât berendet be-behişt (74a)
“Ey Hâfız, eğer son gün yani öleceğin gün eline bir kadeh alabilirsen seni meyhane
mahallesinden sorgu sual olmaksızın doğru cennete götürürler.”

Matbu nüshada şu ilâve kısım bulunmaktadır.
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“Talebu’l-cenneti bilâ-amelin zenbun (Salih amel işlemeden cennete girmeyi istemek günahtır), hadîs-i şerîfine muvâfık degil bu ma nâlar. Husûsan
bu nakdi ol nesye içün terk eyleme dimek hatâ olduġı kütüb-i mu teberde
mastûrdur. Men kâle lâ etruku’n-nakde bi’n-nesyeti fekad kefer (Peşin olan dünyayı veresiye olan cennete değişmem diyen şüphesiz küfre düşmüş olur).” Aynı
görüşlerin başka fetva kitaplarında da bulunduğu “Kezâ fî hulâsati’l-Fetâvâ”
ibaresiyle belirtilmektedir.
Bu ilâvelerin Sûdî’ye ait olduğunu söylemek doğru olmasa gerek.
Şi r-i Hâfız der-zamân-ı Âdem ender bâġ-ı huld
Defter-i nesrîn u gul-râ zînet-i evrâk bûd
“Hazret-i Âdem zamanında cennette gül ve nesrin defteri yapraklarının süsü Hâfız’ın şiiri idi, yani gül ve nesrin yapraklarına yazılıp onunla süslü olurlardı.”

Sûdî beyte anlam verdikten sonra “Hâce’nin bu sözünden da vâ-yı kıdem
mefhûmdur, egerçi şu arânın kelimâtı iddi â’îdir, vukû î değildir.” (189a) şeklinde bir kayıt düşmektedir.

Başkalarının Eleştirilerini Nakletmesi
Bunlar yukarıdaki eleştiri başlıklarına dâhil edilebilecek olsa da Sûdî başkalarının eleştirilerini naklettiği için böyle bir başlık altında verilmiştir. Bir kısım
örnekleri şunlardır:
1.
Bâde-i la l-i lebeş k’ez-leb-i men dûr me-bâd
Râh-ı rûh-ı ki vu peymân-dih-i peymâne-i kîst
“Sevgilinin lâl gibi kırmızı dudağının şarabı -dudağımdan uzak olmasın- kimin
canına can katar ve sevgili kiminle birlikte kadeh içmeye söz vermiştir?”

Şerhte beytin anlamı verildikten sonra, “Bu beytin de mısrâ -ı sânîsinin
mazmûnı husûsunda Hâce’ye i tirâz eylemişlerdir ki cânânını ibtizâle düşürmüşdür diyü.” (65b) kaydı düşülmüştür.
2.
Hâbem bi-şud ez-dîde derîn fikr-i ciger-sûz
K’âġûş-ı ki şud menzil u me vâgeh-i hâbet
“Acaba kimin koynunda yatıp uyursun diye yürekleri yakıp kavuran düşünceden
dolayı gözümden uyku gitti.”
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Beyitle ilgili eleştiri, “Hâce’ye bu beyit husûsında i tirâz eylemişlerdir ki
cânânı âlî-cenâb degil imiş, hakkında sû-i zan idüp kimin kucaġında yatur ve
kimin koynuna girer dir.” (105a) sözleriyle nakledilmektedir.
3.
Der-bahâ-yı bûse’i cânî taleb
Mî-konend în dil-sitânân el-ġıyâs
“Aman bu gönül alıcı sevgililerden aman, çünkü bir bûse karşılığında bir can istiyorlar.”

“Bu beyitde Hâce’ye i tirâz eylemişler ki sen bir bûseye bir cân virmegi çok
sanup istigâse idersin. Âşık hod bir bûseye bin cân virür. Tek hemân cânân
kabûl eylesün.” (119a) sözleriyle beyitle ilgili eleştiriler nakledilmiştir.
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NÜSHALARIN TAVSİFİ VE TENKİTLİ METİN TESİSİ
YAZMA NÜSHALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazma nüshaların tavsifine geçilmeden önce nüshalar arasında görülen belirgin farklılıklar ve bunlarla ilgili hususlar okuyucuya geniş bir bakış açısı kazandırmak için maddeler hâlinde zikredilecektir.

Şerhin Telif Sebebi ile İlgili Kısım
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın yazma nüshalarından baş tarafı kopuk veya eksik
olmayan nüshalardan 20 tanesinde şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatıyla ilgili Gülendam’dan tercüme edilen kısım bulunmakta, 30 nüshada ise bulunmamaktadır. Müstensihlerin metne müdahalesi s,onucu kısmî değişikliklere
uğrayan şerhin telif sebebi ile ilgili metin şu şekildedir:
“El-hamdu li’llâhi’llezî veffekanî li-beyâni’l- ulûmi ve’l-ma ârifi bi-lisâni’l- Arabi’l-muhezzebi ve’l- Acemi’l-mu’eddeb. Ve’s-salâtu
ve’s-selâmu alâ efdali halkıhi Muhammedin efsahi zevi’l-hasebi
ve’ş-şerefi ve’n-nesebi ve alâ âlihi’l-ebrâri ve ashâbihi’l-ahyâr.
Ve ba d, ma lûm ola ki bu evrâkın muharriri ve musattarın mukarriri bezekâr-ı nahîf a nî Sûdî-i za îf eydür ki bir gün eşref-i sâ âtda
ve es ad-ı evkâtda ehlas-ı muhibbân ve ehass-ı dostan ol ki enva -ı
ulûm ile ârâste ve esnâf-ı fünûn ile pîrâste idi, câmi -i menâkib u
mefâhir ve hâvî-i mekârim u me’âsir, mazhar-ı cûd u atâ ve menba -ı semâhat u sehâ, mürüvvet ü keremini görse Hâtem, hamiyyet ü
ġayretinden çekerdi mâtem, ol ki mislin görmemiş rûzgâr, devr ideli
nuh felek-i devvâr, ya nî şeyhu’l-Harem-i Yesrib Ömer Efendi tayyebe’llâhu rûhahu ve dâefe fî ġurefi’l-cinâni fütûhahu resm-i sâbık üzre
bî-tekellüf hâne-i kemîneden içeri girüp dest-i bendeyi üç kerre bûs
eyledi ve hezâr lütf u mülâyemetle buyurdı ki sizden temennî iderim
ki Dîvân-ı Hâfız’ı bir vechile şerh eyleyesiz ki tâliblere nâfi ve mübtedîlere nâci ola. Hâsılı, te’vîl ü tasavvuf söylenmeye, hemân üslûb-ı
Arabiyet üzre kavâ id beyân olup ma nâ-yı şi r ile iktifâ oluna. Böyle
buyurunca temennîsini hükm ve tereccîsini ġunm bildim. Zîrâ bu
du â-gûya merhûm u maġfûr ol kadar ihsân u ikrâm eylerdi ki ne ata
oġula ve ne kardaş kardaşa eyler, şöyle ki ol merhûmı ve bizi bilen
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bilür ancak. Mercûdur ki bu şerhe nâzır olanlar merhûmı ve Sûdî-i
za îfi du âdan ferâmûş buyurmayalar, bi-Muhammedin ve âlihi’l-emcâd. Ehl-i insâfdan me’mûldur ki bu şerhimizde sehv u zelel ve hatâ
vü hatal vâki olan mahallerin kalem-i afv u safh ile ıslâh idüp uyûbını ibrâz u izhâra sa y u kûşiş eylemeyeler. Zîrâ biz mu terifiz ki böyle
müşkil kitâbı şerh eylemek bizim haddimiz ve mikdârımız degildir,
lâkin ibrâma düşdük, niteki sâbıkan mezkûr oldı. Bunun biriyle nâzırînden insâf nazarın temennî ideriz.
Beyt:

Ve aynu’r-rıza an kulli aybin kelîletun
Velâkinne ayne’s-suhtı tubdi’l-mesâviyâ”1

Beyitten önce geçen son üç cümle şerh metnine müdahalesi sıkça görülen
bir müstensihin yazdığı ve ondan çoğaltılan bir kısım nüshalarda şu şekilde
geçmektedir:
“Ehl-i insâfdan me’mûldur ki bu şerhimizde sehv u zelel ve eger
hatâ vü hatal vâki olan mahallerine muttali olup kalem-i afv u safh
ile ıslâh idüp uyûbını ibrâz u izhâra sa y u kûşiş eylemeyeler.
Mısrâ: Men mu terifem ki kâr-ı men cümle hatâ’st.
Zîrâ bizim ne haddimiz var ki lisân-ı ġayb olan Dîvân-ı Hâfız gibi
müşkil kitâbı şerh u beyân eylemek mikdârımız ve liyâkatimiz ola.
Lâkin zikr olunduġı üzre ibrâma düşdük ve sözi redd olunmaz dostumuz ilhâh ve ikdâmına sataşdık. Pes imdi nâzirînden insâf nazarın
recâ ve temennî ideriz.”
Metinle ilgili diğer nüsha farklılıkları “Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın Giriş Kısmı
ve Şerhin Telif Tarihini Gösteren Kıtadaki Nüsha Farklılıkları”2 isimli makalede genişçe ele alınmıştır.
Eserin telif sebebi olarak gösterilen “Şeyhu’l-Harem-i Yesrib Ömer Efendi”
ismi yine aynı müellife ait Şerh-i Gülistân’da3 “Şeyh-i Harem-i Medîne-i Münevvere Ömer Efendi” olarak, Şerh-i Bostân’da4 ise “Şeyh-i Harem-i Medîne
Ömer Efendi” şeklinde geçmektedir.
1
2
3
4

Beytin tercümesi “Tenkitli Metin” kısmında verilmiştir.
Kaya, “Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın Giriş Kısmı ve Şerhin Telif Tarihini Gösteren Kıtadaki Nüsha Farklılıkları”, Akademik-Us, 2019, c. 3, sy. 1, s. 41-54.
Sûdî, Şerh-i Gülistân, İstanbul 1249, s. 2.
Sûdî, Şerh-i Bostân, İstanbul 1288, s. 2.

191

192

İNCELEME – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Bu kısmın Sûdî’ye ait olup olmadığı hakkında kesin bir şey söylemek zordur. Bu kişi gerçek veya muhayyel bir kişi olabilir. Gerçek bir kişi ise bu kişinin
tarihî bir karşılığı var mıdır, yani kaynaklar Sûdî’ye bu denli iyilikte bulunan
bir şahıstan bahsediyorlar mı? Mesnevîlerde sebeb-i telif kısmında yazılan vakıanın çoğu kere gerçek değil kurgusal olması dikkate alındığında bu kısım
Sûdî’ye veya ilk dönem müstensihlerine ait bir kurgu olarak düşünülebilir. Bir
müstensih bunu metne dâhil edince diğerleri de ona bakarak metni istinsah
etmiş olmalıdır. Nüshaların üçte ikisinde bulunmayan bu kısım Sûdî’ye aitse
müstensihlerin metnin hemen başındaki bu kısmı niçin tayyettikleri de izah
edilmelidir. Sûdî henüz hayatta iken ve şerhin telif tarihinden üç yıl sonra istinsah edilen en eski nüsha olan Feyzullah Efendi nüshasında bu kısmın niçin
bulunmadığı da açıklığa kavuşturulmalıdır. Kesin bir şey söylenilmese de bu
kısmın daha sonra bazı müstensihler tarafından Hâfız’ın hayatıyla ilgili kısımda olduğu gibi metne eklendiğini düşünmek daha tutarlı olacaktır.

Hâfız’ın Hayatıyla İlgili Kısım
Yine 20 nüshada bulunup en eski yazma nüsha başta olmak üzere 30 nüshada bulunmayan Hâfız’ın hayatıyla ilgili kısım Gülendam’ın Hâfız’ın hayatıyla
ilgili yazdığı mukaddimenin bazı kısımlarının birebir tercümesidir ve Sûdî’ye
ait olmadığı kesindir. Müstensihler Gülendam tarafından yazılan mukaddimenin bazı kısımlarını seçerek tercüme etmişler ve Sûdî şerhinin baş tarafına
koymuşlardır. Anlaşıldığı kadarıyla bu tercümeyi yapan bir iki müstensihtir,
diğerleri ise onlara bakarak metni istinsah etmişlerdir. Bu mukaddimenin tamamının çevirisi Gölpınarlı’nın Hâfız Dîvânı tercümesinin giriş kısmına konulmuştur ve bu eserin (XLVI-L) sayfaları arasında bulunmaktadır. Bu kısmın
Gülendam metninin aslı ile mukayesesi “Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın Giriş Kısmı
ve Şerhin Telif Tarihini Gösteren Kıtadaki Nüsha Farklılıkları”1 isimli makalede genişçe ele alınmıştır. Metin şu şekildedir:
“Ma lûm ola ki Hâce Hâfız’ın ism-i şerîfi Şemseddin Muhammed’dir ve meşâyih arasında nâmı lisânü’l-ġayb ve tercümânü’l-esrârdır. Eş âr-ı âb-dârı reşk-i çeşme-i hayvân ve benât-ı efkârı ġayret-i hûr
u vildândır. Mezâk-ı avâmı lafz-ı metîn ile şîrîn ve dehân-ı havâssı
ma nâ-yı mübîn ile nemegîn idüp ashâb-ı zâhirin ana ebvâb-ı âşinâlıġı güşûde ve erbâb-ı bâtının rûşenâ-yı çerâġ-ı çeşmi efzûde olup
1

Kaya, “Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın Giriş Kısmı ve Şerhin Telif Tarihini Gösteren Kıtadaki Nüsha Farklılıkları”, Akademik-Us, 2019, c. 3, sy. 1, s. 41-54.
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her vâkıf-ı suhana nisbet hâline muvâfık söz söylemiş ve herkes içün
ma nâ-yı latîf u ġarîb peydâ eylemiş, ibâret-i kalîlede ma nâ-yı kesîr
derc eylemişdir. Ve âlî ve cihân-gîr ġazelleri ednâ müddet içinde hudûd-ı ekâlîm-i Türkistân u Hindûstân’a irişmiş ve dil-pezîr kelimâtı
ekall-i zamânda etrâf u eknâf-ı Irâkeyn ve Âzerbaycân’a vâsıl olmuş.
Semâ -ı sûfiyân anın şûr-engîz ġazelleri okunmayınca zamânında
germ olmaz idi ve meclis-i selâtîn anın zevk-âmîz kelimâtının nukl-i
meze-dârı nakl olmayınca zîb u zînet bulmazdı, belki hây u hûy-ı
müştâkân anın velvele-i şi riyle şevk-yâb u fürûzân olurdı ve sürûd-ı
mey-perestân anın ġulġule-i fikr-i bikriyle revnak u izdiyâd bulurdı.
Kıta:

Ġazel-serâyî-i Hâfız bedân resîd ki çarh
Nevâ-yı Zuhre be-râmişgerî bi-hişt ez-yâd
Bi-dâd dâd-ı suhan der-ġazel bedân vechî
Ki hîç şâ ir ezân gûne dâd-ı nazm ne-dâd
Çu şi r-i azb-i revâneş ziber konî gûyî
Hezâr rahmet-i Hak ber-revân-ı Hâfız bâd1

Lâkin muhâfaza-i Kur’ân ve mülâzemet-i şuġl-i ta lîm-i sultân ve
tahşiye-i Keşşâf u Miftâh ve mütâla a-i Metâli u Misbâh ve tahkîk-i
kavânîn-i edeb ve tahsîn-i devâvîn-i Arab şetât ġazellerini cem eylemekden mâni olurdı. Ve tedvîn-i ebyât-ı dil-pezîrini silk-i ıkde
çekmekden vâzi düşerdi. Ve bu ebyâtın müsveddesini kendi içün
Kıvâmuddîn-i Ekber binâ eyledügi medresenin dershânesinde kerrât
u merrât ile tezekkür idüp esnâ-yı muhâverede buyururdı ki bu fevâyid u ferâyidi bir ıkde çekmek gerek ve bu dürer u ġureri bir silke
dizmek gerek, tâ ki kılâde-i cîd-i vücûd-ı ehl-i zamân ve temîme-i
vişâh-ı erbâb-ı ehl-i devrân ola. Ve bu binânın ref u terfî ini nâ-râstî-i
rûzgâra havâle iderdi. Ve ehl-i asrın özri mikdârınca özür getürürdi,
tâ kim târîh-i sene-i ihdâ ve tis îne ve seb a-mi’e-i hicrîyede vedî a-i
hayâtı müvekkelân-ı kazâ ve kadere teslîm eyledi ve raht-ı vücûdını
dehlîz-ı tengnây-ı ecelden taşra iletdi, rûh-ı pâki sâkinân-ı âlem-i ulvîye karîn oldı ve müfârakat-ı bedenden sonra hem-hâbe-i pâkîze-i
hûr-ı în oldı.
1

Tercümesi şerh metninde verilmiştir.
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Târîh:

Be-sâl-i bâ vu sâd u zâl-i ebced
Zi-rûz-ı hicret-i meymûn-ı Ahmed
Be-sûy-ı cennet-i a lâ revân şud
Ferîd-i ahd Şemseddin Muhammed
Be-hâk-i pâk-i û çun ber-guzeştem
Nigeh kerdem safâ vu nûr-ı merkad1

Ba de’l-vefât ba zı ahbâb sevâbık-ı hukûk u sohbet ve levâzım-ı
uhûd-ı meveddet u muhabbet sebebiyle müteferrik ġazeliyâtını tertîb
u tebvîb eylemiş. Tayyebe’llâhu rûhahu ve zâde fî ġurefi’l-cinâni fütûhahu, âmîn yâ rabbe’l-âlemîn. Va’llâhu’l-muvaffıku ilâ sebîli’r-reşâdi
ve huve’r-Ra’ûfu bi’l- ibâdi ve huve hasbî ve ni me’l-vekîl.”
Bazı nüshalarda Farsça metnin ne kadar serbest çevrildiğini gösteren birkaç
örnek burada zikredilecek, diğerleri yukarıda atıfta bulunulan makalede ele
alındığı için zikredilmeyecektir:
Gülendam metni:
“Lâ-cerem revâhil-i ġazelhâ-yı cihân-gîreş der-ednâ muddetî be-aksâ-yı
Türkistân u Hindûstân reşide vu kavâfil-i suhanhâ-yı dil-pezîreş der-ekall-i
zemânî be-etrâf u eknâf-ı Irâkeyn u Âzerbeycân keşîde.”
Nüshalar:
“Ve cihân-gîr ġazelleri ednâ müddet içinde hudûd-ı ekâlîm-i Türkistân u
Hindûstân’a irişmiş ve dil-pezîr kelimâtı ekall-i zamânda etrâf u eknâf-ı Irâkeyn ve Âzerbaycân’a vâsıl olmuş.”
Fatih-3950, Hamidiye-1144, Nuruosmaniye-3965:
“Ve âlî ve cihân-gîr ġazelleri ednâ müddet içinde hudûd-ı ekâlîm-i Türkistân u Hindûstân’a irişmiş ve dil-pezîr kelimâtı ekall-i zamânda etrâf u eknâf-ı Irâkeyn ve Âzerbaycân ve Sıfâhân’a vâsıl olmuş.”
Herhâlde müstensih Hâfız’ın İstanbul’da yaşadığını düşünmüş olacak ki
gazellerinin Isfahan’a kadar ulaşmış olmasını onun için bir hüner saymaktadır.
Hâlbuki Hâfız Şîrâz’da yaşamıştır, Isfahan ile Şîrâz aynı dilin konuşulduğu bir
coğrafyada ve yakın bir mesafede bulunmaktadır.
1

Tercümesi şerh metninde verilmiştir.
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Gülendâm metni:
“Semâ -ı sûfiyân bî-ġazel-i şûr-engîz-i û germ ne-şudî vu bezm-i pâdişâhân
bî-nukl-i suhan-i zevk-âmîz-i û zîb u zînet ne-dâştî. Belki hây u hûy-ı mestân
bî-velvele-i şevk-i û ne-bûdî vu surûd-i rûd-ı mey-perestân bî-ġulġule-i ışk-ı
û revnak ne-yâftî.”
Nüshalar:
“Semâ -ı sûfiyân anın şûr-engîz ġazelleri okunmayınca zamânında germ olmaz idi ve meclis-i selâtîn anın zevk-âmîz kelimâtının nukl-i meze-dârı nakl
olmayınca zîb u zînet bulmazdı, belki hây u hûy-ı müştâkân anın velvele-i şevkiyle olurdı ve sürûd-ı mey-perestân anın ġulġule-i eşârıyla revnak bulurdı,
şöyle ki temsîlinde buyurmuşlar.”
Fatih-3950, Hamidiye-1144, Nuruosmaniye-3965:
“Semâ -ı sûfiyân anın şûr-engîz ġazelleri okunmayınca zamânında germ olmaz idi ve meclis-i selâtîn anın zevk-âmîz kelimâtının nukl-i meze-dârı nakl
olmayınca zîb u zînet bulmazdı, belki hây u hûy-ı müştâkân anın velvele-i
şiriyle şevk-yâb u fürûzân olurdı ve sürûd-ı mey-perestân anın ġulġule-i
fikr-i bikriyle revnak u izdiyâd bulurdı.”
Dijital ortamdaki metinlerin çoğunda hây u hûy-ı mestân şeklinde olan
tamlama bazı nüshalarda hây u hûy-ı müştâkân şeklinde yazılmış, müstensihler de bu şekli tercih etmişlerdir. Bu kısımda mey-perestân kelimesiyle seci
oluşturması için mestân kelimesi kullanılmasının daha tercihe şayan olduğu
söylenebilir. Ayrıca “hay huy” naralarının müştaklardan değil mestlerden/sarhoşlardan çıkması daha tutarlı görünmektedir.
Diğer farklılıklar için adı geçen makaleye bakılabilir.
Müstensihlerin bir kısmı Molla Câmî, Sa dî-i Şîrâzî ve Hâfız’ın vefat tarihiyle ilgili şiirleri “Giriş” kısmının sonuna ekleyerek metne dahil etmişlerdir.
Molla Câmî’nin vefatıyla ilgili bazı nüshalarda 1, bazısında ise 2 şiir bulunmaktadır. Sa dî-i Şîrâzî’nin vefatıyla ilgili 1 şiir vardır. Hâfız’ın vefat tarihiyle
ilgili hayatının anlatıldığı yerde geçen şiirden başka ikinci bir şiir daha konulmuş, bu şiir bazı nüshalarda “Giriş” kısmının sonuna, bazısında ise şerh
metninin sonuna yazılmıştır. Bu şiirleri anlamlarıyla birlikte burada zikretmek
faydalı olacaktır. Bu şiirler Sûdî’nin metne dâhil ettiği şiirler olamaz, çünkü
adı geçen şahsiyetlerin şerh metniyle ilgisi yoktur. Fakat müstensihler arasında
bilgili olan kişiler bu tarz şiirleri metne eklemekte bir beis görmemişlerdir.
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Târîh-i Fevt-i Câmî: Câmî ki âfitâb-ı sipihri-i kemâl bûd
Tasnîf kerd nusha be-her ilm bî-hasîb
Reft ez-cihân guzâşt miyân-ı suhanverân
Târîh-i fevt-i hîşten eş âr-ı dil-firîb (898)
“Mükemmellik fezasında bir güneş olan Molla Câmî her ilimle ilgili sayısız eser
telif etmiştir. Dünyadan göçüp gitti, söz erbabı arasında kendi vefat tarihini eşâr-ı dilfirîb ibaresinde bıraktı.” (Bu ibarenin ebced değeri 898 yapmaktadır.)

Târîh-i Fevt-i Sadî: Humâ-yı rûh-i pâk-i Şeyh Sa dî
Çu der-pervâz şud ez-rûy-ı ihlâs
Meh-i Şevvâl bûd u şâm-ı Cum a
Ki der-deryâ-yı rahmet geşt ġavvâs
Yekî pursîd sâl-i fevt goftem
Zi-hâsân bûd ezân târîh şud hâs (691)
“Sa dî’nin hümâ kuşuna benzeyen temiz ruhu ihlas ve samimiyeti yüzünden ten kafesinden çıkıp pervaz etmeye başladığı zaman Şevval ayının bir cuma akşamı idi ve onun
ruhu Allah’ın rahmet denizine inci bulmak için dalan bir dalgıç mesabesinde idi. Biri
onun vefat tarihini sorunca o Allah’ın seçkin (hâs) kullarından idi, bu yüzden vefat tarihi
de hâs kelimesinde göründü.” (Hâs kelimesinin ebced değeri 691 yılını göstermektedir.)

Kıta:

Sultân-ı mulk-i dâniş Câmî yâft der-huld
Ez-bâde-i visâleş ervâh-ı kuds kâmî
Târîh-i fevt-i û-râ ez- akl hâstem goft
Âh ez-firâk-ı Câmî âh ez-firâk-ı Câmî

“Kudsîlerin ruhları bilgi ülkesinin sultanı Câmî’ye kavuşma şarabından muradlarına erdiler. Onun vefat tarihiyle ilgili akıldan bilgi isteyince o Câmî’nin ayrılığından
âh, Câmî’nin ayrılığından âh diye söyledi.” (Son mısranın ebced değeri 898 yılını
göstermektedir.)

Kıta:

Çerâġ-ı ehl-i ma nâ Hâce Hâfız
Ki şem î bûd ez-nûr-ı tecellâ
Çu der-hâk-i Musallâ geşt medfûn1
Bi-cû târîheş ez-hâk-i Musallâ
(Buved târîh-i û hâk-i Musallâ)

1

geşt medfûn: defn kerdend
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“Mânâ ehlinin ışık kaynağı Hâfız-ı Şîrâzî Allah’ın tecellî nurundan bir meşale idi.
O Musalla toprağında defnedildiği için vefat tarihini hâk-i Musallâ (Musalla toprağı)
tamlamasında ara veya vefat tarihi hâk-i musallâ (musalla toprağı) tamlaması olmuştur.” (Hâk-i Musallâ” tamlamasının ebced değeri 791’i göstermektedir.)

Müstensihlerin Anlamını Bilmediği Kelimeleri Değiştirmesi veya
Metinden Kaldırması
Bu tarz değiştirmelerin bir kısmının, metni, istinsah edildiği dönem okuyucusuna daha anlaşılır kılmak için yapıldığı düşünülebilir. Söz gelimi “sı-”
fiili yerine şerh metninde yaygın olarak kullanılan “kır-” fiilinin tercih edilmesi buna örnek gösterilebilir. Veya Arapça ve Farsça bazı kelimelerin Türkçe
karşılığı kullanılabilir. Bunun tersi de mümkündür. Fakat bir kısım örneklerde
müstensihin anlamını bilmediği kelimeyi ya metinden kaldırdığı veya kendince anlamlı bir şekle çevirmek istediği gözlerden kaçmaz. Bununla ilgili bazı
örnekler şunlardır:
1.
Şerhte 1. gazelin 1. beytinde geçen “ Âşık-ı bî-çâre de istiġnâya tahammül
eylemeyüp gâh bâdeye ve gâh afyona ve berşe ve esrâra ve kahveye mübtelâ
olur/düşer.” cümlesinde zikredilen uyuşturucular kategorisine ek olarak bazı
nüshalarda “folonya” kelimesi de zikredilerek cümle şöylece yazılmıştır: “ Âşık-ı bî-çâre de istiġnâya tahammül eylemeyüp gâh bâdeye ve gâh afyona ve
berşe ve folonyaya ve gâh esrâra ve kahveye düşer.” Sûdî hayatta iken istinsah
edilen ilk yazma nüsha olan Feyzullah Efendi nüshasında bu kelime bulunmaktadır. Bundan başka 4 adet yazma nüshada da aynı kelime yazılıdır. İstinsah
tarihi en eski yazma nüshada bulunması, bu kelimenin bizzat Sûdî tarafından
kullanıldığına bir delil sayılabilir. Daha sonra müstensihlerin bir kısmının bu
kelimeyi yaygın kullanımı olmadığı veya anlamını bilmedikleri için metinden
çıkardıkları, diğer müstensihlerin de onların nüshalarından metni çoğaltmaları
sebebiyle bu kelimenin çok az nüshada bulunduğu düşünülebilir. Bu kelimenin metinden çıkarılmasıyla anlamda herhangi bir kapalılık olmamakta, sadece
uyuşturucular kategorisinden bir tür eksilmiş olmaktadır.
2.
M: Peşmîne-pûş vasf-ı terkîbîdir, yünden esvâb giyen kimse, abâ gibi.
S: Peşmîne-pûş vasf-ı terkîbîdir, yünden abâ giyen kimseye dirler.
T, F: Peşmîne-pûş vasf-ı terkîbîdir, yünden esbâb giyen kimse, abâ ve ıġrız gibi.
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S nüshasında şerh metninin -daha anlaşılır kılmak için- kısmen değiştirilmesiyle ilgili örnekler oldukça çoktur. Metinde bunların bir kısmı dipnot
olarak gösterilmiştir. Yukarıdaki cümlede bir garabetin olduğu gözden kaçmaz. “Yünden abâ gibi” ifadesi yünden olmayan abâların da bulunacağını
akla getirmektedir ki bu doğru değildir. M nüshası ise örneğin birini kaldırmış
olmaktadır. Sûdî’nin hayatında istinsah edilen T ve F nüshalarında bu cümlede “ıġrız” diye yünden yapılan farklı bir elbiseden bahsedilmektedir. Tarama
Sözlüğü’nde bulunmayan bu kelime Derleme Sözlüğü’nde “yün elbise” anlamıyla kayıtlıdır. Burada müstensihlerin bir kısmının yerel bir kullanımı metne
ekledikleri de düşünülebilir. Fakat en eski yazma ve güvenilir nüshalarda bu
kelimenin bulunması, bazı müstensihlerin anlamını bilmediği bu kelimeyi metinden kaldırdığı ihtimalini güçlendirmektedir. Bu kelimenin kaldırıldığı nüshadan istinsah edenler zinciriyle böyle bir metin yaygınlık kazanabilmektedir.
Şayet bu kelime Sûdî’ye aitse bu onun Türkçe kelimelerle ilgili geniş bir bilgiye
sahip olduğunu gösterir.
3.
M, S: Enguşterî-i zinhâr ol yüzükdür ki hâkim bir esîri afv idüp eline virür
kimse incitmesün diyü. Bu evvel zamânda imiş, ammâ bu zamânda eline bir
varak virürler ma fuv olduġı ma lûm olsun diyü.
T, F: Enguşterî-i zinhâr ol yüzükdür ki hâkim bir esîri afv idüp eline virür
kimse incitmesün diyü. Bu evvel zamânda imiş, ammâ bu zamânda eline bir
ok virürler ma fuv olduġı ma lûm olsun diyü.
Esir affedildiği zaman eline affedildiğini gösteren bir belge (varak) verilmesi ilk bakışta daha mantıklı görünmektedir. Fakat metne hâkim iki müstensihin nüshasında bu kelimenin “ok” olarak bulunması başka bir ihtimalin hemen reddedilmesini haklı çıkarmaz. Dolayısıyla affedilen esirin eline Sûdî’nin
yaşadığı dönemde bazı bölgelerde ok verildiğine dair bir bilginin bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir. Alanımız dışındaki bu hususu bazı
tarihçi akademisyenlere sorduk. Teyit edici bir bilgi alamadık. Öğretim üyesi
İlyas Gökhan hocamızın doktora öğrencisinden naklen şifahen anlattığı bir
bilgiyi burada kaydetmek faydadan uzak değildir. Bu şifahi bilgiye göre Sivas
Şarkışla yöresinde ihtiyarlar arasında yaygın olarak kullanılan “azat oku” kavramı bulunmaktadır. Bu ok azat edilen esirlere verilmekte, esirler bunu ata bindikleri zaman atın gözünü örten kısma takmaktadırlar. Bu şifahi bilgiyi teyid
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edecek elimizde başka bir veri olmadığı için metinde “varak” kelimesi yazılmış,
“ok” kelimesi ise dipnotta gösterilmiştir. Bu şifahi rivayet doğru ise Sûdî’nin
gezip dolaştığı bölgelerdeki yerel uygulamalar hakkında geniş bilgi sahibi olduğunu söylemek gerekir. Zaten şerhte zaman zaman bu tarz yerel kullanımlarla
ilgili bilgiler bulunmaktadır.
4.
S: Zülâl dadlı su, bunda murâd şarâb-ı nâbdır.
M, T, F: Zülâl dadlı su, ya nî gereñ olmaya, bunda murâd şarâb-ı nâbdır.
Tarama Sözlüğü’nde bulunmayan bu kelime Derleme Sözlüğü’nde farklı anlamlarıyla mevcuttur ve anlamlarından biri de “lezzetsiz acı su” şeklinde gösterilmiştir. Müstensih anlamını bilmediği kelimeyi metinden çıkarmış olmalıdır.
Burada şunu belirtmek gerek ki F nüshasının dikkate değer özelliklerinden
biri tereddütlü yerlerde metnin doğru okunması için hareke koyması, ayrıca
“kef ” harfinin “g” veya “nazal nûn” olarak okunması gerektiği yerde tereddütlü
durumlarda üç nokta koymasıdır. Burada da baştaki ve sondaki “kef ” harfinin
üzerine üç nokta konularak kelimenin yanlış okunma ihtimali bertaraf edilmek istenilmiştir.

Müşkle İlgili İlâve Açıklamalar
Şerhte 1. gazelin 2. beytinin şerhinde müşkle ilgili açıklamalar, yine
müşkle ilgili iktibas edilen şiirler hakkında nüshalar arasında farklılıklar görülmektedir. Akîl-i Bağdâdî ve Bâbûsu’l-Lügat’ten iktibas edilen bilgiler şu
şekildedir:
“ Akîl-i Baġdâdî târîhinde âhû-yı müşkün ba zı ahvâlini zikr eylemiş, dimiş ki ayaklarının incikleri incecikdir ve bakanaġı arası genişdir, siyâh-reng olur ve aġzında hınzîr gibi iki dişi var, taşra çıkup
durur. Maşrık’da Tibet vilâyetinde çok olur. Kaçan ki âhûda göbek
belürse bîmâr gibi olur, tâ nâfe kemâlin bulınca. Ve yılda bir kere
aġaç semer virdügi gibi bu âhû yılda bir nâfe virür. Ve ba zılar dirler
ki nâfe âhûdan çıkar tavukdan yumurta çıkar gibi ve yılda bir kerre
düşürür surresinden tavuk yumurda düşürdügi gibi. Temme kelâmu
Akîl. Ammâ asıl meşhûr olan budur ki geyigin surresinden bi-izni’llâhi Te âlâ meme gibi belüre, dahi içine kan ine ve yab yab büyüye,
zamânı gelince kopa düşe. Kezâ fî Bâbûsi’l-Lüġa.”
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Yukardaki metinde geçen “bakanak” kelimesi bir kısım müstensihlerce
“kaynak/kıynak” şeklinde yazılmıştır. Muhtemelen kelimenin anlamını bilmeyenler kelimeyi bu şekle dönüştürmüşlerdir. Carullah-1695 nüshasında
derkenarda “bakanak, iki kâf ile, çatal tuynaklı hayvânâtın tuynakdan yukarı
iki ufacık tırnakları olur her ayaġında ki ana Fârisîce jengele dirler ve Türkîce
bakanak. Minhu.” şeklinde bulunan not, kelimenin nasıl okunması gerektiği
hususunda okuyucuyu aydınlatmaktadır. Yine “meme gibi” ifadesi bir nüshada
“mîm gibi” şeklinde yazılmıştır. Mîm harfinin yuvarlak kısmı memeye benzetilebilir.
Nüshaların çoğunda bu ikisi birlikte bulunmakta, çok az bir kısmında ise
sadece Akîl-i Bağdâdî’den iktibas edilen kısım bulunmakta Bâbûsu’l-Lügat’ten
iktibas edilen kısım bulunmamaktadır. Geri kalan 10 civarındaki nüshada ise
her iki iktibas da bulunmamaktadır. İktibas bulunan nüshaların bir kısmında
ilk cümle “ Akîl-i Baġdâdî târîhinde âhû-yı müşkün ba zı ahvâlini zikr eylemiş.”
şeklinde, bir kısmında ise “târîh” kelimesi düşürülerek “ Akîl-i Baġdâdî âhû-yı
müşkün ba zı ahvâlini zikr eylemiş.” şeklinde geçmektedir. Yine müstensihlerin
bir kısmının muhtemelen Bâbûsu’l-Lüġat diye bir eserden haberleri olmadığı
için eserin adını “Kâmûsu’l-Lüġat” şeklinde yazdıkları görülmektedir.
En eski yazma nüshalardan olan F nüshasında bu iktibasların her ikisi de
bulunmaktadır. T nüshasında ise sadece Akîl’den iktibas edilen kısım bulunmakta, Bâbûsu’l-Lügat’ten iktibas edilen kısım bulunmamaktadır. Sûdî’nin
şerh üslûbu dikkate alındığında birebir iktibasta bulunmadığı, iktibas edilen
kısmın sonunda “söz tamamlandı” anlamında “Temme” ifadesini kullanmadığı görülmektedir. Onun yerine “Tafsilini isteyenler tefsir kitaplarına, tarih
kitaplarına, nahiv kitaplarına vb. baksınlar.” gibi genel ifadeler kullanılmaktadır. Bu kısmı, konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip müstensihlerin okuyucuya daha etraflı bilgi vermek için metne eklediği düşünülebilir. Zaten şerh
geleneğinde bu husus azımsanmayacak miktarda mevcuttur. Önemli olan
böyle ilâve bilgiyi metne ekleyenlerin bunun müellife değil kendilerine ait
olduğunu belirtmeleridir.
Yine bu iktibaslardan sonra gelen “Bu da ma lûm ola ki âhûdan munfasıl
oldukda kokı virmezmiş. Bâ dehu ba zı mu âlecâtla terbiye iderler ki bu kokıyı virür.” cümlesinden sonra bazı nüshalarda “Pes, turrayı nâfeye ve sabâyı
müşk-furûşa ki nâfe-güşâdır, teşbîh eylemiş ve yüreklere kan düşmege sebeb
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tevakku ve intizârdır.” cümlesiyle beytin şerhi tamamlanmaktadır. Nüshaların
çoğunda ise bu iki cümlenin arasına mensur bir cümle ile birlikte bazı nüshalarda 3, bazı nüshalarda ise 4 beyit şeklinde yazılan ilâveler bulunmaktadır. Bu
ilâve kısımlar şunlardır (Nüshaların tamamında bulunan kısım koyu karakterle
gösterilmiş, ilâve kısımlar tırnak içerisine alınmıştır):
Bu da malûm ola ki âhûdan munfasıl oldukda kokı virmezmiş. Badehu bazı muâlecâtla terbiye iderler ki bu kokıyı virür. “Ba zılar didiler
ki müşk her otı otlamakdan hâsıl olmaz, belki lâle ve sünbül otlamakdan olur.
Niteki Âsafî dimiş:
Beyt:

Çeşmet âhûyî’st muşkîn rûy-ı gulgûn-râ zi-teb
Lâlezârî sâhtî behr-i ġazâl-i hîşten

Ve lehu:

Der-devr-i lâle mestî-i âhû-yı çeşm-i û
Muşkîn ġazâle-râ be-kadeh-nûşî âvered

Ve lehu:

Cihân-râ Âsafî pur-hûn-ı dilet lâlezâr âmed
Ki şud muşkîn ġazâlî her taraf âhû-yı sahrâyeş

Selmân, Beyt: Durrâc-ı bûm-ı û heme şâhîn koned şikâr
V’âhû-yı deşt-i û heme sunbul koned çerâ”
Pes, turrayı nâfeye ve sabâyı müşk-furûşa ki nâfe-güşâdır, teşbîh eylemiş ve yüreklere kan düşmege sebeb tevakku ve intizârdır.
Son beyit nüshaların çoğunda “durrâc u bûm-ı û” şeklinde bağlama grubu
olarak bulunmaktadır. Dijital ortamda ise az sayıdaki yazma nüshada görüldüğü üzere tamlama şeklinde “durrâc-ı bûm-ı û” olarak mevcuttur. Zaten doğru
bir anlam için de tamlama olması lazımdır. Muhtemelen bazı müstensihler
“bûm” kelimesinin “ülke” değil “baykuş” anlamını dikkate almışlardır. Kelime
her iki anlama da gelmektedir. Beytin anlamı tamlama şekli esas alındığında
şöyledir: “Onun ülkesindeki turaç kuşu her zaman şahin avlar. Ve onun sahrasında dolaşan ceylan her zaman sünbül otlar.”
Bağlama grubu olunca birinci mısranın anlamı “Turaç kuşu ve baykuş her
zaman şahin avlar.” şeklini almaktadır. Turaç kuşunun şahin avlaması şaşılacak
bir şeydir, fakat baykuşun şahin avlaması hayret verici bir durumu ifade etmekten uzaktır. Yukarıdaki beyitlerin tamamının anlamı metnin geçtiği yerde
dipnot olarak verilmiştir.
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Bazı nüshalarda 3, bazı nüshalarda 4 beyit olan bu şiirlerin de okuyucuya
geniş bir bakış açısı kazandırmak için bazı müstensihler tarafından metne eklendiğini düşünmek daha tutarlı görünmektedir. Zaten iki mensur cümlenin
arasına eklenen metnin tamamı dikkate alındığında bunların siyak ve sibak
bakımından bir rekâket oluşturduğu dikkatli gözlerden kaçmaz.

Şerhin Telif Tarihini Gösteren Kıta
Genellikle yazma nüshaların son sayfasında bulunan, bazı yazmalarda ise
giriş kısmının sonuna konulan kıta iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Nüshalarda yaygın olarak bulunan birinci şekilde kıta iki beyitten meydana gelmektedir ve şu şekildedir:
Şu dem ki şerhine dil buldı fırsat
Ġac idi sorar isen sâl-i hicret
Murâdın bulsun okuyup yazanlar
Dahi sehv u hatâsını düzenler
Bu şiirde geçen “ġac” kelimesinin ebced değeri olan 1003 tarihiyle şerhin telif tarihi belirtilmektedir. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nafiz Paşa, 965 numarada kayıtlı yazma nüshada bu kıtada geçen “ġac” kelimesinin yerine “kac” yazılmıştır. Muhtemelen müstensih “ġac” kelimesinin
anlamsız olduğunu düşünerek metni düzeltmek gayesiyle kelimeyi “kac”
şeklinde yazmıştır. Mısrayı “hicrî yılın kaç olduğunu sorarsan” anlamına
gelecek bir şekle çevirmiş, fakat bu sorunun cevabının kıtada bulunmadığını düşünmemiştir. Yine Nuruosmaniye, 3965-M’de kayıtlı nüshada
ġac kelimesi yerine ġaz yazılmış, derkenarda bu kelimenin ebced değeri
olan 1007 rakamı konulmuştur. En eski yazma nüshalardan olan Feyzullah Efendi nüshasının istinsah tarihinin 1006, Topkapı nüshasının istinsah
tarihinin 1007 yılı olduğu dikkate alındığında böyle bir ihtimal kabul edilebilirlik sınırlarının dışındadır.
İkinci şekil ise şerhin sonunda değil giriş kısmının sonunda bulunmaktadır.
Bu nüshalarda ayrıca yukarıda ele alındığı gibi Molla Câmî’nin vefat tarihini
gösteren iki kıta ile Sa dî-i Şîrâzî’nin vefat tarihini gösteren bir kıta da bulunmaktadır. Bu nüshalarda kıta 2 beyit değil 3 beyit hâlindedir ve şerhin telif
tarihi ay ve gün olarak da belirtilmektedir. Kıta şu şekildedir:
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Şu dem ki şerhe gönül didi temmet
Ġab idi sorar isen sâl-i hicret
Meh-i Zilka de’nin yaḥ idi rûzı
Ki tekmîlini Tanrı kıldı rûzî
Mübârek olsun okuyup yazana
Dahi sehv ü hatâsını düzene
Bazı nüshalarda “yaḥ” yerine “penc” yazılmıştır. Eski yazıda zaman zaman
noktaların ihmal edildiği bir gerçektir. Her iki kelimenin yazılışı da şeklen
birbirine benzemektedir (
).
1003 tarihini gösteren “ġac” kelimesi yerine 1002 tarihini gösteren “ġab”
kelimesinin yazılması şerhin telif tarihini az da olsa değiştirmektedir. Bu değişiklik iki ay gibi bir süre olabileceği gibi on dört aya varan bir süre de olabilir. Çünkü “ġac” yazan nüshalarda şerhin hangi ayda tamamlandığını belirten
ifadeler yoktur. Zilkade ve akabindeki Zilhicce’den sonra Muharrem ayının
gelmesi ile yeni bir hicrî yıl olan 1003 tarihi başlamış olmaktadır.
Bu kıtada geçen “yaḥ” kelimesi hakkında şu ihtimaller düşünülebilir. Bu
kelime “buz, soğuk” anlamına gelen “yaḫ” olamaz. Çünkü 1002 yılının Zilkade ayı Temmuz-Ağustos aylarına tekabül etmektedir. “Penc” yazan nüsha hakkında “yaḥ” kelimesine bir anlam veremeyen müstensihin bu kelimeyi yazılış
bakımından kısmî benzerlikten dolayı “penc” kelimesine çevirdiği söylenebilir.
“Penc” kelimesi doğru kabul edilirse şerh Zilkade ayının beşinde tamamlanmış olmaktadır. Bir başka ihtimal ise “yaḥ” kelimesinin ebced değeri olan 18
rakamı ile şerhin Zilkade ayının 18’inde tamamlandığının ifade edilmesidir.1
Kıtanın geçtiği nüshada müstensihin şiirdeki noktaları yazmada gösterdiği ihtimam dikkate alındığında böyle bir ihtimal göz ardı edilmemelidir.
Bütün bu ihtimallerden sonra bu tarih kıtasının Sûdî’ye ait olup olmadığı
da tartışmalı hâle gelmektedir. Kıtanın bir kısım nüshalarda girişten sonra,
bir kısım nüshalarda en sonda bulunması, bazı nüshalarda ise bulunmaması
dikkate alındığında şunlar söylenebilir: Sûdî henüz hayatta iken şerhi istinsah
edenlerin şerhin telifinin tamamlandığı zaman hakkında bilgi sahibi oldukları
için böyle bir tarih kıtası yazıp metne eklemeleri uzak bir ihtimal değildir.
1

Bu ihtimalin değerli meslektaşım Doç. Dr. İsmail Bayer tarafından ifade edildiğini söylemek bir hakkın
teslimi olacaktır.
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Her iki şiir arasındaki farklılık ise müstensihin şerhin tam olarak ne zaman
tamamlandığı hakkında kendi bilgisine dayanarak kıtayı yazmış olma ihtimalini akla getirmektedir. Sûdî’nin şiir yazdığı hakkında elimizde herhangi bir
veri yoktur ve Hâfız Dîvânı, Bostân ve Gülistân şerhlerinde de Sûdî’ye ait şiir
bulunmamaktadır. Bostân ve Gülistân şerhlerinin sonunda da sadece telif tarihini gösteren kelimenin değişmesiyle aynı şiirin bulunması bu şiirlerin bir iki
müstensihin kaleminden çıkması ihtimalini güçlendirmektedir.

Tarihî Şahsiyetlerle İlgili Farklılıklar
“Bi-bîn hilâl-i Muharrem bi-hâh sâġar-ı râh
Ki mâh-ı emn u emân’est u sâl-i sulh u salâh
Bu beyt telmîhdir Şâh Şucâ ın Lâr pâdişâhıyla müsâlaha eyledügine. Ya nî
bundan evvel Lâr’ın pâdişâhıyla İlhânîler mukâtele ve muhârebe üzere idi. Pes,
Şâh Şucâ ki taht-ı saltanata cülûs eyledi, işitdi ki Timur Arab ve Rûm üzere asker
çeküp gelür, (T, F: işitdi ki Hülâgû ki Cengiz hânın (F+ oġlı) oġlıdır yanî torunı. Acem üstine asker çeküp gelür) vardı ve etrâfda muhâlif olan selâtînle ya nî
Lâr pâdişâhıyla ve ġayrilerle ki kendinin babasıyla şikâk üzere idi, musâlaha eyledi ve Timur ile (T, F: Hülâgû ile) kıtâl eylemek içün müheyyâ oldı. (F+ Rivâyet
olunur ki otuz bin erle Hülâgû’ya mukâbil oldı, bunun biriyle Hülâgû’nun
askeri yüzbinden ziyâde idi.) (T, F+ Rivâyet olunur ki yarısını helâk eyledi.
Âkıbet Hülâgû askeri yek-dil ü yek-cihet olup hücûm eyleyüp katle irişdirmişler. Dirler ki Hülâgû bunun şecâat u şehâmetini görüp ziyâde begenmiş,
hattâ çok say eylemiş ki diri tuta, ammâ muhkem savaşçı olduġından diri
tutmaġa müyesser olmayup katl eylemişler.) Pes, bu beyit ol zamânda etrâf
pâdişâhları ile olan musâlaha ve emn ü emâna telmîhdir.”
En eski yazma nüsha olan ve Sûdî henüz hayatta iken istinsah edilen Feyzullah Efendi ve Topkapı nüshasında “Timur” yerine “Hülâgû” bulunması,
yine bu iki nüshada bulunan ve yukarıda koyu karakterle gösterilen yerde içinde Hülâgû kelimesi geçen ek bilgilerin diğer nüshalarda bulunmaması oldukça
bâriz bir farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. 1265 yılında ölen Hülâgû’nun
1384 yılında ölen Şâh Şucâ ile savaşması mümkün değildir. Şayet bu bilgiler
Sûdî’ye aitse müstensihlerin tarihî bilgiler ışığında bu kısmı düzelttiğini düşünmek gerekecektir. Sûdî’nin hafızasına güvenerek tarihî şahsiyetleri birbirine
karıştırmış olması akıldan uzak değildir.
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Gramatikal Açıklamalarla İlgili Farklılıklar
Şerhte beytin hemen altında görülen gramatikal açıklamaların bulunduğu
kısımda muhteva aynı kalmak şartıyla müstensihlerin ifadeleri farklı yazabildiği görülmektedir. Söz gelimi devrik cümle düz cümleye, düz cümle devrik
cümleye çevrilebilmekte, metindeki yabancı asıllı kelimelerin Türkçe karşılıkları kullanılabilmekte, Farsça tamlamalar Türkçe tamlamaya çevrilebilmekte,
bazen de Eski Anadolu Türkçesinde görülen bazı kelimelerin dönem okuyucusu tarafından anlaşılamaması ihtimali dikkate alınarak değişikliğe gidilebilmektedir. Nüshalar arasında gramatikal açıklamalar bakımından kısa olanlar
olduğu gibi, daha uzun ve ayrıntılı olanlar da vardır. Bu durum şu iki ihtimali
akla getirmektedir: Ya Sûdî’nin sıkça her beyitte tekrar ettiği bazı ifadeler okuyucunun artık bunları bildiği dikkate alınarak müstensih tarafından metinden
kaldırılmıştır veya Sûdî’nin kısa tuttuğu, tayyettiği bazı açıklamalar aynı şablon örnek alınarak müstensih tarafından metne eklenmiştir. Her iki ihtimal de
aynı derecede güçlü bir seçenek olarak karşımızda durmaktadır. Bu tarz ilâve
veya eksik bilgiler beytin anlamı hususunda herhangi bir değişikliğe sebep olmazlar.

Derkenardaki Notlar
Şerh metinlerinde sıkça karşılaşılan hususlardan biri şârihlerin yanı sıra
müstensihler veya istinsah edilen metni okuyanlar tarafından derkenarda yazılan bazı açıklamalardır. Bu tarz açıklamalarla okuyucunun konuya daha etraflıca bakabilmesi hedeflenmektedir. Bu bilgiler farklı kaynaklardan alınabildiği
ve hemen alt kısmına metnin nereden alıntılandığı belirtildiği gibi, belirtilmediği yerler de vardır. Yine bu bilgilerin bir kısmı müstensihin veya okuyucunun
kendi ilâveleri de olabilmektedir. Böylece çok az kişinin ulaşabileceği bilgilere
şerh metnini okuyan kimse çabucak ulaşabilme imkânına sahip olabilmektedir. Bunlardan en eski yazma nüsha olan Feyzullah Efendi nüshasında farklı
yazı stiliyle müstensih tarafından değil metni okuyan tarafından yazıldığı anlaşılan iki yeri burada zikretmek faydalı olacaktır:
1.
Mîm harfindeki 42. gazelin 9. beytinin şerhinde beyitte geçen sâhib-i
dîvân tamlamasının izahı hakkında derkenarda yazılan bilgilerin şerh metnini
okuyan ve tarihî şahsiyetler hakkında bilgili olan biri tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiler şunlardır:
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“Hâce Şemseddîn-i sâhib-dîvân ki Hülâgû Hân, ba dehu oġlı
Abaka Hân, ba dehu diger oġlı Ahmed Hân’ın Īrân’da zamân-ı saltanatlarında istiklâl üzere yigirmi tokuz yıl vezâret sürmüş envâ -ı
fezâyil ü hasâyil ile ârâste vezîr-i kâr-dân idi. Ahmed Hân’dan sonra
Arġun Hân bin Abaka Hân pâdişâh oldukda babam Abaka Hân’a
zehir virmişsin diyü töhmet isnâdıyla hicretin 683 senesi Şa bân’ında
Tebrîz’de dört oġlıyla katl eyledi. Allâhu a lem Hâce’nin işbu beyitde
sâhib-i dîvândan murâdı tecnîs olup biri sâhib-i dîvân olan şu arâ-yı
selef ola ve biri mezkûr vezîr Hâce Şemseddin-i sâhib-dîvân ola, ve
li-kullin vechun.”
2.
Hâfız’ın elif harfindeki 6. gazelinin 2. beytinde geçen keştî-nişestegânîm
terkibinin bazı nüshalarda keştî-şikestegânîm şeklinde yazılması ile ilgili bir
soru ve ona verilen cevap F nüshasında 11b’de bulunmaktadır. Soru ve cevabın
her ikisi de manzumdur ve Hâfız’ın gazeliyle aynı vezinde yazılmıştır. Soruyu
soran Tâyirî, cevap veren ise Nisârî’dir. Hâfız’ın beyti şöyledir:
Keştî-nişestegânîm ey bâd-ı şerta ber-hîz
Bâşed ki bâz bînîm ân yâr-ı âşinâ-râ
“Gemisi karaya oturmuş kimseleriz. Ey rüzgâr, es de gemimiz hareket etsin, ola ki
o âşina sevgiliyi görelim.”

Tâyirî’nin manzum sorusu şöyledir (Tercümeler hemen beytin altında gösterilmiştir):
Ey bâd-ı subh ber-hîz ber-sûy-ı Tun guzer kon
Ber sâhib-i Nisârî ez-mâ resân du â-râ
“Ey sabâ rüzgârı, kalk, Tûn’a doğru yola koyul ve Nisârî’ye dualarımızı ulaştır.”
(Tûn Horasan’da bugün Firdevs diye anılan bir şehrin adıdır.)

Ba d ez-du â bi-gûyeş k’în beyt-i Hâce Hâfız
Her çend nîst muşkil muşkil şude’st mâ-râ
“Dua ve hürmetlerimizi arz ettikten sonra ona söyle ki Hâfız’ın şu beyti her ne
kadar zor çözülen bir beyit değilse de anlamı bize kapalı kalmıştır.”

Ba zî nişeste hâned ba zî şikeste dâned
Her kes koned delîlî isbât-i mudde â-râ
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“Bu beyitte geçen kelimeyi bazıları nişeste (karaya oturmuş) olarak okuyor, bazıları
ise şikeste (kırılıp parçalanmış) olarak düşünüyor. Herkes kendi iddiasını ispatlamak
için ortaya delil koyuyor.”

Kavl-i sahîh zîn du ber-gûy tâ kudâm’est
Tâ mudde î ne-pûyed dîger reh-i hatâ-râ
“Bu ikisinden hangisinin doğru olduğunu lütfedip söyle de iddia sahibi yanlış yola
gitmesin, metne yanlış anlam vermesin.”

Bu soruya Nisârî manzum olarak şöyle cevap vermektedir:
Âmed nesîm-i subhî ez-Tâyirî be-yârân
Ez-gulşen-i mahabbet gulhâ şukuft mâ-râ
“Sabah rüzgârı dostlara Tâyirî’den haber getirdi, onun gelmesiyle gönlümüzde muhabbet çiçekleri açıldı.”

Keştî-nişeste hânden der-nazm-ı tab dûr’est
Her çend hest ma nâ fî’l-cumle în edâ-râ
“Beyitte geçen terkibi keştî-nişeste (gemisi oturmuş) şeklinde okumak tabiata uzaktır. Gerçi bu şekilde okunuşta da kısmen doğru bir anlam bulunabilir.”

Lîkin şikeste bâyed tâ yâr dûr mâned
Der-nefh-i sûr cûyed ân yâr-i âşinâ-râ
“Fakat yârin uzak kalması için geminin kırılmış olması gerekir. Ta ki sura üfürüldüğü yani dağılıp parçalanmış cesetlerin bir araya geldiği zaman aşina yâri arasın.”

Ya nî şikeste cism-est ez-rûh bâz mâned
Der-nefh-i sûr cûyed âmurziş-i du â-râ
“Yani ruhtan geride kalan parça parça olmuş cesettir, cisimdir. Sûra üfürüldüğü
yani cesetlerin dirilip toplandığı zaman bu ruh tekrar cesede girer, Allah’ın bağışını ve
affını ister ve ona kavuşur.”

Hâlî ki Hâce Hâfız kerde çunîn mukarrer
Ma nî-i karâr dâden had nîst în gedâ-râ
“Hâfız’ın kastettiği anlam bana göre böyledir. Fakat kesin karar vermek bu fakirin
haddi değildir.”
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Sûdî 11 nüshayı eses alarak oluşturduğu şerh metninde böyle bir nüsha
farklılığından bahsetmez. Hâfız’ın beytine tasavvufî anlam yüklemek isteyen
bir müstensihin “nişeste” kelimesini “şikeste” şeklinde okuyup metne ona göre
anlam vermek istediği düşünülebilir. Ona göre gemi insan bedeni olmaktadır,
onun kırılmış olması ölümle birlikte çürüyüp dağılmasıdır, rüzgârın esmesi
de sûra üfürülmesi sonucu dağılmış, parça parça olmuş cesetlerin yeniden bir
araya gelmesi ve o cesede ruh nefhedilmesi (üfürülmesi) anlamındadır. Tabii ki
gerçek sevgiliye kavuşmak da haşirden sonra olacaktır. Metnin yorumu belirli
bir çerçeve içinde sınırlanamayacağı gibi okuyucunun da metne katmak istediği anlam olabilir. Hâfız’ın öyle bir kelime kullanıp kullanmadığı veya böyle
bir anlam düşünüp düşünmediği hususu metni kendine göre yorumlamak isteyenler için zaten bağlayıcı değildir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

NÜSHALARIN TAVSİFİ
Yukarıdaki temel bilgilerden sonra nüshalar kendi arasında 4 kategoride
ele alınacaktır. Bunlar istinsah kaydı bulunan tam nüshalar, istinsah kaydı bulunmayan tam nüshalar, istinsah kaydı bulunan eksik nüshalar, istinsah kaydı
bulunmayan eksik nüshalar şeklindedir. İstinsah kaydı bulunan tam ve eksik
nüshalar, yazılış tarihindeki öncelik esas alınarak sıralanmıştır. Diğerleri rastgele sıralanmıştır. 4 başlık altında ele alınan nüshaların fizikî özellikleri değil,
içerikleri dikkate alınarak haklarında bazı bilgiler verilecektir.

İstinsah Kayıtlı Tam Nüshalar
1. Millet Kütüphanesi, Feyzullah Efendi, nr. 1641
Şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatı hakkında Gülendam’dan tercüme
edilip müstensihler tarafından şerhin başına konulan kısmı içermeyen bu
nüsha, doğrudan 1. gazelle başlamaktadır. İstinsah kaydı olan bu nüshanın
sonunda Recep ayında, pazar günü 1006 yılında tamamlandığını gösteren
Arapça bir ibare bulunmaktadır. Sûdî’nin hayatında istinsah edilen ve istinsah tarihi itibariyle en eski olan bu nüshada sayfa numaraları daha sonra
Latin rakamlarıyla yazılmıştır. 596b’de bitmektedir. Son derece sağlam ve
dikkatli bir müstensih tarafından yazıldığı görülen bu nüshada 51a’da “te”
harfindeki 21. gazelin 5. beytinden itibaren yazı stili ve müstensih değişmekte, okuduğu metni anlamayan, yanlış yazan, dilediği yerleri atlayan bir müstensih karşımıza çıkmaktadır. 61a’da 30 gazelin bir beytinden sonra metin
tekrar eski müstensih tarafından yazılmıştır. Bu 10 varaktan ibaret bulunan
ve içerisinde 10 gazelin şerh edildiği kısım hariç diğer yerler sağlam bir metin
görünümündedir. Derkenarda reddiyeler yazılı bulunan bu nüsha, metinde
F kısaltmasıyla gösterilmiştir. Nüsha, metnin oluşturulmasında esas alınan
nüshalardandır ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi “NüshalarınTavsifi ve Tenkitli Metin Tesisi” başlığı altında verilmiştir.
2. Topkapı Sarayı Müzesi, Koğuşlar Kitaplığı, nr. 933-934
Topkapı Sarayı Müzesi, Koğuşlar Kitaplığı, nr. 933 ve 934’te kayıtlı iki
nüsha hâlinde bulunmaktadır. Aslında tek bir cilt olmasına rağmen ikiye bölünerek ayrı ayrı ciltlenmiştir. Şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatı hakkında Gülendam’dan tercüme edilen kısmı içeren bu nüshanın birinci cildi 248,
ikinci cildi 235 varaktır. 1. cildi “dâl” harfinde yazılan 150. gazelin 6. beytinin
şerhi esnasında cümle tamamlanmadan bitmekte, ikinci cilt buradan itibaren
devam etmektedir. Sonunda şerhin telif tarihini gösteren şiir yoktur. En sonda
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bulunan istinsah kaydında bu nüshanın Şemseddin b. Üveys el-Mar aşî tarafından yazıldığı, İstanbul’da hicrî 7 Şaban 1007 yılında tamamlandığı ifade
edilmektedir. Sûdî’nin vefat tarihinin 1008 yılı olduğu dikkate alındığında
bu nüsha Sûdî hayatta iken yazılan en eski ikinci nüshadır. Metnin oluşturulmasında esas aldığımız bu nüsha hakkında şerh metninin hemen başında
“NüshalarınTavsifi ve Tenkitli Metin Tesisi” başlığı altında gerekli açıklamalar
yapılmıştır.
3. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye, nr. 3965-M
Bu nüshada giriş kısmı bulunmamakta, şerh metni 1. gazelin şerhiyle başlamaktadır. Şerhin telif tarihini gösteren şiirde ġac kelimesi yerine ġaz yazılmış,
derkenarda bu kelimenin ebced değeri olan 1007 rakamı konulmuştur. Diriöz,
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın 1007 yılında tamamlandığını bu nüshaya dayanarak
söylemiş olmalıdır.1 Fakat Topkapı nüshasının istinsah tarihinin 1007 yılı
olduğu dikkate alındığında bu ihtimal pek makul görülmemektedir. Ayrıca
hiçbir nüshada böyle bir bilginin bulunmaması da bunun bir sehiv olduğunu göstermektedir. 476 varak olan bu nüshanın sonunda Şeyhülkurrâ Hacı
Muslihuddin b. Hacı Hamza b. Abdullah tarafından 1028 yılında, Ramazan
ayının bir cuma gününde, kuşluk vaktinde tamamlandığını ifade eden Arapça
ibare bulunmaktadır.
Zaman zaman sıralamanın bozulduğu, bazı kısımların öne alınıp bazı kısımların sona bırakıldığı bu nüshada, müstensihin Arapça asıllı kelimeleri yazarken dikkatsizce davrandığı görülmektedir. Meselâ lâzım kelimesinin ( ) ز
şeklinde yazılması, “sayrûret” kelimesinin “zaruret” olarak yazılması gibi. Metnin oluşturulmasında esas aldığımız üç nüshada bulunan “Şarâb sirkeye ve süd
yoġurda çekildigi gibi. Niteki Hilâlî’nin bu beytinden ziyâde rûşendir.” cümlesinden sonra gelen üç beyit bu nüshada bulunmamaktadır. Yine üç nüshada
geçen “Ezû; û zamîri mısrâ -ı sânînin mazmûnına ya nî fehvâsına masrûfdur
izmâr kable’z-zikr tarîkiyle. Zât-ı Bârî’ye ircâ ı efhaş-ı hatâyâdır.” şeklindeki
kısmın bu nüshada “Ezû; û zamîri mısrâ -ı sânînin mazmûnına ya nî fehvâsına,
Zât-ı Bârî’ye ircâ ı efhaş-ı hatâyâdır.” şeklinde kısaltılarak verildiği görülmektedir.
4. Milli Kütüphane, 42 Yu 7056
Şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatıyla ilgili kısmı içeren bu nüshanın girişinden hemen sonra şerhin telif tarihini gösteren şiir bulunmaktadır. Bu şiir,
1

Diriöz, “Sûdî”, Türk Ansiklopedisi, c. XXIX, s. 470.
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nüshaların büyük bir çoğunluğunda şerhin sonunda yer alır. Bu şiirden hemen
sonra Molla Câmî ve Sa dî’nin vefat tarihlerini gösteren Farsça şiirler bulunmakta, daha sonra 1. gazelin şerhine geçilmektedir. Bu nüshada Akîl-i Bağdâdî’den müşkle ilgili alıntılanan kısım yoktur. Müstensihin dikkatsizliğini gösteren bazı örnekler dışında metinde bir problem görülmemektedir. Derkenarda
büyük çapta reddiyeler bulunmayan bu nüshanın bir yerinde, derkenarda
“Redd-i Şem î-i câhil” yazılmıştır. 507 varaktan ibarettir, sayfa numaraları Latin rakamlarıyla konulmuştur. Son sayfada farklı bir yazı sitiliyle el-Hac İsmail
bin Sinan tarafından h. 1032’de istinsahın tamamlandığını gösteren Arapça bir
ibare bulunmaktadır.
5. Milli Kütüphane, 06 Hk 326
Şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatıyla ilgili kısmı içermeyen bu nüsha
doğrudan 1. gazelin şerhiyle başlamaktadır. İlk birkaç sayfada derkenarda oldukça fazla notlar bulunan bu nüshada aynı zamanda derkenarda reddiyeler de
yazılmıştır. Nüshanın sonunda şerhin telif tarihini gösteren şiirden hemen sonra rakamla 1038 tarihi yazılmıştır. Bu tarih şerhin istinsah tarihi olmalıdır. Kimin istinsah ettiğine dair bir bilgi yoktur. Akîl-i Bağdâdî ve Bâbûsu’l-Lügat’ten
alıntılanan müşkle ilgili bilgiler bu nüshada mevcuttur. Sayfa numaralarının
daha sonra yeni yazıyla konulduğu bu nüsha 457b’de bitmektedir. Yukarıda ele
alındığı gibi bu nüshada da “folonya” kelimesi geçmektedir.
6. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi, nr. 2777-2778
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan bu nüsha iki ciltten
oluşmaktadır. Giriş kısmı yoktur. 1. cilt “râ” harfindeki birinci gazelin şerhi
esnasında cümle tamamlanmadan bitmektedir. Fakat 2. cilt “râ” harfindeki birinci gazelle başlamaktadır. 1. cildi 361, 2. cildi 245 varak olan bu nüshada
ikinci cilt farklı bir müstensih tarafından yazılmıştır. Şerhin telif tarihini gösteren şiir bulunmaktadır. İstinsah kaydında Abdülbâkî bin Sefer tarafından 1071
yılında Rebîülevvel ayının dördüncü günü tamamlandığını gösteren Arapça
ibare bulunmaktadır. Arapça ibare 1071 tarihini gösterdiği hâlde son kısımda
rakamla 1091 yazılması herhâlde bir sehiv eseri olmalıdır. Kontrol ettiğimiz
kadarıyla metin inşasında temel aldığımız üç nüsha ile arasında belirgin farklar
bulunmamaktadır.
7. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Carullah, nr. 1695
Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde kayıtlı bu nüshada şerh metni 575
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varaktır. Giriş kısmı olmayan bu nüshanın sonunda istinsahın İmâmzâde diye
bilinen Abdullah tarafından h. 1081 yılının Zilkade ayının başlarında tamamlandığı Arapça ibarede belirtilmektedir. Yazısı güzel bir müstensihin kaleminden çıkan bu nüshanın sonunda şerhin telif tarihini gösteren şiir bulunmaktadır. Metnin oluşturulmasında esas alınan üç nüsha ile örtüşen bir konumdadır.
Bu üç nüshada “andan bezl-i nefs” yerine “andan sonra bezl-i nefs” yazılması
hakkında şunlar söylenebilir: Eski Anadolu Türkçesinde “andan” kelimesi,
“ondan sonra” anlamında da kullanılmaktaydı. Müstensihin metni dönemin
okuyucusu için daha anlaşılır yapmak için böyle bir ilâvede bulunduğu düşünülebilir. Bu nüshada bazı nüshalarda yanlış olarak “kaynak” şeklinde yazılan
kelime “bakanak” olarak yazılmış ve derkenarda “bakanak, iki kâf ile, çatal
tuynaklı hayvânâtın tuynakdan yukarı iki ufacık tırnakları olur her ayağında
ki ana Fârisîce jengele dirler ve Türkîce bakanak. Minhu” şeklinde açıklayıcı
bilgi verilmiştir. Bu ilâve kısım, müstensihin bu konu hakkındaki bilgisini ve
dikkatini göstermektedir.
8. Beyazıt Yazma Eser Ktp., nr. 5455
Doğrudan 1. gazelin şerhiyle başlayan bu nüshada giriş kısmı yoktur. 1.
gazelin 2. beytinde geçen açıklamalarda nüshaların bir kısmında bulunan
Akîl-i Bağdâdî ve Bâbûsu’l-Lügat’ten alıntılanan müşkle ilgili bilgiler bu nüshada vardır. Yine nüshaların bir kısmında bulunmayan, bulunan nüshalarda
ise 3 veya 4 beyit olan Âsafî ve Selman’dan iktibas edilen beyitler bu nüshada
3 beyit olarak bulunmaktadır. Derkenarda reddiyeler vardır. Gazellerin başında geçen “Ve lehu eyzan” cümlesi yazılmamıştır, fakat bu ibarenin yazılabileceği kadar bir boşluk bulunmaktadır. Burada müstensihin daha sonra bu
kısımları farklı bir mürekkeple yazmak için boş bıraktığı düşünülebileceği
gibi bu ibarenin farklı bir mürekkeple yazıldığı bu mürekkebin sonra uçup
silindiği de düşünülebilir. Sayfa numaraları eski yazıyla yazılan ve 568b’de biten bu nüshanın sonunda şerhin telif tarihini gösteren şiir yoktur. Şerhin sonunda geçen Arapça ibarede bu nüshanın Mustafa bin Muhammed eş-şehîr
bi- Attârzâde tarafından Rebîülâhir ayının başında h. 1086 yılında istinsah
edildiği ifade edilmektedir.
9. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Damad İbrahim, nr. 973-974
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan bu eser iki cilttir. Birinci cilt 512, ikinci cilt 489 varaktan müteşekkildir. Giriş kısmı bulunmayan bu
nüshanın 1. cildi dâl harfindeki gazellerin tamamlanmasıyla bitmekte, ikinci
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cilt râ harfindeki gazellerle başlamaktadır. 1. cildin sonunda şerhin Muhammed bin Halîl tarafından h. 1086 yılında Zilhicce ayının ortalarında tamamlandığı Arapça ibarede belirtilmektedir. Bu nüshada şerhin telif tarihini gösteren şiir bulunmamaktadır. İkinci cildin sonunda 1. cildin sonundaki istinsah
kaydının aynısı yazılmıştır. Herhâlde müstensih şerhi istinsah ettikten sonra
her iki cildin sonunda aynı ibareyi yazmış olmalıdır. Yoksa ikisinin aynı tarihte
tamamlanması mümkün değildir. Bu nüshada da “folonya” kelimesi geçmektedir. Hem Topkapı nüshası hem de matbu nüshada “cân-ı ber-leb-âmede”
ibaresini açıklamak için zikredilen 2 beyit, bu nüshada Nafiz Paşa nüshasında
olduğu gibi müstensihin kendi eklemesi olarak düşünülebilecek bir üçüncü
beyti barındırmaktadır.
10. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Tarık Gökmen, nr. 517
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan bu nüsha 383 varaktan
ibarettir. Giriş kısmı yoktur. İlk sayfalarda derkenarda tasavvufî yorumlar yazılmıştır. Şerhin telif tarihini gösteren şiirin bulunmadığı bu nüshanın Erzenirrûm’da 1106’da yazıldığı belirtilmekte, müstensihten bahsedilmemektedir.
11. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 3279
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan bu eserde giriş kısmı
yoktur. Şerhin telif tarihini gösteren şiirin bulunmadığı bu nüsha 411 varaktır. Şerhin ilk sayfasının üst kısmında, farklı bir yazı stiliyle, Fakîr Kıbrısî’nin
Hâfız’ı rüyada görüp ona niçin Yezid’in şiirini iktibas ettiğini sorması üzerine
Hâfız’dan aldığı cevabın yazılı olduğu sekiz satırlık bir açıklama bulunmaktadır. Şerhin telif tarihini gösteren şiirin yer almadığı bu nüshanın sonunda, h.
1158 yılında, müderris Abdullah bin İbrahim tarafından pazartesi günü zeval
vaktinde tamamlandığını gösteren Arapça bir ibare bulunmaktadır.
12. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nafiz Paşa, nr. 965
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde kayıtlı bu nüshada giriş kısmı
bulunmaktadır. Eser iki cilttir. İlk cildi 347b’de biten bu nüshanın 1. cildinin sonunda 15 Zilkade 1160 tarihi yazılmıştır. Sonra boş bir sayfada el-cildu’s-sânî yazılmakta, ikinci cilt “ayn” harfinin birinci gazeliyle başlayıp 593b’de
bitmektedir. Sonunda şerhin telif tarihini gösteren şiir vardır. Metnin oluşturulmasında esas aldığımız bu nüsha hakkında şerh metninin hemen başında
“NüshalarınTavsifi ve Tenkitli Metin Tesisi” başlığı altında gerekli açıklamalar
yapılmıştır.
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13. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Serez, nr. 2673-2674
İki cilt hâlindedir. Her iki cildin başında farklı bir müstensihin hattıyla
fihrist bulunmaktadır. Bu fihristlerde gazellerin matla beytinin ilk mısraı yazılarak karşısında hangi sayfada bulunduğunu gösteren rakam yazılıdır. İkinci
cildin başında, gazelden sonraki nazım şekillerinde ise ayrıntılı fihrist yoktur.
Sadece bu nazım şekillerinin hangi sayfada başladığını gösteren rakam bulunmaktadır. 328 varak şerh metninin bulunduğu birinci cilt, giriş kısmı olmadan
gazellerle başlayıp dâl harfindeki gazellerin tamamlanmasıyla bitmektedir. Birinci ciltte tâ harfindeki gazellerin tamamlanmasıyla müstensih değişmektedir.
Bundan sonraki kısım farklı bir müstensih tarafından yazılmıştır. İkinci cilt râ
harfindeki gazellerle başlamaktadır, müstensih birinci cildin tâ harfinden sonraki kısmını yazan müstensihle aynıdır. Sonunda şerhin telif tarihini gösteren
şiir yoktur. 339b’de Farsça istinsah kaydı yazılmıştır. Bu kayıtta şerhin 1173
yılında, Ramazan ayının ortalarında, cumartesi günü Ahmed Alî Surâhzâde-i
Sirozî tarafından tamamlandığı bilgisi verilmektedir.
14. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 6926
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan bu eserde giriş kısmı bulunmaktadır. Molla Câmî’nin vefat tarihini gösteren iki kıta ile Sa dî-i Şîrâzî’nin
vefat tarihini gösteren beyitler girişten sonra bulunmaktadır. Diğer nüshalarda
iki beyit hâlinde bulunan şerhin telif tarihini gösteren kıta, bu nüshada üç beyittir. Şerhin telif tarihini gösteren bu üç beyitten sonra yazılmış olan 1175 rakamı
muhtemelen istinsah tarihini göstermek için konulmuştur. Daha sonra Kudsî
isimli biri tarafından yazıldığını gösteren Arapça ibare bulunmaktadır. Sayfanın
boş bulunan alt kısmında Hâfız’ın vefat tarihini gösteren ve baş tarafına sehven
rubâî yazılan Farsça bir kıta ile Farsça bir rubâî bulunmaktadır.
15. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Raşit Efendi, nr. 618
Sonunda h. 1189’da istinsah edildiğini gösteren Arapça ibarenin bulunduğu bu nüsha, şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatıyla ilgili Gülendam’dan
tercüme edilen kısımla başlamakta, sonra 1. gazelin şerhine geçmektedir.
Akîl-i Bağdâdî’den müşkle ilgili alıntılanan kısmı içeren bu nüshada Bâbûsu’l-Lügat’ten alıntılanan kısım yoktur. İlk sayfalarda Sürûrî’den alıntılanan
bazı notlar derkenarda yazılmıştır. 557 varaktan ibaret olan bu nüshanın sayfa
numaraları Latin rakamlarıyla konulmuştur. Şerhin en sonunda şerhin telif
tarihini gösteren şiirde geçen “ġac” kelimesi müstensihin bilgisizliği sebebiyle
“ḳac” olarak yazılmıştır. Metindeki sehivlerden müstensihin dikkatsiz biri olduğu anlaşılmaktadır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

İstinsah Kaydı Olmayan Tam Nüshalar
1. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, nr. 2147-2148
Giriş kısmı olmayan bu nüshanın 1. cildi 328b’de “dâl” harfinin 112. gazelinde bir beytin şerhinde cümle bitmeden kesilmekte, 2. cilt birinci cildin
bittiği yerden devam etmekte ve 321b’de bitmektedir. Bu nüshanın sonunda
hem şerhin telif tarihini gösteren şiir hem de istinsah kaydı yoktur.
2. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Damad İbrahim, nr. 972
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Damad İbrahim Paşa, 972 numarada kayıtlı olan bu nüshada giriş kısmı vardır. Şerh metni 475a’da bitmektedir.
Şerhin telif tarihini gösteren şiir ve istinsah kaydı bulunmamaktadır. Müşkle
ilgili Akîl-i Bağdâdî’den alıntılanan kısım yoktur.
“Sebuk yeyni ma nâsınadır ya nî hafîf, ve bâr bunda yükdür. Pes, sebuk-bârân yeyni yükliler dimekdir.” cümlesi bu nüshada “Sebuk ya nî hafîf ve
bâr bunda yükdür, pes, ma nâsı yükliler dimekdir.” şeklinde anlamsız bir yapıda görülmektedir. Yine cümlelerden sonra geçen “dikkat et, anlarsın” anlamına
gelen Arapça “te’emmel tedrî” cümlesinin bu nüshada “te’emmüldür” şeklinde
yazılmış olması müstensihin yetersizliğini göstermektedir.
3. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Fatih, nr. 3948-3949
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih, 3948-3949 numarada bulunan bu nüsha 2 cilttir. Giriş kısmı yoktur. 1. cilt 287a’da “dâl” harfindeki gazellerin sonuna kadar şerh metni devam etmekte; 2. cilt “râ” harfindeki gazellerle
başlamakta ve şerh metni 260a’da bitmektedir. Bu nüshanın sonunda şerhin
telif tarihini gösteren bir şiir bulunmaktadır.
4. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Fatih, nr. 3950
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih, 3950 numarada bulunan bu
eserde giriş kısmı bulunmakta, şerh metni 540a’da bitmektedir. Şerhin telif
tarihini gösteren şiirin bulunmadığı bu nüshanın sonunda 3 ek vardır. Bunlar
5 varaktan müteşekkil Türkçe Risâle-i Sûdî Efendi el-Merhûm, 2 varaktan müteşekkil Farsça Risâle-i Paşazâde el-Merhûm ve 2 varaktan müteşekkil “yâ” harfindeki 78. gazelin şerh edildiği Türkçe Zi-Şerh-i Sûdî Efendi isimli risâlelerdir.
Bu risâlede takdim tehirler vardır. Sonunda bu gazelin şerhinde bulunmayan
ve üslûbu Sûdî’nin üslûbuna benzemeyen kısımlar da bulunmaktadır. Bu risaleler hakkında Nazif Hoca1 bilgi vermektedir.
1

Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 41-43.
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Bu nüshada göze çarpan bâriz özellik, müstensihin şerh metninde ele alınan
konuyla ilgili bilgisini göstermek için diğer şerhlerde görülmeyen cümleleri
metne eklemekte beis görmemesi, bazı cümleleri aynıyla değil içerik olarak
ifade etmesidir. Bir kısım örnekler şunlardır:
Metnin oluşturulması için esas aldığımız üç nüshada bu nüshaya bakılarak yazıldığı anlaşılan bir iki nüsha hariç “Elâ harf-i istiftâhdır, nitekim âyet-i
kerîmede vâki dir.” şeklinde geçen cümle, bu nüshada “Ve’l-hâsıl Yezîd’in bu
beytin yazdıklarında ekser ene’l-mehmûm diyü yazarlar, lâkin mehmûm ism-i
mef ûldür, ġamlı ve ġussalı dimekdir. Ġam ve hemm müterâdiflerdir, ġussa
ma nâsınadır. Ve râkî ism-i fâildir, rukyeden gelür, rukye ise hasta üzerine okuyup üfürmege dirler. Pes, bu vecihle ene’l-mesmûm olmak esahh ve efsah ve
evlîterdir, zîrâ ġussalı olana tiryâk ve rukye lâzım gelmez, belki ġam ve ġussa
def ine sürûr misilli nesne lâzımdır, hasta ve marîz ve bâhusûs mesmûma tiryâk
ve râk virilmek mutlak müstelzemdir. Pes mehmûmdur diyen ve râkin masdardır zâhib olan rukyenin aslın bilmeyüp mahz-ı hatâ eylemişdir. Bi-tiryâkin yâ’sı
harf-i zâ’iddir, lâkin kitâbetde sâbit olmak gerekdir, zîrâ şi r-i Arabîde kâ ide
oldur ki kâfiyede vâki olan lafzın lâme’l-fi li yâ olsa veyâ âhiri zamîr-i mütekellim olsa yâ sâbit olur, ammâ tenvînden hâsıl olan yâ kitâbetde sâbit olmaz,
fe’fhem. Elâ harf-i istiftâhdır.” şeklinde geçmektedir. Bu cümlelerin Arapça şiir
hakkındaki bilgisini göstermek için müstensih tarafından metne ilâve edildiği
anlaşılmaktadır.
Yine nüshalarda “İzâ mâ telka min hemmin fe-hâvilhâ ve nâvilhâ, medlûlde ve delîlde istikâmetden kemâl-i inhirâfdır ve münâvele ile tenâvüli adem-i teşhîsdir.” cümlesi bu nüshada “İzâ mâ telka min hemmin fe-hâvilhâ ve nâvilhâ. İzâ bunda isim olur ma nâ-yı şartı mutazammın olduġiçün,
telkâ’yı cezm idüp cevâbına fâ dâhil olduġı sebebden Kûfiyyûn kavli üzerine
ve nâvilhâ medlûlde ve delîlde istikâmetden kemâl-ı inhirâfdır ve münâvele
ile tenâvüli adem-i teşhîsdir.” şeklinde bulunmaktadır. Müstensih gramer
bilgisini göstermek için metne ilâvede bulunmuş, fakat eklenen kısımlar
cümle sentaksını bozmuştur.
Yine nüshalardaki “Tek dîvâne gönli bir mikdâr arâm u karâr eylesün diyü.”
cümlesi, bu nüshada “Tek hemân dîvâne gönli bir mikdâr arâm u karâr eylesün
ve elem u âteş-i firâkını birazcık dinledüp kendüyi oyalandursun.” şeklinde
geçmektedir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Nüshalarda “Tâb’ın nice ma nâsı vardır, ammâ bunda burum ve büküm
ma nâsına olmak evlâdır.” şeklinde geçen cümle, bu nüshada “Tâb’ın nice
ma nâsı vardır. Mevlânâ Şâhidî merhum,
Nazm:

Anla bil kim çokdurur ma nâ-yı tâb
Biri tâb-ı âfitâb u mâh-tâb
Biri büklüm biri burumdur biri
Zülfün egri oluben bükülmegi

böyle beyân itmişdir. Ammâ bunda mutlak hemân burum ve büklüm ma nâsına olmak evlâdır.” şeklinde geçmekte ve konu ile ilgili Lügat-i Şâhidî’den
iktibasta bulunulmaktadır. Metni istinsah eden kişi, şerh okuyucularına bilgi
bakımından katkı sağlayacak ilâve bilgi vermeyi önemli görebilir. Fakat okuyucuya bunun Sûdî’ye ait olmadığını bildirmesi ahlâkî bir sorumluluk olmalıdır.
5. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hamidiye, nr. 1144
Giriş kısmı olan bu nüsha 420a’da bitmektedir. Şerhin telif tarihi ve istinsah
kaydının olmadığı bu nüsha, yukarıda ele aldığımız Fatih, 3950 numarada
kayıtlı nüshayla birebir örtüşmektedir. O nüsha için verilecek eleştirel bilgiler
bu nüsha için de geçerlidir.
6. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Laleli, nr. 1821
Giriş kısmının olmadığı bu nüshada şerh metni 465a’da son bulmaktadır.
Şerhin telif tarihini gösteren şiirden sonra, Nakşibendî tarikatında zikrin nasıl
olacağı ve nelerin okunacağı hakkında aynı hatla yazılmış Farsça 10 satırlık bir
metin bulunmaktadır.
7. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Musalla Medrese, nr. 147
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ragıp Paşa, 2026/147 numarada
kayıtlı olan bu nüshanın başında ayrıntılı fihrist bulunmaktadır. Giriş kısmının olmadığı bu nüsha 610a’da bitmiştir. Sonunda şerhin telif tarihini gösteren
şiir ve istinsah kaydı yoktur.
8. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1709
Giriş kısmı bulunan bu nüshada şerhin telif tarihini gösteren şiir giriş kısmının sonunda yazılmıştır. İstinsah kaydı yoktur, nüsha 420a’da tamamlanmaktadır.
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9. Afyon Gedik Ali Paşa, nr. 17739
395 varaktan ibaret olan bu nüsha 1. gazelin şerhiyle başlamaktadır. Yazısı
kötü bir müstensihin kaleminden çıkan bu nüshanın sonunda şerhin telif tarihini gösteren şiir yoktur. En sonunda Hâfız’ın vefat tarihini gösteren Farsça
bir kıta bulunmaktadır. Derkenarda daha çok kelimelerin anlamlarıyla ilgili
oldukça fazla notlar içeren bu nüshanın sonlara doğru yazı stili değişmektedir.
Cümlelerden atlanılan kısımlardan anlaşıldığı üzere müstensihin metne hâkimiyeti eksiktir.
10. Milli Kütüphane, 06 Mil Yz B 369
467 varaktan ibaret olan bu nüsha doğrudan 1. gazelin şerhiyle başlamaktadır. Bu nüshada Akîl-i Bağdâdî’den alıntılanan kısım yoktur. Yazısı güzel bir
müstensihin kaleminden çıkan nüshanın sonunda şerhin telif tarihini gösteren
şiir ve istinsah tarihini gösteren herhangi bir bilgi bulunmamakta, sadece Hâfız’ın vefat tarihini gösteren Farsça bir kıta yer almaktadır. Müstensihin bazı
kelimelerin yazılışında dikkatli davranmadığı görülmektedir.
11. Milli Kütüphane, 22 Sel 735
Baş tarafta şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatıyla ilgili Gülendam’dan tercüme edilen kısım bulunmaktadır. Şerhin telif tarihini gösteren şiir girişten
hemen sonra yazılmıştır ve üç beyitten müteşekkildir. Bu şiirden sonra, Molla
Câmî ve Sa dî’nin vefat tarihlerini gösteren Farsça şiirler bulunmakta, akabinde 1. gazelin şerhine geçilmektedir. Baştan sona aynı müstensihin kaleminden çıkan bu nüsha gayet açık ve güzel bir yazı stiline sahiptir. Dikkatsiz bir
müstensihin kaleminden çıktığı “şîr” yerine “şi r”, “metâ ın gösterdiler” yerine
“münâfık gösterdiler” yazılması gibi örneklerden anlaşılmaktadır. Eserin sonunda kütüphaneciler tarafından yazılıp yapıştırılan kâğıtta istinsah tarihinin
h. 1144 olduğu yazılıdır ancak bunu destekleyen bir ibare metinde yoktur. 345
varaktan müteşekkil bu nüshada sayfa numarası bulunmamaktadır.
12. Milli Kütüphane, 42 Yu 5473
Bu nüsha doğrudan 1. gazelin şerhiyle başlamaktadır. “Folonya” kelimesini
içeren bu nüshada Akîl-i Bağdâdî’den müşkle ilgili alıntılanan kısım vardır.
Derkenarda reddiyeler yazılmıştır. 60. varaka kadar sayfa numaraları Arap rakamlarıyla, ondan sonraki sayfalarda Latin rakamlarıyla yazılmıştır. 593 varaktan ibaret olan bu nüshada hem şerhin telif tarihini gösteren şiir, hem de
istinsah tarihiyle ilgili bir bilgi yoktur.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

13. Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi, nr. 2686
Bazı nüshaların baş tarafında bulunan şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatıyla ilgili kısım farklı bir hatla yazılmıştır. Muhtemelen daha sonra biri, bu
kısmı baş tarafa eklemiş olmalıdır. Müşkle ilgili Akîl-i Bağdâdî ve Bâbûsu’l-Lügat’ten alıntılanan kısım ve Âsafî ve Selman’dan iktibas edilen müşkle ilgili
beyitler de bulunmamaktadır. Sayfa numaraları Arap rakamlarıyla konulan bu
nüsha 582a’da bitmektedir. Nüshanın sonunda şerhin telif tarihini gösteren şiir
mevcuttur. İlk başlarda gazellerin vezni ve hangi harfin kaçıncı gazeli olduğu
belirtilmeyen bu nüshada, bu bilgiler sonraki kısımlarda konulmuştur. “Dâl
harfi 158. gazel” diye belirtilen gazel bizim oluşturduğumuz metinde 160. gazel olarak geçmektedir. Derkenarda reddiyeleri bulunmayan bu nüshanın T
ve F nüshasıyla büyük çapta uyumlu olduğu görülmektedir. Nüshanın kim
tarafından hangi tarihte istinsah edildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.
14. Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, Bayezid, nr. 5781
Doğrudan 1. gazelle başlayan bu nüshada müşkle ilgili Akîl-i Bağdâdî’den
alıntılanan kısım vardır, fakat Bâbûsu’l-Lügat’ten alıntılanan kısım yoktur.
Âsafî ve Selman’dan iktibas edilen müşkle ilgili 3 beyit de bu nüshada vardır.
İlk başta derkenarda reddiyeler bulunmayan bu nüshada, “te” harfi 9. gazelden
sonra reddiyeler konulmaya başlanılmıştır. Metnin muhtelif yerlerinde farklı yazı stilinin bulunması nüshanın farklı müstensihler tarafından yazıldığını
göstermektedir. 553 PDF sayfasından ibaret olan bu metinde, sayfa numaraları
konulmamıştır. Bu nüshada da istinsah kaydı yoktur.

İstinsah Kaydı Olan Eksik Nüshalar
1. Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Edebiyat, nr. 205
Baş tarafında ikinci cilt olduğu belirtilen bu nüsha “râ” harfindeki birinci
gazelle başlamakta ve şerhin sonuna kadar devam etmektedir. Baştan sona kadar aynı müstensihin kaleminden çıktığı görülen nüshanın sonunda, Mustafa
bin Alî tarafından h. 1056 yılında istinsah edildiğine dair Arapça bir ibare bulunmaktadır. Derkenarda başka bilgilerin yanı sıra sıkça Sürûrî’den alıntılandığı belirtilen bazen kısa bazen uzun notlar bulunmaktadır. 384 varaktan oluşan
bu nüshanın sayfa numaraları Arap rakamlarıyla konulmuştur.
2. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 3282
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan bu nüsha “râ” harfindeki gazellerden başlamaktadır. 2. cilt olduğu anlaşılan bu nüshada şerh metni
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357a’da bitmektedir. Şerhin telif tarihini gösteren şiir yoktur. Nüshanın sonunda Hacı Ahmed bin Muhammed bin Hacı Ali tarafından 1109 yılı 9 Rebîülâhir Perşembe günü kuşluk vaktinde tamamlandığını bildiren Arapça bir ibare
bulunmaktadır.
3. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., M. Arif - M. Murad, nr. 34M
Giriş kısmının olmadığı bu nüsha 515b’de “dâl” harfindeki 30. gazelin şerhinde bitmektedir. 1. cildin 15 Rebîülevvel 1112 yılında tamamlandığı belirtilen nüshanın müstensihinin kim olduğu hakkında bir not bulunmamaktadır.
4. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Kılıç Ali Paşa, nr. 801
Bu nüsha “hâ” harfindeki 14. gazelin son beytinin şerhiyle başlamaktadır.
Şerh metni 313a’da bitmektedir. Şerhin telif tarihini gösteren şiir vardır. İstinsah kaydında Hâfız Muhammed Sadâyî tarafından 10 Şaban 1128 Çarşamba
günü tamamlandığı bildirilmektedir.
5. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Mihrişah Sultan, nr. 391
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Mihrişah Sultan, 391 numarada kayıtlıdır. Giriş kısmı olmayan bu nüsha, “dâl” harfindeki gazellerin tamamlanmasıyla 520a’da bitmektedir. Birinci cilt olduğu anlaşılan bu nüshanın sonunda Muhammed-i Yemenî (Yümnî?) tarafından 1132 yılının Rebîülevvel ayında
istinsahının tamamlandığı bildirilmektedir.
6. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye, nr. 3966
Giriş kısmının bulunduğu bu nüshada girişten hemen sonra şerhin telif
tarihini gösteren şiir, Molla Câmî ve Sa dî-i Şîrâzî’nin vefat tarihini gösteren
Farsça iki kıta bulunmaktadır. Şerhin telif tarihini gösteren şiir üç beyitten
müteşekkildir. Bu nüsha 382b’de “dâl” kafiyesindeki gazellerin tamamlanmasıyla bitmektedir. Bu cildin sonunda, Mustafa bin Ali el-Erzurumî tarafından
1144 yılında Muharrem ayının sonlarına doğru istinsahının tamamlandığını
belirten Arapça ibare bulunmaktadır.
7. Milli Kütüphane, 06 Mil Yz B 529
Doğrudan 1. gazelin şerhiyle başlayan bu nüsha “dâl” harfinde yazılan
son gazeli de içermektedir. Nüshanın sonunda, Muhammed bin İbrahim Tokadî tarafından h. 1244 yılında istinsah edildiğini gösteren Arapça bir ibare
bulunmaktadır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

İstinsah Kaydı Olmayan Eksik Nüshalar
1. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Antalya Tekelioğlu, nr. 712
Giriş kısmı yoktur. Şerh metni, 240b’de “dâl” harfindeki 9. gazelin 5. beytinde son bulmaktadır.
2. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Carullah, nr. 1693
Giriş kısmı olmayan bu nüsha, 99b’de “hâ” harfindeki 1. gazelin şerhi esnasında tamamlanmaktadır.
3. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Carullah, nr. 1694
Giriş kısmı vardır. 1. cilt olan bu nüshada şerh metni 356b’de “dâl” harfindeki 30. gazelin şerhi esnasında tamamlanmaktadır.
4. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Carullah, nr. 1696
İkinci cilt olduğu anlaşılan bu nüsha, “dâl” harfindeki 18. gazelin şerhinde
baş tarafı yazılmayan bir cümle ile başlamakta, 186b’de “dâl” harfindeki 166.
gazelin şerhi esnasında cümle tamamlanmadan bitmektedir.
5. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Çelebi Abdullah, nr. 306
Giriş kısmı yoktur. İlk gazelden başlayıp “dâl” harfindeki 42. gazelin şerhi
esnasında cümle tamamlanmadan bitmektedir.
6. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Dârulmesnevî, nr. 430
Bu nüsha “dâl” harfindeki 15. gazelin şerhinin ortalarından başlayıp 441a’da
“dâl” harfinin son gazelinin şerhinin bitmesiyle tamamlanmaktadır.
7. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Erzincan, nr. 121
Giriş kısmı yoktur. İlk gazelin şerhinden başlayan bu nüsha, 45a’da “tâ”
harfindeki 18. gazelin mahlas beytinin şerhi tamamlanmadan bitmektedir.
8. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi, nr. 2772
Giriş kısmı olmayan bu nüsha, 109a’da “tâ” harfindeki 65. gazelin son
kısmıyla bitmektedir. Devamında 66. gazelden 90. gazele kadar olan kısım
atlanmış, sonra “ẟâ” harfindeki gazel şerh edilerek “cîm” harfindeki gazele geçilmiştir. Bu kısımda şerh edilen beyitler ve şerh metni değişmektedir. Nüshalarda “Du çeşm-i mest-i tu âşûb-i cumle Türkistân” şeklinde yazılan mısra, bu
nüshada “Du çeşm-i şûh-ı tu berhem-zede Hıtâ vu Hoten” şeklinde yazılmış,
dolayısıyla beyitle ilgili gramatikal açıklamalar ve “Mahsûl-i Beyit” kısmındaki
cümleler de değişmiştir.
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9. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., İbn Mirza, nr. 170
Giriş kısmının tamamı yoktur. Şerh metninin başındaki kopukluk “elif ”
harfindeki 9. gazelin 4. beytine kadar devam etmektedir. Bundan sonra şerh
metninin tamamı 131a’da bitmektedir. Bu nüshayı diğer nüshalardan ayıran
çarpıcı özellik, gramatikal açıklamaların tayyedilmesi ve Farsça beyit yazıldıktan sonra doğrudan doğruya “Mahsûl-i Beyt” kısmına geçilerek beytin anlamının verilmesi ve bu kısımdaki açıklamaların da tırpanlanmasıdır. Böylece
hacmi küçük bir şerh metni ortaya çıkmış olmaktadır. Aşağıdaki beytin şerhine
bakmak bu konuda yeterli fikir verecektir:
Yârî ender-kes ne-mî-bînîm yârân-râ çi şud
Dôstî key âhir âmed dôst-dârân-râ çi şud
“Yârî’de yâ harf-i masdardır, yoldaşlık ma nâsına. Dôstî yâ’sı da böyledir.
Âhir âmed dükendi ve tamâm oldı dimekdir. Dôst-dârân elif ve nûn’la cem
oldı zevi’l- ukûle sıfat vâki olduġıçün, dôst-dâr vasf-ı terkîbîdir, sevici dimekdir, muhib ma nâsına.
Mahsûl-i Beyt: Kimsede yoldaşlık görmeziz, yoldaşlara ne oldı? Dostluk
kaçan dükendi, dostlara ne oldı? Ya nî tarîk-i aşkda bize kimse mu âvenet eylemez oldı, mu âvinler nice oldı? Hâsılı, halkın merhamet ve şefkatsizliginden
şikâyetdir.”
Bu kısım söz konusu nüshada oldukça kısaltılarak şu şekilde bulunmaktadır:
“Mahsûl-i Beyt: Kimsede yoldaşlık görmeziz, yoldaşlara ne oldı? Dostluk
kaçan dükendi, dostlara ne oldı?”
10. Hacı Selim Ağa Yazma Eser Ktp., Kemankeş, nr. 471
Giriş kısmı olan bu nüsha, 78b’de “tâ” harfindeki 19. gazelin şerhi esnasında bitmektedir.
11. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 798
Giriş kısmı yoktur. 72a’dan itibaren müstensih değişmektedir. Şerh metni
243b’de “dâl” harfindeki 136. gazelin şerhi esnasında bitmektedir.
12. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 799
İkinci cilt olan bu nüsha “râ” harfindeki gazellerle başlamakta, 220a’da “yâ”
harfindeki gazellere gelince bitmektedir.
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13. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, nr. 3965
Giriş kısmı Fatih-3950 ve Hamidiye-1144 nüshalarıyla aynıdır. Şerh metni
390a’da 1. kasidenin şerhiyle son bulmaktadır.
14. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Reşid Efendi, nr. 1148
Giriş kısmı yoktur. Birinci gazelin birinci beytiyle ilgili açıklamalar bitmeden metinde kopukluk bulunmakta, ikinci gazelin son beyitlerine atlanmaktadır. Şerh metni 191a’da “tâ” harfinde 74. gazelin şerhi esnasında bitmektedir.
15. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Uşşaki Tekkesi, nr. 72
Giriş kısmı yoktur. Şerh metni 361a’da “dâl” harfindeki 70. gazelin şerhi
esnasında bitmektedir.
16. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 4205
Şerh metni “dâl” harfindeki 51. gazelin ortasından başlamakta, 189b’de
“mîm” harfindeki 15. gazelin şerhi esnasında bitmektedir.
17. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 4206
Şerh metni “mîm” harfindeki 19. gazelden başlamaktadır. Bundan sonraki
metinde bir eksiklik yoktur, sonunda şerhin telif tarihini gösteren şiir bulunmaktadır.
18. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 5263
Giriş kısmı bulunan bu nüsha “dâl” harfindeki 80. gazelin şerhi esnasında
bitmektedir.
19. Afyon Gedik Ali Paşa, nr. 17758
Bu nüsha doğrudan 1. gazelin şerhiyle başlamaktadır. Derkenarda reddiyeler
bulunan nüsha, 187b’de dâl harfindeki 23. gazelin ortasında bitmektedir. İlk
sayfadan sonra kopukluk vardır. 1. gazelin şerhinden 3. gazelin 4. beytinin ortalarına geçmektedir. Yazısı güzel bir müstensihin kaleminden çıkan bu nüshanın
sayfa numaraları Latin rakamlarıyla konulmuştur. İstinsah kaydı yoktur.
20. Milli Kütüphane, 45 Hk 2663
Baş tarafında 3 cilt olduğu belirtilen bu nüsha, “tâ” harfindeki 88. gazelin ortalarından başlamakta “dâl” harfindeki 84. gazelin sonunda bitmektedir.
Sayfa numaraları bulunmayan bu nüshanın son sayfasında yeni yazıyla 123
rakamı yazılmıştır.
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21. Milli Kütüphane, 45 Hk 5180
Baş tarafta şerhin telif sebebi ve Hâfız’ın hayatıyla ilgili Gülendam’dan tercüme edilen kısım bulunan bu nüshada girişten sonra şerhin telif tarihini gösteren şiir vardır. Akabinde, Molla Câmî ve Sa dî’nin vefat tarihlerini gösteren
Farsça şiirlerden sonra 1. gazelin şerhine geçilmektedir. Bu nüshada bir kısım
nüshalarda olduğu gibi müşk hakkında Akîl-i Bağdâdî ve Bâbûsu’l-Lügat’ten
alıntılanan kısım yoktur. Derkenarda reddiyeler içeren bu nüsha, “dâl” harfindeki 152. gazelin ikinci beytinin şerhinde sona ermektedir. İlk sayfalarda
derkenarda çokça şiir ve notlar yer almaktadır.
22. Milli Kütüphane, 06 Mil Yz B 1068
Başta şerhin telif sebebi ile ilgili kısım ve Hâfız’la ilgili Gülendam tarafından yazılan metnin bir kısım yerlerinin tercümesi bulunan bu nüsha, “dâl”
harfindeki 54. gazelin 5. beytinin şerhi esnasında cümle tamamlanmadan bitmektedir. Derkenarda reddiyeler bulunan şerhin sayfa numaraları daha sonra
Latin rakamlarıyla konulmuştur.
23. Milli Kütüphane, 10 Hk 1102
Başta şerhin telif sebebi ile ilgili kısım bulunmayan bu nüshada Hâfız’la
ilgili Gülendam tarafından yazılan metinden tercüme edilen yerler de diğer
nüshalara göre oldukça kısadır. “Dâl” harfindeki 86. gazelin 1. beytinin şerhinde cümle tamamlanmadan biten nüsha 249 varaktan ibarettir. Nüshanın
baş tarafında Arapça, Farsça ve çoğunluğu Türkçe olan notlar vardır. Sonunda
ise Kur’ân-ı Kerîm’deki “Amme, Naziât ve Abese” sûreleri ile ilgili on varaklık
Arapça notlar bulunmaktadır.
24. Milli Kütüphane, T 3055
Doğrudan 1. gazelin şerhiyle başlamaktadır. Müşkle ilgili Akîl-i Bağdâdî
ve Bâbûsu’l-Lügat’ten alıntılanan kısım yoktur, yine müşkle ilgili Âsafî ve Selman’dan alıntılanan beyitler de yoktur. Sayfalardaki metnin diğer nüshaların
sayfalarına kıyasla oldukça az olduğu görülmektedir. Bu da eserin hacmini büyütmüştür. 487a’da “dâl” harfinin son gazeliyle biten bu nüshada istinsah kaydı
bulunmamaktadır.
25. Milli Kütüphane, T 1705
Bu nüsha da doğrudan 1. gazelin şerhiyle başlamaktadır. Müşkle ilgili Akîl-i
Bağdâdî’den alıntılanan kısım var, Bâbûsu’l-Lügat’ten alıntılanan kısım yoktur.
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Nüsha 120a’da “dâl” harfindeki 5. gazelin birinci beytinin şerhi esnasında bitmektedir. İstinsah kaydı yoktur.
26. Milli Kütüphane, 45 Hk 2982
Bu nüsha bir mecmua hüviyetini taşımaktadır. İlk başta Arapça ve Türkçe
değişik kitaplardan alıntılar ve onlarla ilgili gramatikal açıklamalar vardır. Daha
sonra Sûdî’nin sırasıyla Şerh-i Dîvân-ı Hâfız, Şerh-i Bostân ve Şerh-i Gülistân
isimli eserlerinden bu şerhlerde geçen şiirler ve şiirlere verilen anlamlar tayyedilerek sadece kelime ve terkiblerin anlamları ve bu şerhlerde bulunan gramatikal açıklamalar yazılmıştır. Sûdî’nin şerhleri, 17b’den başlamakta 179b’de
bitmektedir. Son kısımda yine baştaki gibi Arapça ve Türkçe telif edilen başka
kitaplara ait gramatikal açıklamalar bulunmaktadır. Nüshanın temel özelliği,
onun bir sözlük ve gramer çalışması olmasıdır.

Metin Tenkidinde Esas Alınan Nüshalar
Sağlam bir metin tespiti için dört nüsha esas alınmıştır:
1. Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Feyzullah Efendi, nr. 1641 (F kısaltmasıyla gösterilmiştir.)
2. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Koğuşlar Kitaplığı, nr. 933 ve 934
(T kısaltmasıyla gösterilmiştir.)
3. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nafiz Paşa, nr. 965 (S kısaltmasıyla gösterilmiştir.)
4. İskenderiye matbaasında üç cilt hâlinde 1250/1834 tarihinde basılan
matbu nüsha (Şerhte M kısaltmasıyla gösterilmiştir.)
T ve S nüshaları Nazif Hoca tarafından “ilmî bir baskıya esas olabilecek en
iyi el yazması nüshalar” olarak nitelenmektedir.1 Nazif Hoca’nın F nüshasını
görmediği anlaşılmaktadır. Görmüş olsaydı bu nüsha hakkında da övücü ifadeler kullanması gerekirdi. Bu nüshaların her birinde, diğerinde bulunmayan
ilâve bilgiler bulunmaktadır. Bu ilâve bilgiler bazen bir kelime, bazen kelime
grubu, bazen de bir veya daha fazla cümle olabilmektedir. Şerhte gramatikal
açıklamaların verildiği kısımlarda müstensihler serbest davranarak şârih tarafından tekrar olmasın diye söylenmeyen bazı açıklamaları metne ekleyebilmektedirler. Bunun tersi de mümkündür. Müstensih kendince çok tekrar edildiğini düşündüğü bazı kısımları metinden çıkarabilmektedir. Bazen müstensih
1 Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 21.
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tarafından Sûdî’ye yöneltilen eleştiriler bile metne dâhil edilebilmektedir.
Daha çok S nüshasında görülen ilâve bilgilerin az bir kısmı F nüshasında da
bulunmaktadır. Müstensihin kendince metni daha da anlaşılabilir kılmak için
yaptığı gereksiz ilâveler, metinde dipnotta gösterilmiştir. F nüshası elimize sonradan geçtiği için ondaki ilâve veya eksik bilgiler rakamsal olarak tespit edilmemiştir. Sadece bütün metin bu nüshaya göre kontrol edilmiş, olmayan kısımlar
ya metne eklenmiş veya dipnotta gösterilmiştir. F nüshası hariç nüshaların bir
kısmında bulunup diğer nüshalarda bulunmayan ilâve bilgilerle ilgili rakamsal
veriler şu şekildedir:
1. Sadece T’de bulunan ilâve: 264
2. Sadece S’de bulunan ilâve: 413
3. Sadece M’de bulunan ilâve: 301
4. M ve T’de bulunup S’de bulunmayan ilâve: 2405
5. S ve T’de bulunup M’de bulunmayan ilâve: 916
6. M ve S’de bulunup T’de bulunmayan ilâve: 336
Bu rakamlar M ve T nüshalarının S’den daha fazla bilgi içerdiğini göstermektedir. S nüshasında bazen metne gereksiz ilâve ve müdahaleler yapılmış bazen de metin, içeriği büsbütün değişecek şekilde tırpanlanarak anlam ve konu
bütünlüğü bozulmuştur. Aşağıda her üç nüsha ile ilgili tanıtıcı bazı bilgiler
verildikten sonra müstensihlerin metni doğru istinsah etmekteki konumuyla ilgili örnekler sıralanmıştır. Bu örnekler metnin oluşturulmasında sadece
nüshalara değil, anlam bütünlüğüne de dikkat edilmesinin ne kadar önemli
olduğunu açıkça göstermektedir.

1. F Nüshası (Millet Yazma Eser Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1641)
Sûdî henüz hayatta iken istinsah edilen bu nüsha, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın
telifinden 3 yıl sonra yani 1006 yılında tamamlanmıştır ve yazma nüshaların
içinde en eski nüsha konumundadır. Şerhin sonunda geçen Arapça ibarede
1006/1598 yılının Recep ayında, pazar günü tamamlandığı belirtilmektedir.
Nüshayı kimin istinsah ettiğine dair bir bilgi yoktur. Bundan sonra 1007 yılında istinsah edilen Topkapı nüshası gelmektedir. Her iki nüsha da sağlam bir
metin oluşturulması için göz ardı edilmemesi gereken nüshalardandır.
Giriş kısmı olmayan bu nüsha doğrudan 1. gazelle başlamaktadır. Sayfa numaraları daha sonra Latin rakamlarıyla yazılmıştır. Nüsha, 596b’de bitmektedir. Dikkatli ve bilgili bir müstensih tarafından yazılan bu nüshanın en büyük
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eksiği 51a’da “te” harfindeki 21. gazelin 5. beytinden itibaren farklı bir müstensih tarafından istinsah edilmesidir. Fecaat boyutuna varan yanlışları barındıran
bu yeni müstensih 61a’da 30. gazelin ilk beytine kadar istinsaha devam etmiş,
ondan sonra tekrar eski müstensih görevi devralmıştır. Dolayısıyla 10 varaktan
ibaret bulunan ve içerisinde 10 gazelin şerh edildiği kısım hariç diğer yerler
sağlam bir metin görünümündedir. Bu nüshada, kelimelerin farklı okunabileceği bazı yerlerde metne hareke konulmuştur. Konulan harekeler bu nüshanın
metne hâkim olan bir müstensihin kaleminden çıktığını göstermektedir. Yine
“kef ” harfinin “g” veya “nazal nûn” olarak okunduğunu göstermek için nadir
durumlarda bu harfin üzerine üç nokta konulduğu görülmektedir. Bununla farklı ve yanlış okuma ihtimallerinin bertaraf edilmesi hedeflenmiştir. Söz
gelimi “gereñ” kelimesinde baştaki ve sondaki kef harfinin üzerine üç nokta
konulmuş, böylece okuyucunun kelimeyi yanlış okuma ihtimalinin önüne geçilmek istenmiştir.
İstinsah tarihi en eski olan bu nüshada Eski Türkiye Türkçesinde yuvarlak
olarak kullanılan bazı ünlülerin dar olarak kullanıldığı görülmektedir. Söz gelimi 21a’da geçen, “Âsitân ve âsitâne eşikdir. Cenâb lüġat-ı Arâb’da evin hayâtı
ve havlısı.” cümlesinde “eşikdir” kelimesinin farklı okunma ihtimallerini bertaraf etmek için cezimli olan son harf hariç bütün harfler harekeli olarak yazılmıştır. Burada bildirme ekinin (-dır) dar ünlüyle yani “dâl” harfine esre hareke
verilerek yazıldığı görülmektedir. Yine aynı cümlede “evin” kelimesinde de
bütün harekeler konulmuştur. Burada da ilgi ekinin dar ünlüyle gösterildiği
görülmektedir. 21b’de geçen “gidelim bu evin öninden” cümlesinde de “evin”
kelimesindeki “vâv” harfine esre konulmuş, “kef ” harfinin üzerine üç nokta
konularak “nazal nûn” olarak okunması gerektiği gösterilmek istenmiştir. Yine
24a’da “yolın yitirir” cümlesinde geçen “yitirir” fiilinin bütün harflerine hareke konulmuştur. Burada da geniş zaman ünlüsünün dar olduğu görülmektedir. 24b’de geçen “Ya nî geçme dimekden murâdınız uşşâk-ı ġam-zede izhâr-ı
ġumûm eylesünlerdir, biz ise ana mütehammil degiliz.” cümlesinde geçen “eylesünlerdir” kelimesinde “dâl” harfinden sonra “y” yazılmış, böylece bildirme ekinin dar ünlüyle kullanıldığı gösterilmiştir. Aynı husus T nüshasında da
görülmektedir. T nüshasında 150b’de 6. satırda geçen “Dünyâya harâb-âbâd
dimiş, ya nî ziyâde harâblıġla muttasıfdır.” cümlesinde “dâl” harfinden sonra
“y” harfi yazılmıştır. En eski istinsah tarihli bu iki nüshada “-dır” ekinin dar
ünlüyle kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
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Bu nüsha sağlam bir metnin tespiti için esas alınan 3 nüshadan sonra elimize geçtiği için metin bu nüshaya göre oluşturulmamış, fakat başından sonuna
kadar bu nüshaya göre kontrol edilmiştir. Diğer üç nüshada bulunmayıp bu
nüshada bulunan ilâve bilgiler (F+) kısaltmasıyla metne dâhil edilmiştir. Nadir
de olsa bazı yerlerde bir kısım nüshalarda bulunup diğerlerinde bulunmayan
kısımların en eski istinsah tarihli bu nüshada da bulunduğunu göstermek için
(M, F+) veya (S, F+) veya (T, F+) şeklinde metne dâhil edilen kısımlarla metnin teyidi
hedeflenmiştir. Derkenardaki reddiyeler büyük çapta T nüshasıyla uyumludur.
T nüshasında bulunmayan reddiyeler dipnotta gösterilmiştir. Bu reddiyelerin
kime ait olduğu hususunda T ve F nüshası arasında farklılıklar varsa bunlar
da dipnotta gösterilmiştir. Dönemin dil özellikleri için bundan bir yıl sonra
istinsah edilen T nüshası esas alındığından bu nüshadaki farklı kullanışlar gösterilmemiştir.
T nüshasında bulunup S ve M nüshasında bulunmayan veya S nüshasında
bulunup T nüshasında bulunmayan veya sadece M nüshasında bulunan kısımların hepsinin çoğu kez F nüshasında birlikte bulunması bu nüshanın önemini
artırmaktadır.
Bu nüshada derkenarda “minhu” kaydıyla bulunup diğer nüshalarda bulunmayan kısımlar metinde dipnot olarak gösterilmiştir. Dikkate değer bir husus bu nüshada derkenarda geçen bazı kısımların T nüshasında da derkenarda
bulunmasıdır.

F Nüshasının Diğer Nüshalarla Karşılaştırılması
Aşağıda (T, S, M nüshaları) ile oluşturulan ve “Metin:” olarak verilen cümlelerle F nüshasında bulunan cümleler mukayese için birlikte gösterilecektir.
**
Metin: Cân rûh-ı hayvânî.
F: Cân rûh-ı hayvânîye dirler, rûh-ı insânîye revân. (İlâve bilgi müstensihe
ait olabilir.)
**
Metin: diyenler hatâ eylediler.
F: diyen hatâ eyledi. (Bu nüsha daha tutarlıdır. Çünkü T nüshasındaki reddiyelerde bir kişi yani Redd-i Sürûrî yazmaktadır.)
**
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Metin: Harâb yıkık, imâretin zıddıdır, yâ harf-i masdardır. Mî-koned;
mî harf-i hâl yâ istimrârdır, koned konîden’den müştak fi l-i muzâri dir, bir
masdarı dahi kerden’dir, eyler dimekdir, harâblık eyler ma nâsına.
F: Harâb yıkık, imâretin zıddıdır, yâ harf-i masdardır. Mî-koned; mî
harf-i hâl, koned fi l-i muzâri dir müfred ġâ’ib, eyler dimekdir. (F nüshası diğerlerine göre daha kısadır.)
**
Metin: Hemrâh yoldaş. Bi-frist emr-i muhâtabdır, firistîden’den, bâ te’kîd
ifâde ider. Ruh yanak, bunda yüz murâddır.
F: Bâ-sabâ; bâ ma a manâsınadır. Hemrâh; hem edât-ı mukârenet.
Hemrâh yoldaş. Bi-frist emr-i muhâtabdır, firistîden’den, bâ te’kîd ifâde ider.
Ez-ruhet; ez bunda min-i teb îziyye ma nâsınadır. Ruh yanak, bunda yüz
murâddır, zikr-i cüz’ ve irâde-i küll ma nâsına. (Her üç nüshada bulunmayan
ilâve bilgileri barındırmaktadır. Bu ilâve bilgiler Sûdî’ye de müstensihe de ait
olabilir.)
**
Metin: Aslında şekker muhaffefdir, vezniçün müşedded olmuşdur, zîrâ
lüġat-i Acemde teşdîd yokdur dimişler. Hattâ ferruh ve hurrem asl-ı lüġatde
muhaffefdir dirler.
F: Aslında şekker muhaffefdir, zarûret-i vezniçün müşedded olmuşdur, zîrâ
Reşîduddîn Vatvat Arûz’ında lüġat-i Acemde teşdîd yokdur dimiş. Hattâ ferruh ve hurrem aslında muhaffefdir, ġalebe-i isti mâlle müşedded kılınmışdır.
(Ayrıntılı bilgi içermektedir. Bu bilgiler metinde dipnot olarak gösterilmiştir.)
**
Metin: suyun iki cânibi sögüd aġacı dikilmişdir.
F: suyun iki cânibi sögüdle kavak dikilmişdir.
**
Metin: Ey bâd-ı şerta; yanımızda olan lüġatlerde bulmadık, ammâ isti mâlde gemiye muvâfık bir yeldir. Nimetu’llâh da muvâfık dimiş, ancak yeli
anmamış. Ber-hîz kalk ya nî zâhir ol.
F: şerta, yanımızda olan lüġatlerde bulmadık, ammâ isti mâlde gemiye
muvâfık bir yeldir. Ber-hîz kalk ya nî zâhir ol. (F nüshası eksiktir.)
**
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Metin: Gul-geşt Rükn-âbâd kenârında Musallâ-yı Şîrâz’a muttasıl bir
makbûl seyrângâhdır. Ve bir azîm ve makbûl mesîre de gul-geşt dirler, her ne
yerde olursa, zîrâ geşt seyre dirler ve gul bunun gibi terkîblerde azîm ma nâsınadır, nitekim gul-bâng dirler ulu âvâza.
F: Gul-geşt Rükn-âbâd kenârında Musallâ-yı Şîrâz’a muttasıl bir makbûl
seyrângâhdır. (Bazı bilgiler bulunmamaktadır.)
**
Metin: Kâ ide-i Acemdir ki bir kelimenin evvelinde hemze olsa tahfîfen
hazf iderler, isim ve fi il ve masdardan. İskender ve Sikender ve uftâd ve futâd
ve istâden ve sitâden [gibi], ammâ muttarrid degildir.
F: Kâ ide-i Acemdir ki bir kelimenin evvelinde hemze-i meftûha olsa
tahfîfen hazf iderler, isim ve fi il ve masdardan. İskender ve Sikender ve uftâd
ve futâd ve istâden ve sitâden [gibi], ammâ muttarrid degildir.
(Burada müstensihin “elif”in harekesini meftûh/üstün olarak belirtmesi
doğru olamaz. Çünkü verilen örneklerde elifin harekesi ötre veya esredir. Üstün olması hâlinde de efşân/feşân, efzûn/füzûn, eflâtûn/felâtûn gibi kelimelerde görüldüğü gibi elif düşebilmektedir. Dolayısıyla burada harekenin herhangi
bir etkisi yoktur.)
**
Metin: Aslında âb-ı reng’dir, hâtunlar yüzine süründügi aklıkdır. Ve câ’izdir ki reng’den murâd gülgûne ola, ya nî yüzlerine sürdükleri kızıl nesne murâd
ola ve âb’dan aklık murâd ola. Ba zı nüshada be-bûy u reng düşmüşdür. Pes,
mezkûr tekellüfe ihtiyâc kalmaz ve vâv harf-i atıf olur. Zîbâ yaraşık dimekdir.
F: Aslında âb-ı reng’dir, hâtunlar yüzine süründügi aklıkdır. Ba zı nüshada
be-bûy u reng düşmüşdür. Pes, mezkûr tekellüfe ihtiyâc kalmaz ve vâv harf-i
atıf olur. Zîbâ yaraşık dimekdir. (F nüshası eksiktir.)
**
Metin: belki ol ayn-ı betrâ şeklinde yazılan hemzenin nişânesidir, hemzeden bedel yazılur.
F: belki ol ayn-ı betrâ şeklinde yazılan hemzenin nişânesidir ki yâ’dan bedel yazılur. (Bu nüsha doğrudur.)
**
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Metin: (T ve S nüshası) Sühâ bir hurde yıldızdır büyük yedi yıldızların
yanında ki halk hiddet-i basarı anınla imtihân iderler. (M nüshası): Sühâ bir
hurde yıldızdır büyük yedi yıldızların yanî seba-i seyyârenin yanındaki yıldızdır ki halk hiddet-i basarı anınla imtihân iderler.
F: Sühâ bir hurde yıldızdır, büyük yediger yıldızının yanında ki halk hiddet-i basarı anınla imtihân iderler.
(“Yediger” kelimesine Tarama Sözlüğü “Büyükayı yıldız takımı” anlamı
vermektedir. Müstensihlerin bu kelimenin anlamını bilmemeleri metni değiştirmelerine sebep olabilir. M nüshasında bu kelimeyi açıklamak için getirilen
“seb a-i seyyâre” kavramı da doğru olamaz.)
**
Metin: Cân rûh-ı hayvânîde ve revân insânîde müsta meldir. Gâh olur ki
cân’ı revân makâmında isti mâl iderler. Teşnegân; kâf hâ-i resmî bedeli yazılur, sâbıkan beyân olunmuşdur.
F: Cân rûh-ı hayvânîde ve revân insânîde müsta meldir. Gâh olur ki cân’ı
revân makâmında isti mâl iderler. Hecret; hecr hâ’nın fethi ve cîm’in sükûnıyla ayrılık dimekdir, firâk manâsına, bir masdarı da hicrândır, ikisi de
nasara bâbından gelür. Teşnegân; kâf hâ-i resmî bedeli yazılur, sâbıkan
beyân olunmuşdur. (F nüshasında ilâve bilgiler bulunmaktadır.)
**
Metin: (S): Kerbelâ susuzlarından ġayri. Anlar Hazret-i İmâm ile yetmiş iki kimse idi. (M, T): Hazret-i İmâm ile bile idi ve anlar ol Hazret ile yetmiş kimesne idi.
F: Hazret-i İmâm ile bile idi ve anlar ol Hazret ile seksen kimesne idi.
(Olayla ilgili eserlerde 72 veya 70 rakamı verilmekte, F nüshasında bu rakam
80’e çıkmaktadır.)
**
Metin: Niteki Hâce Hâfız’ın bu beytinden anlanur. Beyt: (Üç nüshada
sadece bir beyit yazılmaktadır.)
F: Niteki Hâce Hâfız’ın bir kıt asından mefhûmdur. Ḳıta: (F nüshasında
ise bu beytin geçtiği 5 beyitten ibaret kıtanın tamamı yazılmıştır. Bunlar müstensihin kendi tasarrufu olsa gerek.)
**
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Metin: Bu ġazelin kâfiyesi başdan başa fâsiddir, zîrâ harf-i revîsi yokdur.
Harf-i revî kâfiyede olan elfâzın harf-i ahîr-i aslîsidir ve hurûf-ı kâfiyenin aslıdır ki ansız kâfiye olmaz, ammâ sâ’ir hurûf-ı kâfiye olmasa olur. Emrî’nin bu
ġazelindeki gibi.
Beyt:

Ṣanma ey bülbül-i şeyda gül-i ter
İtdügün âhı kulaġına koyar

Bunda râ harf-i revîdir ve hurûf-ı kâfiyeden revîden ġayrı bir harf yokdur.
Pes, Hâce’nin bu ġazelinde harf-i revî tâ olmak ihtimâli yokdur, zîrâ harf-i
aslî degildir. Pes, harf-i aslî muhabbetde bâ’dır ve tal atda ayn, minnetde nûn.
Bâkîlerini bunlara kıyâs eyle.
(Yukarıdaki bilgiler “te” harfindeki üçüncü gazelin birinci beytinin şerhinden sonra yazılmıştır. Bu bilgiler F nüshasında yoktur. Bu ilâve bilgileri kafiye
hususunda bilgi sahibi bir müstensihin metne eklediği düşünülebilir.)
**
Metin: (T ve M nüshası) İmdi göñlümi muhterem tut ol anber saçıcı turrada, ya nî anberiñ revnak u safâsını gideren turrada dilimi azîz ve hürmetli
tut. (S nüshası): İmdi göñlümi muhterem tut ol abîr saçılu turrada, ya nî
anberiñ revnak u safâsını gideren turrada dilimi azîz ve hürmetli tut.
F: İmdi göñlümi muhterem tut ol anber sıyıcı turrada, ya nî anberiñ revnak u safâsını gideren turrada dilimi azîz ve hürmetli tut.
(Koyu kısım beyitte geçen “ anber-şiken” birleşik kelimesinin anlamı olarak
yazılmıştır. Burada müstensihlerin anlamını bilmedikleri kelimeyi kendilerince
nasıl değiştirdikleri görülmektedir. Daha sonra kullanılan “gideren” kelimesi
de bu kelimenin F nüshasında yazıldığı şekilde okunması gerektiğini göstermektedir.)
**
“te” harfindeki 8. gazelde iktibas edilen, M ve S nüshalarının başında Rubâî yazan şiir, T ve F nüshalarının baş tarafında Hayyâm yazılarak verilmiştir.
Hâlbuki rubâînin müellifi Hayyâm değil Ebû Sa îd Ebü’l-Hayr’dır. Adı geçen
yerde şiirin geçtiği internet sitesinin adresi verilmiştir.
**
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Arab’da ve Acem’de kânûndur ki attârlar envâ -ı mubahharâtı (M, S, T:
metcerâtı) bir tablanın üzerine tertîb idüp gezdürüp satarlar. (F nüshası doğru
olmalıdır. Çünkü attarların mubahharât (tütsülenmiş şeyler) satmaları ticari
meta satmalarından daha mantıklıdır.)
**
S: Riyâ ve telbîse meşġûl olursa aña hîç fâ ide ḥâṣıl olmaz.
M, T: Riyâ ve tesellüsle şuġl iderse. F: Riyâ ve tesellüsle meşġûl olursa.
M, T ve F nüshasında (
) olarak yazılan kelime S nüshasında müstensih tarafından muhtemelen “teselsüle” olarak okunmuş, bu kelimenin anlamsız
olduğu düşünülerek yerine anlamca doğru bir kelime olan “telbîse” (aldatmaya) kelimesi yazılmıştır. F nüshası böyle bir yanlış okumayı bertaraf etmek
için lâm harfinin üzerine şedde koyarak kelimenin “tesellüs” olarak okunması
gerektiğini okuyucuya göstermektedir. Arapça sözlüklerde bulunmayan bu kelime Farsça “riyâ, riyâkâr” anlamına gelen “sâlûs” kelimesinin tefa ul babına
nakledilmesiyle oluşturulmuştur ve Farsça sözlüklerde bulunmaktadır.
**
Müstensihin değiştiği 51a’dan itibaren geçen yerlerdeki çarpıtmalar için
birkaç örnek verilecektir:
Metin: Lal’den murâd lebdir, teşbîh tarîkiyle.
F: Lal’den murâd çeşmdir, teşbîh tarîkiyle.
**
Metin: Sıhâh-ı Furs’de
F: Sıhâh-ı Firdevs’de
**
Metin: Zîrâ devlet bu kapuda ve sa âdet bu bâbdadır.
F: Zîrâ devlet kapusından ve sa âdet bu bâbdadır.
**
Metin: Nergis çeşmden kinâyetdir. Arbede lüġatda bed-hûyluġa dirler,
ammâ ıstılâhda serhoş savaşına dirler.
F: Nergis çeşmden murâd kinâyetdir. Arbede lüġatda dirler, ammâ ıstılâhda serhoş savaşına dirler. (Ne yazdığını anlamayan bir müstensih!)
**
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Metin: Ya nî ben nasîhat-pezîr degilim ve benden bu işi isteme, zîrâ
dimâġım çeng ve rebâb âvâzına mu tâddır, bundan hazz eylemez. Hâsılı,
dimâġımda nasîhat sıġacak yer yok, zîrâ envâ -ı sâzlar âvâzlarından toptoludur.
F: Ya nî ben nasîhat-pezîr degilim ve benden bu işi isteme, zîrâ dimâġım
çeng ve rebâb âvâzına dirler.
Bu kısımlarda müstensihin hem metni yanlış yazması hem de yazmadan
geçtiği kısımlar bolca bulunmaktadır. Bu müstensihin istinsah ettiği 10 varaklık kısım cahil bir müstensihin metni nasıl katledebileceğinin örnekleriyle
doludur. Fakat şükürler olsun ki bu kısım fazla uzun sürmemiş, tekrar eski
müstensih metni yazma işini deruhde etmiştir.

2. T Nüshası (TSMK, Koğuşlar, nr. 933, 934)
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Koğuşlar Kitaplığı, nr. 933 ve 934’te iki cilt
hâlinde bulunan bu yazma nüsha, Nazif Hoca tarafından “ilmî bir baskıya esas
olabilecek en iyi yazma nüshalar” arasında sayılmaktadır. Bu nüsha hakkında
Nazif Hoca şunları söyler:
“İki cilt hâlinde bulunan bu nüsha aynı evsafta olup, üzerleri ebru
kâğıt kaplı, miklepli, sırtı kırmızı meşin birer cilt içinde, 30 x 18,5.
(21,5 x 10,5) cm. eb adında, 31 satırlı güzel bir talik ile yazılmış,
kâğıdı âharlı, yazı yaldız cetveller içinde, mürekkep siyah, söz başları
ve kenarlardaki şiirlerin bahirleri daha iri kırmızı ile yazılmıştır. I. cild
248, II. cild 235 varaktır. Sonunda bulunan istinsah kaydından bu
nüshanın İstanbul (Kostantiniyye)’de, 7 Şaban 1007 hicrî/4-5 Mart
1599 mîladî tarihinde Şemseddin bin Üveys el-Mar aşî tarafından
yazıldığı anlaşılmaktadır. Tam olan bu nüsha görebildiğimiz en eski
nüshasıdır. Bu nüsha belki de Sûdî’nin hayatında istinsah edilmiştir.”1

T Nüshası İle İlgili Bazı Notlar
Bu nüshada sayfa numaraları Arap rakamlarıyla değil Latin rakamlarıyla yazılmıştır. Bunların harf inkılabından sonra konulduğu anlaşılmaktadır. 1 numaralı
varakta başka birinin hattıyla Arapça dua cümleleri yazılmıştır. 2a’da herhangi bir
yazı yoktur. 2b’de en üst tarafta “Vakf-ı Hazîne fî Sebîlillâhi Te âlâ”, hemen altında “el-Cildu’l-evvelu min Şerhi’l-Hâfız li-Sûdî, ta lîk, satır 21” yazılmıştır. Alt
tarafta mühür şeklinde bir daire içinde “Vukıfe fî Hâne-i Hazîne-i Hümâyûn”
yazısı bulunmaktadır. Mührün sol tarafında farklı bir yazı stiliyle,
1

Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 21.
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Her kitâbın kâġıdın her kim nişân idüp büker
Dest-i cehlile benim baġrım deler kanım döker (li-muharririhî)
beyti bulunmaktadır.
Sûdî şerhi 3a’dan başlamaktadır. Burada tezhipli sayfa başında kırmızı mürekkeple Arapça “Hâzâ Kitâbu Şerhi Hâfız li-Sûdî Efendi” yazısı bulunmaktadır.
Daha sonra besmele ile şerh metnine başlanılmıştır. Gazel başlarında bulunan
“Ve lehu eyzan” ibaresi, derkenarda gazelin bahri ve veznini gösteren kısımlar,
iktibas edilen şiirlerin başında bulunan “kıt a, beyt, mısrâ , şi ir” gibi yazılar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. İlk başlarda gayet sağlam bir metin gibi görülmektedir. Metin istinsah edildikten sonra kontrol edilmiş, atlanılan yerler derkenarda
yazılmış, sehivli yerler düzeltilmiştir. 1. cilt 249a’da “dâl” harfinde yazılan 150.
gazelin 6. beytinin şerhi esnasında cümle tamamlanmadan bitmiştir. İkinci cilt
buradan itibaren devam etmektedir. Ayrı olarak ciltlenen birinci cildin başında
herhangi bir kayıt olmadığı gibi ikinci cildin başında da böyle bir kayıt yoktur.
Tek bir cilt hâlindeki şerhin ikiye bölünerek ayrı ayrı ciltlendiği görülmektedir.
İkinci cildin başında birinci cildin bittiği 249’dan sonraki rakam yazılmamış,
ikinci cilt de Latin rakamlarıyla 1’den başlatılmıştır. Bu cilt 235b’de bitmektedir.
Şerhin son kısmında telif tarihini gösteren manzum kısım bulunmamaktadır. Bu
sayfanın sonunda Arapça “Harrerehu el- abdu’d-dâ î bi’l-ebkâri ve’l- aşiyyi Şemse’d-dîn bin Üveys el-Mer aşî afâ anhumâ er-Rabbu’l- aliyyu bi-lutfihi’l-hafiyyi
ve’l-celiyyi fî beldeti Kostantiniyyeti’l-mahmiyye sînet ani’l-âfâti ve’l-beliyye ve
ihtitâmuhu fî sâbi i şehri Şa bân sene seb ve elf mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye aleyhi efdalu’t-teslîmi ve’t-tahiyye.” ibaresi bulunmaktadır. Anlamı şöyledir:
“Bunu sabah akşam Rabbine dua eden Şemseddin bin Üveys-i Mar aşî
(yüce Rab gizli ve açık lütuflarıyla ikisini -onu ve babasını- bağışlasın) belâ ve
musibetlerden korunmuş Kostantiniyye’de yazdı. Eserin tamamlanması selâm
ve övgülerin en yücesi üzerine olan Hz. Peygamber’in Hicret’ini esas alan yıla
göre 7 Şaban 1007 (5 Mart 1599) tarihinde olmuştur.”
Bu bilgilerden ne zaman yazılmaya başlandığı bilinmese de istinsahın şerhin telif tarihinden dört yıl sonra, Sûdî’nin ölüm tarihi olan 1008 yılından bir
yıl önce tamamlandığı anlaşılmaktadır.
T nüshasında bazı sayfalar siliktir, bazı sayfalarda ise tayyedilen kısımlar
vardır. Tayyedilen kısımlar başka sayfalarda yazıldığı için silik çıkan sayfalar
dışında metinde bir eksiklik bulunmamaktadır. Bunlarla ilgili bilgiler şöyledir.
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236a ve 236b’de sadece dörder satır okunmaktadır, diğer satırlar siliktir.
238a, 238b, 243a, 243b bütünüyle silik çıkmıştır.
Kimi zaman aynı sayfa içerisinde bile metin kopukluğu görülmektedir.
Meselâ 101b’de “te” harfindeki 81. gazelden 83. gazelin dördüncü beytine
atlanılmıştır. 101a’nın devamı 109b’dedir. Atlanılan kısımlar ileriki varaklarda telâfi edilerek metne dâhil edilmiştir. Metin akışının yanlış gittiği yerler
şunlardır:
32a, 39b, 40a, 33b, (…) 39a, 32b, 33a, 40b, 101a, 109b, 110a, 101b,
102a, (…)108b, 109a, 110b.
Bunun dışındaki yerlerde metin akışında herhangi bir problem bulunmamaktadır.
193b’den sonra hattatın değişmesine bağlı olarak yazı stili de değişmiştir.
Bu değişim derkenarda bulunan bahirler ve vezinlerin yazılmaması şeklinde
de görülmektedir. 195b’de tekrar eski hatta dönülmekte, eksik varakların başka bir müstensihe yazdırıldığı anlaşılmaktadır. 339b’den sonra müstensih yeniden değişmiştir. Bu kısımlar tekrar gözden geçirilerek tashih edilmemiştir.
Dolayısıyla son kısımlarda yanlışların çoğalmasının müstensihten kaynaklanan
bilgisizlik sonucu olduğu söylenebilir. İlk başlarda sağlam, tutarlı ve kontrol
edilerek eksik yerleri derkenarda yazılan, sehivli yerlerin üzeri çizilen, satır altında veya derkenarda doğrusu yazılan nüsha, bu şekilde devam etseydi en
sağlam nüsha olarak kabul edilebilirdi. Fakat nüshanın bütününü göz önüne
aldığımızda, S nüshasına göre daha sağlam gibi görünse bile Farsça metinleri
barındırdığı ve müstensihlerin bilgi alanı dışında bir metin olduğu için kaçınılmaz olarak pek çok hata içermektedir. Müstensihlerde aranan vasfın bilgiden
ziyade yazısının güzel ve estetik oluşu olduğunu göz önüne alırsak uzmanlık
veya aşinalık isteyen yabancı dil unsurlarını bünyesinde barındıran metinlerin
yazma nüshalarından sağlam bir metin oluşturmanın pek de kolay olmayacağı
aşikârdır.
Bu nüshada görülen sehivli yerlerden bir kısım örnekler şunlardır (Atlanılan veya sehivli yazılan kısımlar koyu karakterle gösterilmiştir):
1.
T: “Hod-furûşân vasf-ı terkîbîdir, furûşîden’den müştak, kendin satıcılar
ya nî meyhâneciler.”
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M, S: “Hod-furûşân vasf-ı terkîbîdir, furûşîden’den müştak, kendin satıcılar manâsınadır yanî mürâyîler. Mey-furûşân da vasf-ı terkîbîdir, bâde
satıcılar ya nî meyhâneciler.”
Atlanılan kısım anlamı tamamen değiştirmektedir. Çünkü “kendini satanlar” ifadesi ile meyhaneciler değil riyakâr insanlar kastedilmektedir.
2.
T: “Mestî’de yâ harf-i masdardır. Esâs temel ve bünyâd. Âbâd ma mûr ya nî
aşkın harâbı olmak hakîkatde ma mûr olmakdır.”
M, S: “Mestî’de yâ harf-i masdardır. Esâs temel ve bünyâd. Âbâd ma mûr
ve şen ve şenlikdir.
Mahsûl-i Beyt: Egerçi aşk sarhoşlıġı beni harâb eyledi, ammâ benim
vücûdum bünyâdı ol harâbdan mamûrdur, ya nî aşkın harâbı olmak hakîkatde ma mûr olmakdır.”
Atlanılan metinden sonra geride kalan kısım kendi içinde tutarlı bir anlam
taşısa da önemli bilgiler kaybolmaktadır.
3.
T: “Ferah-bahş vasf-ı terkîbîdir, bîzîden’den, bîhten’den degil ba zılar zann
eyledügi gibi, bi-hasebi’l-lüġa çiçek alıcı ma nâsınadır, ammâ ıstılâhda çiçek
dökici dimekdir.”
M, S: “Ferah-bahş vasf-ı terkîbîdir, bahşîden’den, ferah baġışlayıcı dimekdir. Gul-bîz de vasf-ı terkîbîdir, bîzîden’den, bîhten’den degil ba zılar zann
eyledügi gibi, bi-hasebi’l-lüġa çiçek eleyici ma nâsınadır, ammâ ıstılâhda çiçek
dökici dimekdir.”
Bahşîden (bağışlamak) fiilinin bîhten/bîzîden (elemek) fiili ile anlamca bir
ilgisi yoktur. Bîhten fiilinin anlamı bilinmediği veya düşünülmediği için eleyici kelimesi de alıcı olarak okunmuştur.
4.
T: “Ki harf-i mensûb yârân, Hâfız-ı miskînin yüregi yanġınını şem den
sorun ki sûz u güdâzdadır, ya nî ehl-i derd bilür ehl-i derdin hâlini.”
M, S: “Ki harf-i beyân yâ harf-i ta lîl. Sûz isimdir sûzîden’den ve gudâz
isimdir gudâzîden’den, yanma ve erime dimekdir.”
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Mahsûl-i Beyt: “Ey meclise mensûb yârân, Hâfız-ı miskînin yüregi yanġınını şem den sorun ki sûz u güdâzdadır, ya nî ehl-i derd bilür ehl-i derdin
hâlini.”
T’de metnin, anlam düşünülmeden istinsah edildiği görülmektedir.
5.
T. “Ve dih emr-i muhâtabdır, vir dimekdir, ġayb’e izâfeti lâmiyyedir.”
M: “Ve dih emr-i muhâtabdır, vir dimekdir, mefûl-i evveli zamîr-i mütekellimdir ve mefûl-i sânîsi câm-ı mey’dir. Ki harf-i talîl. Nigârende ism-i
fâil, nigârîden’den, nakkâş manâsına, ġayb’e izâfeti lâmiyyedir.”
Fiil (dih) hiçbir zaman muzâf olamaz. Beyitte geçen “gayb” kelimesi “nigârende” ile tamlama oluşturmaktadır. Müstensih Farsça hususunda oldukça
yetersiz bir konumdadır.
6.
T: “ Aczet bi-nişînân lâmiyyedir, nişîn vasf-ı terkîbîdir.”
M, S: “ Acz-i şeb-nişînân lâmiyyedir. Şeb-nişîn vasf-ı terkîbîdir.”
Müstensih Farsça bilmeyince metni yazarken onu dizginleyen bir şey de
olmamaktadır. Şiirde “ aczet bi-nişînân” diye bir ibare bulunmaması, “nişîn”
kelimesinin tek başına vasf-ı terkîbî olamayacağı gibi en basit bilgilerden bile
müstensihin bî-haber olduğu anlaşılmaktadır.
7.
T: “Ehl-i huner, berend’in mef ûl-i sarîhi ve ez-fâka ġayr-i sarîhi.”
M, S: “Ehl-i huner, berend’in fâilidir ve dest mef ûl-i sarîhi ve ez-fâka
ġayr-i sarîhi.”
Farsça cümlenin anlamı bilinseydi “ehl-i hüner” ibaresinin “berend” fiilinin
fâili/öznesi olduğunu anlamak zor olmayacaktı.
8.
Nüsha farklılığı hususunda aşağıdaki örnekte görüleceği gibi son derece
dikkat çekici hususlar da bulunmaktadır:

M, S: “İşitdi ki Timur Arab ve Rûm üzere asker çeküp gelüp vardı ve
etrâfda muhâlif olan selâtînle ya nî Lâr pâdişâhıyla ve ġayrilerle ki kendinin
babasıyla şikâk üzere idi, musâlaha eyledi ve Timur ile kıtâl eylemek içün müheyyâ oldı.”
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T: “İşitdi ki Hülâgû ki Cengiz hânın oġlıdır ya nî torunı, Acem üstine
asker çeküp gelür, vardı ve etrâfda muhâlif olan selâtînle ya nî Lâr pâdişâhıyla
ve ġayrilerle ki kendinin babasıyla şikâk üzere idi, musâlaha eyledi ve Hülâgû
ile kıtâl eylemek içün müteheyyi’ oldı. Rivâyet olunur ki yarısını helâk eyledi. Âkıbet Hülâgû askeri yek-dil ve yek-cihet olup hücûm eyleyüp katle
irişdirmişler. Dirler ki Hülâgû bunun şecâat ve şehâmetini görüp ziyâde
begenmiş, hattâ çok say eylemiş ki diri tuta, ammâ muhkem savaşçı olduġından diri tutmaġa müyesser olmayup katl eylemişler.”
T’de sadece koyu karakterle gösterilen fazlalık bulunmamakta, aynı zamanda Timur yerine Hülâgû yazılarak kahramanların ismi de değiştirilmekte, bu
yüzden de tarihî bilgiler konusunda yanlışa düşülmektedir.
**
T: “Pes, bâz-geşt buyurduġı bu kürûra işâretdir. Niteki Arabîde kerre alâ
aduvvihi dirler, kaçan kim bir kimse münhezim oldukdan sonra dönse düşmeni üzerine ve düşmenini haklasa.”
M ve S’de muhtemelen kelimenin anlamı bilinmediği için “kurûra” kelimesi “gürûha” şeklinde yazılmıştır. Hâlbuki burada bir gürûhtan bahsedilmemektedir. Askerin geri çekilip tekrar düşman üzerine hamle yapması Arapçada
“kerre alâ aduvvihi” cümlesiyle ifade edildiği için kelimenin “kerre” fiilinin
masdarı olan “kurûr” şeklinde olması gerekmektedir.
**
Aşağıda alıntılanan kısım S nüshasında bulunmamaktadır. S’de metne gereksiz ilâveler olduğu gibi eleştirilerin bulunduğu bazı yerler de metinden çıkarılmıştır. M’de ise eleştiri kısmı bulunmamaktadır.
T: “Ba zı kimse zi-gerd-i hâtır’ın zâ’yı yerine bâ yazmış ve ma nâsını; çünki
turra dâmını uşşâkın hâtırı etrâfına saça, ba zı nüshada zi-gird vâki olmış yine
ol ma nâya, Sürûrî Efendi gerd i tibâr eylemişdir ġubâr ma nâsına, egerçi câyizdir, lâkin ma nâ ġubârdan hâlî degildir, temme kelâmuhu.
Malûm ola ki zâ yerine bâ yazması ve ġubâr manâsına gerd’i etrâf
manâsına gird ahz eylemesi kış güninde balık bâzârının balçıġından dahi
murdârdır. Hâsılı, bu şahıs bu beyitden murâdı aslâ fehm eylememişdir.
Mısrâ-ı evvelin manâsını; çün turra aġını silke uşşâk hâtırı tozından, yanî
hâtır-ı uşşâkı tesliye idüp şâd ide diyen kimesne de ġarîb manâ virmiş.”
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M: “Ba zı kimse zi-gerd-i hâtır’ın zâ’yı yerine bâ yazmış ve ma nâsını; çünki
turra dâmını uşşâkın hâtırı etrâfına saça, ba zı nüshada zi-gird vâki olmış yine
ol ma nâya, Sürûrî Efendi gerd i tibâr eylemişdir ġubâr ma nâsına, egerçi câyizdir, lâkin ma nâ ġubârdan hâlî degildir, temme kelâmuhû”
Koyu karakterle gösterilen kısım üslûbun sertliğinden dolayı M’den çıkartılmış olabilir. Sûdî’nin üslûp özelliklerini taşıyan bu kısmı müstensihin metne
ilâve ettiğini düşünmek gerçekçi olmaz.

3. S Nüshası (Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Nafiz Paşa, nr. 965)
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nafiz Paşa, 965 numarada kayıtlı
olan ve Nazif Hoca tarafından “ilmî bir baskıya esas olabilecek en iyi elyazması
nüshalar” arasında sayılan bu nüsha hakkında aynı yerde “Talîk ile yazılmış
tam ve eski bir nüsha olup istinsah kaydı yoktur. 11. hicrî asrın ilk yarısında
yazılmıştır.”1 şeklinde bilgi verilmiştir. Bu nüsha ile ilgili bazı ayrıntılı bilgiler
şunlardır:
Gazel başlarında bulunan “Ve lehu eyzan” ve beytin toplu anlamının verildiği “Mahsûl-i Beyt” ibareleri, derkenarda gazelin bahir ve veznini gösteren
kısımlar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bahirler genellikle yazılmamakta, vezinlerde ise hatalar bulunmaktadır. Müstensihin yazı stili mükemmeldir. Bu
nüshanın boş varak olarak sayfa numarası konulmayan ilk dört varağının birincisinde Gülistân’dan manzum ve mensur kısımlar farklı bir hattat tarafından
yazılmıştır. İkinci varakta;
Derûnum boş görünür bağrı delik bir nâyım
Mahrem-i sırr-ı Alî bende-i Mevlânâyım
beyti ve onun altında ziyaret ve ticaret için İstanbul’a geldiğini söyleyen birinin
duvar yazılarını andıran ve hatıra olsun diye yazdığını belirttiği cümle bulunmaktadır. Üçüncü varakta kitabın vakfedildiğini gösteren mühür vardır. Sayfa
numaralarının konulmaya başlandığı 1a’da fihrist bulunmaktadır. Bu fihristte
gazel, kıta, rubâî ve mesnevilerin bulundukları sayfa numaraları verilmekte,
ayrıca yanlarında kaç adet oldukları rakamla yazılmaktadır. Gazellerin fihristinde ise her harfteki gazellerin sayısı ve o harfteki ilk gazelin başladığı varak
numarası verilmektedir. 1b’de ise şerhi istinsah eden tarafından yazılmış olan
1

Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 22.
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şu Arapça ibare bulunmaktadır: “Nemeka ve meleke hâze’l-kitâbe bi- avni’llâhi’l-meliki’l-vehhâb es-seyyid İbrâhîm el-Hamdî min küttâbi Dîvân-ı Âlî ve
Cebe-hâne-i Âmire ġufire lehû.”
Müstensih bu ibarede ismini ve Dîvân-ı Âlî ve Cebe-hâne-i Âmire kâtiplerinden olduğunu belirtmektedir.
Ayrıca bu sayfada Atâyî’nin Zeyl-i Şakâyık isimli eserinden alıntılanan ve
Sûdî ile Şem î’nin hayatlarını anlatan kısım farklı bir yazı stiliyle yazılmıştır.
Yine farklı bir hatla kitabı vakfedenlere ait Arapça iki ibare bulunmaktadır. Sûdî’nin telif ettiği şerh metni 2a’dan başlamaktadır. Varak numaraları konulurken 289’dan sonra sehven 300 yazılmış ve numaralama böylece devam etmiştir,
fakat metinde herhangi bir eksiklik veya kopukluk bulunmamaktadır. İki cilt
olan bu eserin birinci cildi 347b’de bitmiştir. Sonunda “Temmeti’l-cildu’l-evvelu bi- avni’llâhi’l-vehhâb ve salla’llâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ
âlihi ve sahbihi ve sellem.” cümlesinden sonra 15 Zilkade 1160 tarihi yazılıdır.
Birinci cildin istinsahı bu tarihte tamamlanmış olmalıdır. Daha sonra varak
numarası 348 olarak konulan boş bir sayfada “el-Cildu’s-Sânî” yazılıdır. İkinci
cilt birinci cildin sona erdiği varak numarasını takip etmekte ve 349a’da “ ayn”
harfiyle yazılan birinci gazelden başlamaktadır. Bu gazelden önce Arapça şu
cümleler bulunmaktadır: “Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. El-hamdu li’llâhi
Rabbi’l- âlemîn ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi
ve sahbihi ve sellem. El-cildu’s-sânî mine’s-Sûdî alâ Dîvâni’l-Hâfız kuddise sırruhu’l- azîz ve nefe anâ bi-berekâtihi ulûmihî ve feyzihî âmîn.” 2. cilt 593b’de
son bulmaktadır. Başından sonuna kadar aynı müstensihin kaleminden çıktığı anlaşılan bu nüshada sehven atlanılan veya müstensih tarafından bilerek
kısaltılan yerler dışında eksiklik bulunmamaktadır. Nazif Hoca’nın bu nüsha
hakkında kullandığı, “İstinsah kaydı yoktur. 11. hicrî asrın ilk yarısında yazılmıştır.” ifadeleri1 eserin 2 cilt olduğunun bilinmemesinden kaynaklanmaktır. Çünkü 1. cildin sonunda istinsah tarihi konulmuştur. Şerhin son sayfası
yani 593b’de Sûdî tarafından yazıldığı anlaşılan ve şerhin telif tarihini gösteren
Türkçe şiirden sonra müstensih tarafından yazıldığı anlaşılan Farsça şu şiir bulunmaktadır:
Hudâyâ bi-y-âmurz ân bende-râ
[Ki] el-hamd hâned nuvîsende-râ
1 Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 22.
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Nuvîsende-râ her ki gûyed du â
İlâhî bi-kon hâcet-i û revâ
Aruzun feûlün feûlün feûlün feûl kalıbıyla yazılan bu şiirin anlamı şöyledir:
“Allahım! Bu şerhi yazanın ruhuna Fâtiha okuyanı bağışla. Kim bu şerhi
yazana dua ederse, İlâhî, sen de onun ihtiyaçlarını yerine getir.”
Şerh metni bittikten sonra sayfa numarası verilmeyen kısımda farklı bir hat
ile yazılmış şu ibareler bulunmaktadır:
“Fenn-i Fürsde fâyıku’l-akrân olan Sûdî budur. Mâlik-i Sûdî olanlar sûdmend olur. Sûdmend olmayan elbet derdmend olur.”
(İlk cümle vezinli görünse de son iki cümle vezinli yazılmamıştır. Bu üç
cümlenin mensur secili cümle olarak düşünülmesi daha doğru olur.)
Müstensih her ne kadar kendisini iddialı görse ve kimi yerde Sûdî’yi eleştirse de Farsçaya hâkim olamaması sonucunda istinsah ettiği metni anlamayla
ilgili problemleri vardır. Şerhin tamamında çok sayıda örnekleri görülen bu
durum, kimi zaman şerhteki cümleleri anlamsız bir hâle çevirmektedir. Aşağıda bu tarz hataların bir kısım örnekleri verilmiştir. (Alıntılanan yerlerde yanlış
yazılan kısımlar belirgin olması için koyu karakterle gösterilmiştir. Yanlış yazılan kelimeden hemen sonra parantez içerisinde “D:” işaretinden sonra doğrusu gösterilmiştir. Yanlışın daha net görülebilmesi için metindeki ilgili kısımlar
da koyu karakterle gösterilmiştir.)
1.
Dil-i Hâfız be-hemîn re’y (D: râh) be-tevfîk-i Hudây
Câvidân sa y gunâh (D: say-konân) rûz u şeb ender-taleb’est
“Dil-i Hâfız mübtedâ ve mısrâ -ı sânî kabîlindendir. Gunâh (D: konân)
sıfat-ı müşebbehedir, sa y ideger (D: idegen) dimekdir.
Mahsûl-i Beyt: Hâfız’ın gönli Allâh’ın tevfîkiyle bu aşk u muhabbet tarîkında ebedî sa y idegendir. Ya ni aşk u muhabbet tarîkında ve sülûkinde
dâ’imâ sâ îdir ki hîç fütûr gelmez.”
Müstensih beytin birinci mısraında “râh” yerine “re’y” yazmış, beytin anlamının verildiği kısımda geçen “tarîkında” kelimesine dikkat etmemiştir.
Ayrıca “mısrâ-ı sânî kabîlindendir” kısmı bir anlam ifade etmez. “Gunâh”
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kelimesi hiçbir zaman sıfat-ı müşebbehe olmayacağı gibi bu kelimenin anlamı
da “say ideger” değildir, “n” yerine sehven “r” yazıldığı düşünülebilir ama
anlam açısından kabul edilemeyecek bir kopukluk bulunmaktadır.
Bu kısım M ve T’de şöyle geçer (Beyitte geçen yanlış kelimelerin doğrusu
parantez içerisinde gösterildiği için beyit tekrar yazılmamış, atlanılan yerler
koyu karakterle gösterilmiştir):
M, T: “Dil-i Hâfız mübtedâ ve mısrâ -ı sânî taaddüd-i haber kabîlindendir. Dil’in Hâfız’a izâfeti ve tevfîk’in Hudâ’ya lâmiyyedir. Câvidân ve
câvîdân ebedî dimekdir. Konân sıfat-ı müşebbehedir, say-konân sa y idegen
dimekdir.”
Müstensihin istinsah ettiği nüshayı çabuk bitirme gayreti veya başka sebeplerden dolayı “Dil’in Hâfız’a izâfeti ve tevfîk’in Hudâ’ya lâmiyyedir.
Câvidân ve câvîdân ebedî dimekdir.” cümlelerini kaldırdığı düşünülse bile
yazılmayan kısımların anlamı nasıl bozduğu ortadadır.
2.
S: “Şud bunda zarûret-i vezin içündür ve reft ma nâsına olmak da mümkündür.”
M, T: “Şud bunda sayrûret içündür ve reft ma nâsına olmak da mümkindir.”
Müstensih anlamı dikkate almayarak “sayrûret” kelimesini metnin içeriğiyle örtüşmeyecek şekilde “zaruret” olarak okumuş, bir de “vezin” kelimesini
ekleyerek vezin zorunluluğu anlamını çıkarmak istemiştir ki bütünüyle yanlış
olduğu aşikârdır.
3.
S: “Lerzân sıfat-ı müşebbehedir, cûyîden’den, gönül isteyici, ma nâ-yı lâzımîsi gönül alıcıdır.”
M, T: “Bîd sögüt aġacı. Lerzân sıfat-ı müşebbehedir, lerzîden’den. Kadd-i
dil-cû izâfet-i beyâniyye ve dil-cû vasf-ı terkîbîdir, cûyîden’den, gönül isteyici, ma nâ-yı lâzımîsi gönül alıcıdır.”
Müstensihin anlam ve içeriği dikkate almadığı anlaşılmaktadır. Çünkü “lerzân” kelimesinin “cûyîden” fiilinden türemediğini bilmek için fazla bir bilgiye
de ihtiyaç yoktur, ayrıca “lerzîden” fiilinin anlamı istemek değil titremektir.
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“Bîd sögüt aġacı.” cümlesinin atlanılması anlama halel vermez. Fakat diğer
kısımlar böyle değildir.
4.
S: “Be-makâm; bâ harf-i musâhabet ve yâ harf-i tenkîr.”
M, T: “Be-makâm; bâ harf-i musâhabet veyâ harf-i zarf.”
Müstensihin ezbere gittiğinin örneğidir. Söylenilmek istenen şey şudur.
“Be-makâm” kelimesinin başındaki “be-” ön eki “harf-i musâhabet” veya
“harf-i zarf ” olarak anlamlandırılabilir. Buna göre anlamı “makamıyla veya
makamında” olmaktadır. Muhtemelen müstensih “veyâ” edatını “ve yâ” olarak
iki ayrı kelime şeklinde düşünmüş, “yâ” harfininin de “harf-i zarf ” olamayacağı bilgisine sahip olduğu için kendince metni düzelterek “yâ harf-i tenkîr”
şekline çevirmiş, fakat “be-makâm” kelimesinde “yâ” harfi olmadığını dikkate
almamıştır.
5.
S: “Evvelki ki isimdir kim ma nâsına ve ikinci harf-i beyândır ve ikinci Key
bir pâdişâhın ismidir ve üçünci kaçan ma nâsınadır.”
M, T: “Evvelki ki isimdir kim ma nâsına ve ikinci harf-i beyândır ve evvelki Key bir pâdişâhın ismidir ve ikinci kaçan ma nâsınadır.”
Müstensihin kendince metni tashih etmek için böyle bir müdahalede
bulunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü “Ki mî-dâned ki Cem key bûd
u Key key” mısraında üç tane “key” kelimesi geçmektedir. Sûdî ilk “key”
kelimesinin “nasıl/kaçan” anlamında oluşu açık olduğu için onu dikkate almayıp peşpeşe gelen son iki “key” kelimeleri hakkında açıklamada bulunarak
birincisinin bir hükümdar adı, ikincisinin ise “nasıl” anlamında soru edatı olduğunu söylemektedir. S nüshasının müstensihi mısrada üç tane “key”
görünce metne müdahalede bulunmuş ve “evvelki Key” yerine “ikinci Key”
yazmış ve “ikinci kaçan ma nâsınadır” cümlesini “üçünci kaçan ma nâsınadır” şekline çevirmiştir.
6.
S: “Ne-cunbânî fi l-i nefy-i müstakbel müfred muhâtab, depretmezsin dimekdir.”
M, T: “Ne-cunbânî fi l-i nefy-i müstakbel müfred muhâtab, depretmeyesin dimekdir.”
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Her iki farklı şekil de doğrudur. S’de müstensih, fiilin tek başına anlamını
verdiği için “depretmezsin” şeklinde yazmış olabilir. M ve T’de bulunan “depretmeyesin” şekli için şunlar söylenebilir: Sûdî şerhte sıkça görüldüğü üzere fiillere beyitte geçen edatla beraber anlam vermektedir. Dolayısıyla beyitte geçen
“tâ” edatı dikkate alınınca fiilin anlamı “depretmeyesin” şeklinde olmaktadır.
Bunların hangisinin Sûdî’ye ait olduğunu kesin olarak söylemek mümkün olmazsa da şerhteki karînelerden yola çıkarak M ve T’deki şeklin şârihe ait olması
kuvvetle muhtemeldir.
7.
Şu dem ki şerhine dil buldı fırsat
Kac idi sorar isen sâl-i hicret
Şerhin telif tarihini gösteren yukarıdaki şiirin ikinci mısraındaki “ġac” ( )
kelimesi S nüshası müstensihi tarafından “kac” ( ) אجolarak yazılmıştır. Sûdî
“ġac” kelimesinin ebced değeri olan 1003 tarihi ile şerhin bu tarihte tamamlandığını söylemektedir. T nüshasında bulunmayan, matbu nüshada “ġac”
şeklinde yazılan bu kelimeyi, müstensihin anlamsız bularak metni tashih etmek niyetiyle değiştirdiği söylenebilir. Muhtemelen “Hicrî yılın kaç olduğunu sorarsan” şeklinde mısrayı anlamlandırmış, fakat bu şart cümlesinin cevabı
olmadığını dikkate almamıştır. Hâlbuki mısraın anlamı, “Şerhin hicrî hangi
yılda tamamlandığını sorarsan cevabı ‘ġac’ kelimesinin gösterdiği hicrî 1003
tarihidir.” şeklindedir.
S nüshası için şu ilâve bilgileri vermek gerekir: Müstensih ilk varaklarda,
3a-b, 4a-b, 10b’de derkenarda şarap, kadeh, zülf, hâl/ben gibi bazı kavramların
tasavvufî anlamlarıyla ilgili kısa notlar yazmış ve sonuna “min kelâmi Ümmî
Sinân Efendi” diye not düşmüştür. Bazı yerlerde ise bu not “min kelâmi Ümmî
Sinân Elmalı” şeklinde yazılmıştır.
S nüshasının belirgin özelliklerinden biri de şerhteki gramatikal açıklamaları tırpanlayarak metinden kaldırmasıdır. İstinsah edilen metnin çabuk bitirilmesi veya pekiştirilmek için tekrarlanan bazı bilgilerin fazla/gereksiz görülmesi
buna sebep olarak düşünülebilir.

S Nüshası Müstensihinin Sûdî’ye Yönelttiği Eleştiriler
Yukarıdaki örneklerde başarısı/başarısızlığı görülen müstensihin kimi zaman Sûdî’nin bazı görüşlerine karşı görüşler ileri sürdüğünü ve bunları metnin
içerisinde veya derkenarda not olarak koyduğunu görmekteyiz. Bunların da
burada zikredilmesi uygun olacaktır.
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1.
M’de “Sabûh, sabâh vaktinde şarâb içmekdir.” şeklindeki cümle T ve S nüshasında “Sabûh sabâh vaktinde şarâb içmekdir, içilür şarâba dimezler ba zılar zann eyledügi gibi.” şeklinde eleştiri cümlesiyle birlikte bulunmaktadır.
S’de müstensih, Sûdî’nin eleştirisine karşı şunları metne eklemiştir. “Sabûh
sabâh vaktinde şarâb içmek olıcak Hâti’s-sabûhe heyyû yâ eyyuhe’s-sukârâ nice
râst gelür. Merhûm, sabûhı hâti’s-sabûh tefsirinde aksin yazmışdır. Merhûm-ı
mezbûr ta n u teşnî ârzûsıyla bulduġın yazup itdügi hayır ürkütdügi kurbaġaya degmez ki nice bunun emsâli kelâmı vardır.” Müstensih eleştirisinde haklı
görülebilir. Fakat kelimelerin anlamında siyak ve sibak belirleyici olduğu için
“sabûh” kelimesi farklı beyitlerde farklı anlamlarda kullanılabilir. Şayet cümle,
“Sabûh bunda sabâh vaktinde şarâb içmekdir.” şeklinde olsaydı eleştiri hususu
ortadan kalkmış olacaktı.
2.
Ber-sîne-i rîş-i derdmendân
La let nemekî tamâm dâred
“Mahsûl-i Beyt: Derdli uşşâkın mecrûh sînesi üzre senin la l gibi kırmızı lebin tamâm nemek tutar, ya nî cerâhatine tuz seper, onulmayup kıpkızıl kalsun
ki kızıllıkda berâber olsun diyü.”
Herhangi bir açıklama yapılmadan S’de “Sûdî Efendi merhûm böyle dimiş,
ammâ murâd bu degildir, fe-tedebber.” şeklinde ilâve bir cümle bulunmaktadır.
3.
Şerhte Hz. Ali’nin sözü olarak nakledilen, “Lâ vefâ’e li-melûlin (Çabucak
küsen/darılan adamlarda vefâ olmaz.)” rivayeti hakkında müstensih şu ilâve
bilgileri metne eklemektedir: “Beyne’n-nâs müte âref ve meşhûr li-mülûk’dur,
bunda li-melûl dimişler, lâm ile kâf ’ın bir tarîkile kitâbeti müşâbih olmaġıla
ikisinden biri ola veyâhud ikisi dahi bile buyurulmuş ola.” Bu söz müstensihin
belirttiği gibi kaynaklarda “Lâ vefâ’e li-mulûkin (Hükümdarlarda vefâ olmaz,
onlardan vefâ beklenilmez.)” şeklinde de bulunmaktadır.

4. M Nüshası (Mısır - İskenderiye 1250 Baskısı)
İskenderiye matbaasında üç cilt hâlinde 1250/1834 tarihinde basılmıştır.
Bu nüsha ile ilgili bazı bilgiler şöyledir:
1. cilt: 411 sayfa.
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Baş tarafında eseri basanlar tarafından nerede basıldığı ve basılma sebepleri
ile ilgili üç sayfalık giriş kısmı bulunmaktadır. Burada farklı sayfa numarası kullanılmıştır. Mısır Hidivi Mehmed Ali’ye yazılan medhiyenin ardından
Mısır’da açılan bazı okulların isimleri, bu okullarda yapılan eğitim faaliyetleri
ve okutulan derslerle ilgili basılan kitaplar hakkında ayrıntılı bilgi verilir. En
sonunda Hâfız Dîvânı ve Sûdî şerhinin basılması ile ilgili süreç şu cümlelerle
anlatılmaktadır:
“Bu def a dahı,
Arabî hemçu ta âm’est berû nahv nemek
Zânki bî-nahv kelâm-ı Arabî n’âyed râst
Fârisî-râ ne-buved şûrî-i hâcât-ı nemek
Ki serâser heme pâlûde vu kand u helvâ’st
(Arapça bir yemeğe benzetilse, nahiv/gramer bu yemeğin tuzu
mesabesindedir. Tuzsuz yemeğin tadı olmayacağı gibi nahiv olmadan
da Arapça doğru ve anlamlı olamaz. Farsça bu tuzun (gramerin) acılığına ihtiyacı olmayan bir dildir. Çünkü o baştanbaşa paluze/pelte,
şeker ve helva/tatlı gibidir.)
mezâmîn-i şîrîn-âyîni üzre mekâtib-i merkûmede bulunan bi’l-cümle etfâl ü ferzendâna ve sâ’ir hünermendân-ı bârîk-bînâna lütfen ve
merhameten Hâfız-ı Şîrâzî kaddese’llâhu sırrahu’l-azîz hazretlerinin
tercemân-ı lisânü’l-ġayb-nâm Dîvân-ı belâġat- unvânlarını Bulak tab -hânesinde ve şerh-i Sûdîsini1 İskenderiye tab hânesinde tab ve temsîl birle isticlâb-ı da avât-ı cemîl olunmasına erzân buyurulan irâde-i
seniyyeleri sahâyif-i ihsân-ı dâverîlerin tevşîh ve tezyîl itmekle hemân
cenâb-ı emel-bahşâ-yı ibâd-ı zât-ı mekârim-mu tâdların bâ-evlâd u
ahfâd ilâ yevmi’t-tenâd serîr-ârâ-yı ömr-i câvîdânî ve murâd eyleye,
âmîn bi-hurmeti men lehu kıyâmu’s-semâvâti ve’l-aradîn.”
Birinci cilt gazeller kısmıyla başlayıp “dâl” harfinde yazılan 42. gazelin şerhiyle son bulmaktadır.
2. cilt: 455 sayfa.
“Dâl” harfinde yazılan 43. gazelle başlayıp “mîm” harfinde yazılan 18. gazelin şerhiyle son bulmaktadır.
1

Tamlama hem “faydalı şerh” hem de “Sûdî Şerhi” anlamına gelecek şekilde tevriyeli kullanılmıştır.
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3. cilt: 464 sayfa.
“Mîm” harfinde yazılan 19. gazelle başlayan bu cilt; gazellerden sonra sırasıyla kıtalar, rubâîler, mesnevîler, kasîdeler şerhiyle devam edip muhammes
şerhiyle son bulmaktadır.
3. cildin sonunda Arapça şu ibare vardır:
“Ve kâne tamâmu tab ihi fî yevmi’s-sebti’l-mübâreki’r-râbi i ve’l- işrîne min şehri Rebî i’s-sânî senete hamsîne ve mi’eteyni ve elf min hicreti men lehu’l- izzu ve’ş-şeref aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm ve alâ âlihi ve
sahbihi’l-kirâm. İllâ enne’l-mücellede’l-evvel ve mi ete ve işrîne sahîfeten
mine’s-sânî tubi a fî matba ati veliyyü’n-ni am el-hâc Mehmed Alî Paşa
elletî enşe’ehâ bi’l-İskenderiyye bi-tashîhi’l-fâdıl Azîz Efendi ve emmâ
bâkîhi fe-bi’l-matba ati’l-kübrâ elletî enşe’ehâ veliyyü’n-ni ami’l-mezkûr
bi-Bulak bi-tashîhi Ahmed Efendi tilmîzu’l- allâmeti el-levze iyyi
ve’l-fehhâmeti el-elma iyyi el-hâfız eş-şeyh Mehmed Murâd Efendi ellezî
kâne fî takrîri Avârifi’l-Maârif yesîdu ve yubdî bi-tekyeti Murâd Mollâ
el-kâ’ineti bi-bâzâri Çehârşenbe, emeddene’llâhu bi-imdâdihi ve seleke
binâ bi-kavîmi reşâdihi, ve zâlike bi-mülâhazati nâzırı’l-matba ati’l-kübrâ
el-mu temedi alâ Rabbihî fi’d-dünyâ ve’l-uhrâ müstemidden minhu
el-feyze’r-rabbânî Ebi’l-Kâsım Efendi şâhidü’l-Ceylânî.”
Bu Arapça ibarede özetle şunlar söylenilmektedir:
1. Sûdî şerhinin basımı hicrî 1250 yılının Rebîüssânî ayının yirmi dördünde, cumartesi günü tamamlanmıştır.
2. Birinci cildin tamamı ve ikinci cildin ilk 120 sayfası Mehmed Ali Paşa’nın İskenderiye’de yaptırdığı matbaada basılmıştır. Bu kısmı Aziz Efendi
isimli biri tashih etmiştir.
3. İkinci cildin geri kalan kısmı ve üçüncü cildin tamamı yine Mehmed Ali
Paşa’nın yaptırdığı Bulak matbaasında basılmıştır. Bu kısımları Çarşamba Pazarı’nda bulunan Murad Molla Tekyesi’nde Avarifü’l-Maârif kitabını okutan
allâme hâfız ve şeyh Murad Efendi’nin öğrencisi olan Ahmed Efendi tashih
etmiştir.
M nüshası, T ve S nüshalarına kıyasla daha iyi bir konumda görünmektedir. Özellikle S nüshasından daha sağlam ve tutarlı olduğunu söylemek mümkündür. Eseri basanların Farsça bilgisi hususunda müstensihlerden oldukça
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ileri bir konumda bulundukları, dolayısıyla sağlam bir metin oluşturmada
daha başarılı oldukları görülmektedir. Hangi yazma nüsha veya nüshalar esas
alınarak basıldığı bilinmese de bunun da içerisinde birtakım eksiklikler ve sehivler bulunmaktadır. Bir kısım örnekleri şunlardır (S ve T nüshalarında geçen
sehivlerin ele alındığı bölümde zikredilen ve M’de bulunan sehivler burada
tekrar edilmeyecektir):
1.
M: “Zîrâ bu ehl-i heves u hevâ ya nî ehl-i dünyâ cân ve dilini ġayrılara
makâm ve menzil idinmeye. Pes, dünyâ ve mâfîhâ hergiz hâtırına hutûr eylemeye ve yöresine uġramaya. Ba zı nüshada bu beyit böyle vâki dir.
Hâne hâlî kon dilâ tâ menzil-i sultân şeved
K’în hevesnâkân dil u cân cây-ı leşker mî-konend”
S: “Zîrâ bu ehl-i heves u hevâ ya nî ehl-i dünyâ cân ve dilini ġayrılara
makâm ve menzil iderler. Hâsılı, âşık-ı sâdık oldur ki hâne-i dilinde cânândan ġayrıya makâm ve menzil idinmeye. Pes, dünyâ ve mâfîhâ hergiz hâtırına
hutûr eylemeye ve yöresine uġramaya. Ba zı nüshada bu beyit böyle vâki dir.
Hâne hâlî kon dilâ tâ menzil-i sultân şeved
K’în hevesnâkân dil u cân cây-ı leşker mî-konend”
Koyu karakterle gösterilen ve M’de bulunmayan kısım cümlenin anlamını
bozmaktadır.
2.
M: “Dilşâd Hatun andan evvel şöyle yasaġ eylemiş idi ki kimse adın anmaġa
kâdir degil idi, içmek şöyle dursun. Hâsılı, bu beyit ma hûd kıssaya telmîhdir.”
S, T: “Dilşâd Hatun andan evvel şöyle yasaġ eylemiş idi ki kimse adın anmaġa kâdir degil idi, degil ki içmek. Hâsılı, bu beyit ma hûd kıssaya telmîhdir.
Bu kıssa bizim pâdişâhımız Sultân Süleymân ve oġlı Sultân Selîm kıssasına
benzer ki Sultân Süleymân şürb-i hamre yasaġ eylemiş idi ve oġlı Sultân
Selîm taht-ı saltanata cülûs idince icâzet virdi.”
II. Selim’in içkiye izin vermesinden bahseden ve her iki yazma nüshada
bulunan kısım, eseri basanlar tarafından metinden kaldırılmıştır. Bu kısmın
Sûdî’nin kendi ifadesi olduğu anlaşılmaktadır.
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3.
M: “Bunun aslı budur ki müşk ve anber ve ġâliye ezildigi vakit ziyâde kokı
virür. Pes, kokı isnâd eylemekiçün.”
S, T: “Bunun aslı budur ki müşk ve anber ve ġâliye ezildigi vakit ziyâde
kokı virür. Pes, zülfe ve kâküle ve gîsûya ve ġayrılara ki müşk-sâ veyâ ġâliye-sâ ve anber-sâ dirler, bunlara ziyâde kokı isnâd eylemekiçün.”
M’de atlanılan kısım sebebiyle ifadede anlam eksikliği ve belirsizlik bulunmaktadır.
4.
M, T: “Dâr emr-i muhâtabdır, darîden’den. Hâk toprak.”
S: “Dâr emr-i muhâtabdır, darîden’den, tut dimekdir. Bi-gzerî; bâ harf-i
te’kîd, guzerî fil-i muzâri müfred muhâtabdır, guzerîden’den, geçersin dimekdir. Hâk toprak.”
Sadece S nüshasında bulunan bu fazla kısım müstensihin şerhteki metodu
takip ederek Sûdî’nin ele almadığı kısımları metne eklemesi olarak da düşünülebilir.
5.
M: “Zimâm mahzûfdur, takdîr-i kelâm zimâm-ı ihtiyâr-ı mâ idi, inân-ı
ihtiyâr didikleri gibi.”
S, T: “Zimâm lüġatde uyan dizgini manâsınadır, bunda muzâfun ileyh
mahzûfdur, takdîr-i kelâm zimâm-ı ihtiyâr-ı mâ idi, inân-ı ihtiyâr didikleri
gibi.”
Atlanılan kısım ilâve değil cümlenin anlamlı olabilmesi için son derece gerekli bir bilgi konumundadır. Beyitte “zimâm” kelimesi bulunduğu için onun
hazfedildiğini söylemek mümkün değildir.
6.
M: “Ey Hâfız, bizim âhımızın okı felekden geçer, bizi feryâd ve fiġânla rencîde eyleme, epsem ol, kendi cânına rahm idüp tîrimizden perhîz eyle, yoksa
seni fenâya virürüz.”
S, T: “Ey Hâfız, bizim âhımızın okı felekden geçer, bizi feryâd ve fiġânla rencîde eyleme, epsem ol, kendi cânına rahm idüp tîrimizden perhîz eyle,
yoksa seni fenâya virürüz. Ve câyizdir ki hamûş didiginden murâdı bu ola
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ki; bizi pend u nush u levmle rencîde-hâtır eyleme, epsem ol, yohsa sen bilürsin. Hâce Hâfız zâhiren kendiye manen cânâna hitâb ider diyen beytin
fehvâsına vâsıl olmamışdır.”
Hem bilgi hem de eleştiri içeren kısımlar M’de bulunmamaktadır.
7.
M: “Zîrâ bir güm-geşte ki bâde-i muhabbet anın damaġına vardı, ol dahi
vâdî-i muhabbetden bu âleme yol bulmadı, ya nî şarâb-ı muhabbet-i cânânı
terk eylemedi.”
S: “Zîrâ bir güm-geşte ki bâde-i muhabbet anın damaġına vardı, ol dahi
vâdî-i muhabbetden bu âleme yol bulmadı diyü nasîhat itme diyen kimse
bu beytin murâdını anlamamış. Zîrâ mefhûm-ı beytde diyü lafzını iktizâ ider
nesne yokdur.”
T: “Zîrâ bir güm-geşte ki bâde-i muhabbet anın damaġına vardı, ol dahi
vâdî-i muhabbetden bu âleme yol bulmadı, ya nî şarâb-ı muhabbet-i cânânı
terk eylemedi. Bu beytin tahkîkinde; yanî bir azmış kimse ki tatlu şarâb
damaġına gitmiş ola, ana yol bulmadı diyü nasîhat itme diyen kimse bu
beytin murâdını anlamamış. Zîrâ mefhûm-ı beytde diyü lafzını iktizâ ider
nesne yokdur.”
M’de eleştiri kısmı kaldırılmış, S’de ise atlanılan kısımlar cümleyi anlamsız
hâle getirmiştir. En doğru nüshanın T nüshası olduğu anlaşılmaktadır.
Okuyucu bunun gibi örneklerin yüzlercesini şerhte görebileceği için bu kadarla yetinilmiştir.

Nüshaların Kontrolü
Sûdî’nin örnek olarak verdiği Farsça şiirin nüshalarda yanlış yazıldığı görülebilmektedir. Farsça metinlere şerh yazan ve Farsça hususunda kendisini
yeterli gören şârihlerin yazdıkları şerh metinlerinde bazen fecaat derecesine
varan yanlışları göz önüne alındığında müstensihlere fazla bir şey söylemek
de insafa sığmaz. Bu tarz yanlışların düzeltilmesi günümüz araştırmacısı için
eskisi gibi zor olmaktan çıkmıştır. Çünkü klasik Fars şairlerinin eserlerinin
büyük çoğunluğu dijital ortama aktarılmıştır. Bunların bilgisayara indirilmesi ve resim formatında olmayan çoğunun içerisinde arama yapılabilmesi de mümkündür. Ayrıca çevrimiçi durumda birçok sitede bu şairlerin
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eserlerinden arama yapabilmek de mümkün olmaktadır. Dolayısıyla Farsça
bilen bir araştırmacının yanlış ve anlamsız yazılan Farsça bir metni düzeltmesi eskisine göre bir hayli kolaylaşmıştır. Bütün nüshalarda görülen sehivlere birkaç örnek:
1.
“Âmûhtî fil-i muzâri müfred muhâtab, bunda lâzım vâki dir.” (84b)
Bilgisizlikten ziyade sehiv sonucu olarak dört nüshada da “muzâri ” şeklinde yazılan fiilin mâzî/geçmiş zaman olduğu açıktır. Böyle durumlarda metin
düzeltilmiş, nüshalarda yazılı şekil dipnotta gösterilmiştir.
2.
“Anların nice kabâyih ve misâlini bilürdüm.” (182b)
Her dört nüshada “misâlini” şeklinde yazılan kelimenin “kusurlarını/kabahatlerini” anlamına gelen “mesâlibini” şeklinde yazılması gerekmektedir.
Çünkü “misâlini” kelimesinde hem anlam açısından problem bulunmakta
hem de bağlama grubunun biri çoğul diğeri tekil olmaktadır.
3.
“Mısrâ -ı evvelin ma nâsını; âgâh ol ey ferzâne pîr, beni meyhânede ta yîb
eyleme diyen bâ’yı harf-i zarf tutmakda ġarîb zarâfet eylemiş.”
Her dört nüshada da “bâ’yı” şeklinde geçen kısmın bir sehiv olduğu açıktır.
Çünkü şiirde “be-meyhâne” değil “zi-meyhâne” geçmektedir.
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TENKİTLİ METİN TESİSİNDE DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın müellif hattıyla yazılmış nüshası mevcut olmadığı
için1 eserin doğru bir şekilde tespit edilmesi bir hayli müşkildir. Şerh metni
yukarıda tanıtılan dört nüsha esas alınarak çeviriyazıya aktarılmıştır. Her ne
kadar Nazif Hoca2 şerhin 1250/1834 ve 1288/1872 yıllarında basılan matbu
nüshaları hakkında “Bu baskılar ilmî bir yayın olmaktan çok uzaktır.” demişse de yukarıda ele alınan ve Hoca tarafından övülen iki yazma nüshaya kıyasla daha başarılı olduğunu söylemek zorundayız. Necâtî Dîvânı girişinde yer
alan “Bizim divanlarımızda ne tarihen eskilik ne şeklen mükemmeliyet hiçbir şey ifade etmiyor. Yapılacak yegâne şey sanatkârın şahsiyetine ve devrine
ruhen, fikren girip burada izahı uzun metodlarla mukayese ve kritik yaparak
doğruya yaklaşmak için çabalamaktır.”3 şeklindeki ifadeler, metin neşrinin ne
kadar zor bir süreç olduğunu göstermektedir. Aynı yerin devamında bulunan
şu cümle de yapılması gerekeni ortaya koymaktadır:
“Elde tamamen sahih bir nüsha bulunmadığı ve mevcut nüshalar en az yarı yarıya yanlış ve bir kısmı da birtakım indî düzeltmelerle asliyetini kaybetmiş oldukları için bunların mahiyetlerine
uygun bir metod ile karşılaştırılıp elden geldiği kadar ince bir edebî
kritiğe tabi tutularak eserin hakikatine yaklaşılmağa çalışılmıştır.
Bu şekilde emek sarf edenler takdir ederler ki bu dava ile bir eserin tenkidli baskısına girişmek yepyeni bir eser vücuda getirmekten
daha güçtür. Bir nüshayı ele alıp onu esas ittihaz etmek ve diğerlerinin farklarını mihanikî bir şekilde göstermek suretiyle tenkidli
baskı yapmak çok daha kolaydır. Kanaatimce bunun o derece ilmî
bir kıymeti yoktur.”4
Bu eserde de bu hususun uygulanması için azami çaba sarf edilmiştir.
Metin neşrinde dil özellikleri olarak T nüshası esas alınmış, varak numaraları ise S nüshasına göre metin içerisine dâhil edilmiştir. Varak numaralarında
1

2
3
4

Yazma nüshaya dayandırılan Sûdî’nin Gülistân Şerhi isimli eserinin matbu nüshaya kıyasla bir hayli
eksik kısımları barındırması, bu eksikliklerin kimi zaman metni büsbütün anlamsızlaştırması göz önüne
alınınca bünyesinde Farsça unsurları barındıran böyle metinler için sahasında uzman kimselerin tashihiyle basılmış matbu nüshaların daha başarılı olduklarını söylemek gerekmektedir. (bk. Kaya, “Gülistân
Şerhi Neşrinde Esas Alınan Nüsha Müellif Nüshası Olabilir mi?”, The Journal of Academic Social Science
Studies, 2015, s. 69-87.)
Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesinin Metni, s. 21.
Tarlan, Necati Beg Divanı, MEB Yayınları, İstanbul 1997, s. VI.
Tarlan, Necati Beg Divanı, s. V-VI.
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T nüshasının tercih edilmemesinin sebebi, bu nüshada varak numaralarının
sonradan Latin rakamlarıyla konulması, yukarıda geçtiği üzere kimi yerde
sıralamanın düzensiz gitmesidir. Matbu metnin sayfa numaraları gösterilmemiştir. Her dört nüshada yanlış yazıldığına kanaat getirilen kısımların doğrusu metinde yazılmış, sehivli metin dipnotta gösterilmiştir. Metinde eksiklik
veya anlaşılmada kapalılık olan kısımlarda tarafımızdan yapılan eklemeler
köşeli parantez […] içerisinde gösterilmiştir. Yazma ve matbu nüshada derkenar olarak bulunan kısımlar, <...> işareti içerisinde yazılarak metne dâhil
edilmiştir. Derkenarda şerh metni olmadığı anlaşılan kısımlar metne dâhil
edilmemiş, faydalı bilgiler içeren bir kısmı dipnot olarak gösterilmiştir. Hâfız
Dîvânı’nın Farsça orijinal metni dönemin imlâ özelliklerini gösterecek şekilde her üç nüshada olduğu gibi korunmuştur. Sadece “kef ” harfi neye tekabül
ediyorsa eski yazıda da o şekilde “k” veya “g” olarak yazılmıştır. Farsça metnin hemen altında çeviriyazı şekli verilmiştir.

Hemze-i Müctelibenin Gösterilmesi
Eski Farsçanın imlâsı günümüz imlâsından bazı hususlarda farklılık göstermektedir. Söz gelimi günümüzde “gofte’î” ( ) ایşeklinde yazılan kelime
eski imlâda “gofte i” ( ) olarak yazılmaktaydı.1 Bu hemze aynı zamanda “y”
harfine de tekabül etmekteydi. Farsça metni çeviriyazıya aktarırken eski imlâ
dikkate alınarak “gofte’i” şekli tercih edilmiştir. Çünkü eleştirilerin belli bir
kısmı bu imlâ ile ilgilidir. Böyle bir imlâ ile gösterilmemesi günümüz okuyucusu açısından metni anlamada zorluklar ortaya çıkaracaktır. Yine “est” eki günümüzde her zaman elif harfiyle birlikte ayrı olarak yazıldığı hâlde eski imlâda
bu elif çoğu kez düşürülmekteydi. Söz gelimi eski imlâda (
“ ) אşebâb’est”
şeklinde yazılan kelime günümüz imlâsında ( “ ) אب اşebâb-est” şeklinde
yazılmaktadır. Farsça metni çeviriyazıya aktarırken elifin bulunup bulunmamasıyla ilgili bu fark çeviriyazıda “şebâb-est” ve “şebâb’est” şeklinde ayrı olarak
gösterilmiştir. Yine “der-în”, “ber-în” ( ا
 )در اgibi kelimelerde görüldüğü
gibi günümüz imlâsında elifle yazılan bu kelimeler eski imlâda çoğu kez elif
harfi düşürülerek “derîn”, “berîn” (
 )درşeklinde yazılmaktaydı. Bu durumda elifin yazıldığı yerler “der-în”, “ber-în” şeklinde, yazılmadığı yerler ise
“derîn”, “berîn” şeklinde gösterilmiştir. Metnin şerh edildiği Türkçe kısımlarda
Farsça imlânın etkisiyle bir dönem yaygın şekilde kullanılan belirtme ekinin
1

Bu hemzenin fonksiyonları ve bununla Sûdî tarafından diğer şârihlere yöneltilen eleştiriler için bk.
Kaya, “Sûdî’nin Şerh-i Gülistân’ındaki Eleştirilerine Toplu Bir Bakış”, s. 1731-1733.
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hemze ile gösterilmesi durumunda bu hemze “y” harfi olarak yazılmıştır. “dîvâne’i=dîvâneyi”

“y” Harfiyle Biten Kelimelerde Hemzenin Gösterilmesi
“y” harfi ile biten kelimeler muzâf (tamlanan) olduğu zaman eski metinlerde bu harfin üzerine bir hemze konulmaktaydı. Sûdî’nin, telif ettiği şerhlerin
kimi yerlerinde hemze konulmasını doğru kabul etmediği görülmektedir. Bu
husustaki bazı görüşlerinin sadeleştirilmiş şekli şöyledir:
Davi-yi (Daviy-i) Hudâyî: Da vî’de olan hemzenin izâfet/tamlama için
olduğunu söyleyen, indî/temelsiz görüş söylemiştir. Çünkü buradaki tamlama
için asla hemze gerekmez. Şayet kelimenin sonu resmî hâ (he) ile bitse bu
harfin üzerine ayn-ı betrâ (güdük ayn) şeklinde hemze yazılır ve “y” ile “e”
arası bir sesle telaffuz olunur. Burada ise (da vî kelimesinde) “y” harfinin esresiyle (-yi olarak) okunur. Bazen vezin gereği olarak bilfiil yazılan “y” harfini
sâkin okuyarak (uzatma fonksiyonunu koruyarak) izâfet/tamlama için ikinci
bir “y” harfi getirilir. (ŞG 182) Ozan Yılmaz’ın Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî)
isimli eserinde bu kısım bulunmamaktadır. Şerh-i Gülistân’ın matbu nüshasında ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Esad Efendi, 2796 numaralı
yazma nüshanın 153a sayfasında bulunan bu görüş hakkında matbu nüshayı
basan kişi “İşbu minhularda tenâkuz görinür, li’t-tâbi ” diye bir not düşmüştür. Çünkü Sûdî bazı yerlerde bu tarz tamlamalarda hemzenin bulunduğunu
söylemektedir.
Kâdı-yi (Kâdıy-i) Hemedân-râ: Kâdî’nin sonuna tamlama için hemze yazan kişi imlâdan haberdar değildir.1
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın matbu ve yazma nüshalarının neredeyse tamamında
böyle durumlarda “y” harfi üzerine bir hemze yazıldığı görülmektedir. Bulunmayan yerler müstensihin tercihi veya sehvi olarak düşünülebilir. Bu durum
eseri basanların ve müstensihlerin bu görüşü onaylamadığı veya dikkate almadığı ihtimalini akla getirmektedir. Eser çeviriyazıya aktarılırken hemzenin
konulması şeklindeki geleneksel imlâya uyulmuştur.

Yazma ve Matbû Nüshalardaki Fazlalıkların Gösterilmesi
Bir nüshada bulunup diğerinde bulunmayan kısımlar metin içerisinde
( .), (S+…), (T+ …), (M,T+ …), (M,S+…), (S,T+ …), (S,M+…), (F+…) şeklinde metne dâhil edilmiştir. Bunlar bazen kısa bir cümle, bazen bir paragraf, bazen
M+

1 Yılmaz, Gülistân Şerhi (Sûdî-i Bosnevî), s. 572.
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atlanmış bir beyti de içine alacak şekilde birkaç paragraf, bazen şerhin başında
görüldüğü üzere bir sayfadan daha uzun olabilmektedir. Mensur metindeki
fazlalıkların gösterilmesi için farklı usûller olmakla birlikte, ilâvelerin sayıca
ve hacimce oldukça fazla olduğu bu tarz metinler için daha kullanışlı olduğu
düşünülerek bu yol tercih edilmiştir.
Bir nüshada “fi l-i emr” ifadesi, diğer nüshada “fi l-i emr-i hâzır” şeklinde
geçiyorsa bu fazlalıklar metne dâhil edilmiş, ilâve olduğunu gösteren işaret kullanılmamıştır. Çünkü müstensih gramatikal açıklamaları ya daha geniş şekilde
ifade edebilmekte veya anlaşıldığı için kısaltabilmektedir. Şerh metninde oldukça fazla miktarda bulunan bu ilâvelerin nüsha farklılığı olarak gösterilmesi
estetik açıdan metne çok şey kaybettirecekti.

Bazı Kelimelerin Farklı Şekilde Yazılması
Şerhte belirtildiği üzere İranlılar Arapça asıllı kelimeleri kaynak dilden farklı şekilde kullanmaktadırlar. Söz gelimi “kâfir, ârız, Hâtim” kelimelerini İranlılar “kâfer, ârez, Hâtem” olarak telaffuz etmektedirler. Dolayısıyla Farsça metinde bu kelimeler “kâfer, ârez, Hâtem” şeklinde gösterilmiş, Türkçe kısımda
ise “kâfir, ârız” olarak yazılmıştır. Hâtim kelimesini Türkler de Hâtem olarak
telaffuz ettikleri için burada da Farsça metinde geçen “Hâtem” şekli korunmuştur. Yine “şîrîn-gâr, cefâ-gâr” gibi “-gâr” ekiyle oluşturulan bazı kelimeler
Farsça metinde “g” olarak yazıldığı hâlde Türkçe metinlerde bunların bir kısmı yaygın kullanılış dikkate alınark “k” harfiyle yazılmıştır. Bu hususta “-Gâr
Ekiyle İlgili Eleştiriler” başlığı altında geniş açıklama yapılmıştır. Yine “curm,
husn” gibi bazı kelimeler Farsça metinde kalın ünlülerle yazıldığı hâlde Türkçe
kısımda “cürm, hüsn” şekli tercih edilmiştir. “Dost” kelimesi Farsça metinlerde
aslî şekliyle uzun ünlüyle “dôst” olarak, Türkçe kısımda ise yaygın kullanılışa
uyulup “dost” şeklinde yazılmıştır. Farsça asıllı bazı kelimelerin kaynak dilden
hedef dile yani Türkçeye aktarıldığında birtakım telaffuz değişikliğine uğradıkları göz önüne alınarak “çihre” gibi bazı kelimeler Türkçe metinde “çehre”
şeklinde yazılmıştır.

Farsça Metnin Çeviriyazısında Takip Edilen Yol
Dil canlı bir varlıktır. Zaman içerisinde bazı kelimeleri atıp yerine yeni
kelimeler türettiği gibi kelimelerin telaffuzu da asırlar içerisinde değişime uğramaktadır. Bu bazen ünsüz değişmesi şeklinde, bazen de ünlülerin değişmesi
şeklinde olabilmektedir. Farsçada Arapçada olduğu gibi ünlülerin yazılmadığı
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dikkate alındığında Farsça kelimelerin ünlü bakımından asırlar boyu nasıl değişikliğe uğradıklarını imlâdan yola çıkarak tayin etmek mümkün olamamaktadır. Edebî metinler, içinde bulundukları dönemin mahsulü oldukları için
bunların günümüz telaffuzu ile değil kendi döneminin telaffuzu esas alınarak
yazıya geçirilmeleri gerekmektedir. Burada da standart bir durumdan söz edilemez. Çok geniş bir coğrafyada konuşulan bir dilin bölgelere göre de farklı
telaffuz edildiği unutulmamalıdır. Bu hususta inceleme kısmında yeterli açıklama yapılmıştır.
Metinde geçen kelimelerin okunuşu Sûdî şerhinde geçtiği şekilde verilmiştir. Söz gelimi Sûdî’nin “fetha ve kesre câizdir” dediği harfler, her iki okunuşun
da doğru olduğunu göstermek için hem “i” hem de “e” ünlüsüyle yazılmıştır.
Çok nadir durumlarda kelimenin sözlüklerde geçtiği şekildeki telaffuzu verilmiş, Sûdî’nin belirttiği okunuş şekli dipnot olarak gösterilmiştir. Yine fiillerin başına gelen “bi” edatı günümüz Farsçasında olduğu gibi “be” olarak
okunmamış, Sûdî’nin eserin muhtelif yerlerinde vurguladığı gibi “bi” şeklinde okunmuştur. Problemli alanlardan biri de “vâv” harfinden önceki üstünün
nasıl okunması gerektiğidir. Farsça ve Arapçada “v” harfi bulunmadığı “w”
harfi bulunduğu için bu tarz kelimeler İranlılar ve Araplar tarafından “mevcûd, mevlevî, tevfîk” olarak değil “mowcûd, molowî, towfîk” olarak telaffuz
edilmektedir. Bunların bir kısmında “w” ünsüzü tamamen kaybolmuştur. Şayet çeviriyazı metinde internet sitelerinde yazıldığı şekilde “mevlevî” kelimesi
“molowî” olarak yazılsaydı bu durum Türk okuyucusu için metni tuhaf ve anlaşılmaz bir hâle sokacaktı. Türkçede bu tarz kelimelerin bir kısmında “vâv”ın
etkisiyle yuvarlaklaşma görülebilmektedir. Söz gelimi “tevbe, nevbet” kelimeleri Türkçede “tövbe, nöbet” olarak okunmaktadır. Bu hususlar şerh metninin
Türkçe kısmının okunuşunda dikkate alınmıştır.
Bir de “zamme”nin karşılığı olarak kullanılan “u, ü, o, ö” şekillerinden
genellikle kalın olanları tercih edilmiş, günümüz Farsçasında gittikçe etkisini
arttıran “o” ünlüsüne temayül dikkate alınmamıştır. Söz gelimi “bolbol, gol”
değil “bulbul, gul” şekli tercih edilmiş, metnin daha da anlaşılamaz bir duruma
düşmesi istenmemiştir. Arapça asıllı kelimelerde ötre hiçbir zaman “o” olarak
okunmadığı hâlde Türkçe metinlerde bunların yazımında da yaygın kullanım
tercih edilmiştir. Söz gelimi “şuhret, Umar, Usmân” değil “şöhret, Ömer, Osmân” şekilleri kullanılmıştır. Sonuç olarak metnin yazıya geçirilmesinde, Anadolu sahasında etkisini gösteren ve Farsçanın telaffuzunun Türkçeleştirilmesi

257

258

İNCELEME – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

diyebileceğimiz husus büsbütün göz ardı edilmemiş, orta ve kabul edilebilir bir
yol takip edilmeye çalışılmış ve büyük çapta metin neşrinde uyulan geleneğe
tâbi olunmuştur.

Dipnot Göstermede Takip Edilen Usûl
Metnin çeviriyazıya aktarılmasında doğru olduğuna kanaat getirilen nüshadaki metin esas alınmış, yanlış olan nüshalar dipnotta gösterilmiştir. Dipnotların hacminin aşırı derecede büyümemesi için yanlış olduğu çok açık olan
sehivler dipnotta işaret edilmiştir. Okuyucunun kafasında nüsha hakkında bir
fikir oluşması açısından kimi zaman bazı belirgin yanlışlar da dipnotta verilmiştir. Her üç nüshanın da yanlış olduğu durumlarda doğru şekil metin içinde yazılmış, yanlış kısım dipnotta işaret edilmiştir. Her üç nüshanın belirgin
dil özelliklerine dipnotta gösterilmiştir. Nüshalar arasında görülen bütün ağız
farklılıkları eserin hacmini büyütmemek için dipnotta gösterilmemiştir. Söz
gelimi “anırısına/ilerisine, tamar/tamlar” gibi farklılıklar dipnotta gösterilmiş,
“eyü/eyi, dürlü/dürli, kapu/kapı” gibi farklılıklar dipnotta gösterilmemiştir.
Arapça unsurlardan çok tekrar edilenler “İnceleme” kısmında verilmiş, diğerlerinin hepsinin tercümesi dipnotta gösterilmiştir. Şerhte geçen farklı şairlere ait Farsça şiirlerin tercümesi dipnotta verilmiş, Hâfız’a ait olan ve şerhte
anlamı verilen şiirler, şerhin başka bir yerinde Sûdî tarafından iktibas edilmişse
bu şiirin geçtiği yere dipnotta işaret edilmiş, anlamı verilmemiştir.

İtalik ve Koyu Karakterlerle Gösterilen Yerler
Metin kısmında geçen Arapça cümle veya kelime grupları okuyucu tarafından kolaylıkla algılanabilmesi için italik karakterle gösterilmiştir. Şu örneklerde görüldüğü gibi:
“Geldik mâ nahnu fîhi’ye (bulunduğumuz konuya). Bunların masdarlarını
da takdîr eylemek câ’izdir, te emmel tedri (dikkatle düşün, anlarsın).”
Beytin toplu anlamı verilmeden önce Farsça metinde geçen ve hakkında
gramatikal açıklamalar bulunan kelimeler koyu karakterle gösterilmiştir. Bunu
yapmakla okuyucunun metne daha çabuk nüfuz edebilmesi hedeflenmiştir.
Meselâ:
Goftem sanem-perest me-şev bâ-Samed nişîn
Goftâ be-kûy-ı ışk hemîn u hemân konend
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“Sanem-perest vasf-ı terkîbîdir, perestîden’den, saneme ya nî büte tapıcı.
Bâ-Samed; bâ ma a ma nâsına. Nişîn fi l-i emr müfred muhâtabdır. Hemîn
bunı da ve hemân anı da dimekdir, zîrâ hem edât-ı mukârenetdir, esmâ-i işârete dâḫil olmuşdur.”

Kesme ve Tire İşaretinin Konulması
Genel okuyucu kitlesinin kelimelerin ek ve kökleri hakkında yeterli bilgisi
olmadığı dikkate alındığında bir kelimenin kök ve eklerini göstermek o kelimenin daha kolay anlaşılmasına katkı sağlayacağı için ekler kesme işareti ile
ayrı olarak gösterilmiştir. Şu örneklerde görüldüğü gibi:
“Ġubâr-ı ġam, bi-nişânend’in mukaddem mef ûli, semen-bûyân’a râci
żamîr fâili.”
Bazen metin içinde de anlamayı kolaylaştırmak için kesme işareti konulmuştur. “Aksâm-ı mû’dan, yâ’yı, sîn’in râ’yı” örneklerinde görüldüğü gibi kesme işareti konulmazsa okuyucu birçok ihtimaller arasında doğrusunu seçmek
için çaba sarf etmek zorunda kalacaktı. Bu tarz işaretler metne daha çabuk nüfuz edilebilmesine imkân sağlayacağı için sıkça kullanılmıştır. “Çok değerlidir”
anlamına gelen “girân-bahâdır” ibaresinde geçen ikinci kelimenin “bahâdır”
olarak düşünülmemesi için “girân-bahâ’dır” şeklinde yazılması da bu kabîldendir.
Eklerin kesme işareti kullanılarak gösterilmesi ile ilgili şu örneği vermek
faydalı olacaktır. Söz gelimi “râst, mâst” kelimeleri “doğru/sağ, yoğurt” anlamına gelmektedir. Fakat bu iki kelime aynı zamanda “râ’st, mâ’st” şeklinde
de düşünülebilir. Meselâ “ uşşâk-râ’st” “âşıklarındır”, “ârzû-yı mâ’st” “bizim
arzumuzdur” anlamına gelir. Farsça bilenlerin bağlamdan yola çıkarak bunu
tespit etmeleri kolay olsa da ortalama bir okuyucu için bu her zaman kolay
olmaz. Sûdî’nin “Be-râh-ı meykede uşşâk-râ’st der-tek u tâz” mısraını bir şârihin “ uşşâk meyhâne yolunda toġrusı tek u tâzdadır, ya nî sa y ü ihtimâm
ider.” şeklinde anlam vermesinden yola çıkarak onun “râst” kelimesini tek bir
kelime zannettiğini söyleyerek yanıldığını belirtmesi, eklerin gösterilmesinin
önemine işaret etmesi açısından dikkate değer. Dolayısıyla metinde kimi yerlerde “st” şeklinde yazılan “est” bildirme ekinden önce ek olduğunu gösteren
kesme işaretinin konulması metni anlamayı kolaylaştıracaktır. Şayet bu ek
“est” şeklinde yazılmışsa ekten önce tire işareti konulmuştur.
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Dil öğretme kaygısı öne çıkan böyle metinlerde Farsça birleşik kelimelerin
gösterilmesi de önem arz etmektedir. Farsça metinlerin çeviriyazısında “dil-ber,
peyġam-ber vd.” şeklinde gösterilen bu tarz birleşik kelimelerin bir kısmı şerhin Türkçe kısmında yaygın kullanım dikkate alınarak “dilber, peyġamber”
şeklinde yazılmıştır. Bu hususta kesin bir sınır çizilmesi zordur. Zamanla kaynaşmış ve tek bir kelime olarak algılanan sarhoş kelimesinin (ser-hoş değil)
yazımı da bu bağlamda düşünülebilir.

Türkçe Kelime veya Eklerin Yazılışıyla İlgili Bazı Özellikler
Şerh metni T nüshasına göre yazılsa da nüshalarda Türkçe kelimelerde görülen imlâ özellikleri hakkında özet olarak bazı açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Bunları maddeler hâlinde şöyle sıralayabiliriz:
Bazı kelimelerin imlâsı hem dar hem de yuvarlak ünlülerle yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Genellikle S nüshasında daha çok yuvarlak ünlülerin tercih edildiği görülmektedir. Burada da bir birlikten söz edilemez.
Bazen aynı paragraf hatta aynı cümlede kelimenin veya ekin hem dar hem
de yuvarlak şekli bulunabilmektedir. “yukaru-yukarı, koku-kokı, ilerü-ileri,
kendü-kendi, denlü-denli, eyi-eyü, girü-giri, berü-beri, toġrusı-toġrısı, degül-degil” gibi. Aynı durum “-lı, -lu” yapım ekiyle biten bütün kelimelerde
çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. “gizlü-gizli, hayırlu-hayırlı, saadetlü-saadetli” gibi.


Bu hususta müstensihin klişeleşmiş/dondurulmuş imlâ şekli ile kendi
döneminin telaffuz şekli arasında gidip geldiğini görmekteyiz. Çünkü aynı
cümlede bir insanın hem “yukaru” hem de “yukarı” şeklinde bir telaffuzda
bulunması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu tarz farklılıkların dipnotta
gösterilmesi eserin hacmini bir kitap kadar büyüteceği için bunların bütünüyle
gösterilmesi cihetine gidilmemiştir.
 Nüshalar arasında görülen başka bir farklılık da bazı kelimelerin farklı
ünsüzlerle yazılmasıdır. “gine-yine, turmak-durmak, uyku-uyhu, yoksa-yohsa,
kankı-kanġı, yasak-yasaġ, mankır-manġır, yumurta-yumurda, evet-eved” gibi.
Yine bazı kelime ve edatların nüshalarda birbirinden farklı kullanıldığı şekiller
çokça görülebilmektedir, “niteki-nitekim, kimesne-kimse, da-dahi” gibi. Bütün bunlar da sayıca bir hayli fazla olduğu için çok az istisna dışında dipnot
olarak gösterilmemiştir.
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Yardımcı fiillerin birbirinden farklı olduğu yerler bir hayli fazladır.
“ider-eyler” gibi. Bunlarda nüsha farklılığı gösterilmemiştir.


Bazı kelimelerin “yer-yir, yel-yil gibi” kapalı “e” ile gösterildiği yerler vardır. Bu durumda “y”nin bulunduğu yerlerde “i” şekli tercih edilmiş, bulunmadığı yerlerde ise “e” şekli kullanılmıştır.


 “ile” ve “içün” edatlarının bitişik ve ayrı kullanılışı bakımından nüshalar
arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Bu aynı metin içinde de görülebilmektedir. “canan ile-cananla, seninçün-senin içün” gibi. Bu tarz farklılıklar
gösterilmemiştir.

Belirtme ekinin ünlü ile biten kelimelerde hemze ile gösterildiği yerler
az da olsa bulunmaktadır. Bu durumda ek “y” yardımcı ünsüzü ile yazılmıştır.
Hemzenin “y” harfini göstermek için konulduğu hususu “Hemze ile İlgili Eleştiriler” başlığı altında ele alınmıştır.


Arapça “sâ’ir, ġâ’ib, câ’iz” gibi kelimelerin imlâsında hem “hemze” hem
de “ye” harfinin birlikte yazıldığı görülmektedir. Bu durum kelimenin her iki
şekilde okunabileceğini göstermek için konulmuş olsa gerektir. Bu durumda
günümüz Türkçesindeki kullanımları esas alınmıştır.


Eski Türkiye Türkçesinde Görülen Yuvarlaklaşmaya Aykırı
Durumlar
Nüshalar hakkında bilgi verilirken söylendiği gibi T nüshası Sûdî hayatta
iken istinsah edilmiş, Sûdî’nin ölüm tarihi olan 1008’den bir yıl önce tamamlanmıştır. Bu nüsha Dîvân-ı Âlî ve Cebe-hâne-i Âmire kâtiplerinden İbrâhim
el-Hamdî tarafından 1160 yılında istinsah edilen S nüshasından 153 yıl önce
yazılmıştır. Kaynak metne en yakın dönemde yazıldığı için T nüshasının dil
özellikleri çeviriyazıda esas alınmıştır. Bu nüshada metin boyunca genel bir
kuraldan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü bazı eklerin hem dar hem de
yuvarlak şekilleri bazen aynı cümlede bile farklı yazılabilmektedir. Bunlar yerleşik imlâ ile telaffuz arasında karar vermekte zorlanan müstensih tipini göstermektedir. Çünkü “eyü-eyi, kapu-kapı incü-inci” şekillerinde yazılan kelimelerin müstensih tarafından iki farklı şekilde telaffuz edildiğini söylemek zordur.
Ayrıca aynı coğrafyada, hatta aynı vilâyette yaşasa bile metni istinsah edenlerin
yetiştiği yöreyle ilgili ağız örneklerini korumada hassas oldukları da görülmektedir. Her ikisi de İstanbul’da yazılan T ve S nüshası bu hususta çarpıcı
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örnekleri bünyesinde barındırmaktadır. T nüshasından 153 yıl sonra yazılan S
nüshasının yaygın olarak yuvarlak ünlüleri tercih etmesi de müstensihin doğup
büyüdüğü yörenin dil özelliklerini korumada hassas olduğunun bir göstergesi
olarak kabul edilebilir. Aşağıda hem T nüshası içinde kelimelerin farklı yazılışı, hem de S nüshasıyla aralarında görülen farklılıklarla ilgili bazı örnekler
verilmiştir. Verilen örneklerdeki ünlülerin dar veya yuvarlak okunuşları imlâ
harfleri ()و ی ا, çok nadir durumlarda hareke ile gösterilmiştir.
T: demür, S: timür; T: adlı, S: adlu; T: yapı, S: yapu; T: gözli, kaşlı, S: gözlü,
kaşlu; T: eyi-eyü, S: eyü
T: idinirse, S: idinürse; T: devletli, S: devletlü; T: kapı (nadir olarak kapu
şekli de var), S: kapu
T: tatlı, S: tatlu; T: saçı, S: saçu; T: kendü-kendi; T: ilerisini, S: ilerüsini; T:
dilki, S: dilkü; T: delirmiş, S: delürmiş; T: beri/berü, S: berü; T: şimden geri,
S: şimden girü; T: dürli (nadir olarak dürlü de var) S: dürlü; T: inci-incü (T de
4 yerde aynı cümle veya paragrafta hem inci hem de incü şekli birlikte bulunmaktadır), S: incü; T: kanlı/kanlu, S: kanlu
Emir üçüncü şahıs ekinin aynı paragrafta hem yuvarlak hem de dar ünlüyle
kullanılması: yusın, çeksün, utansın gibi.
İyelik ikinci şahıs eki ünlüsünün esre olarak gösterilmesi: “Terk-i seferiñe
bunlar özür olabilür.” (T/284a)
Bildirme ekinin “y” ile gösterilmesi: “muttasıfdır” (T/349a) (Ötre harekesi
kullanılmışsa bu durumda ek “-dur” olarak yazılmıştır.)
Sıfat-fiil ünlüsünün “y” ile gösterilmesi: “didigim” (T/291b)
İlgi ekinin dar ünlüyle yazılması: “kışın” (T/163b)
İmlâ harflerinin kullanılmadığı durumlarda eklerdeki ünlülerin yazılışında
genel olarak Türkçedeki ünlü uyumu dikkate alınmıştır. Şayet ekin ünlüsü harekeyle gösterilmişse çeviriyazıda o şekilde yazılmıştır, evüñ gibi.
Her iki nüshada da yaygın kullanılışa uymayan örneklerle karşılaşılmaktadır. Söz gelimi yaygın olarak “eyü” şekli kullanılan S nüshasında kelime “eyi”,
yaygın olarak “eyi” şekli kullanılan T nüshasında kelime “eyü” olarak da bulunabilmektedir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Eklerin yuvarlak olup olmamasıyla ilgili Sûdî’nin tercihinin dar ünlülerden
yana olduğunu gösteren şu cümle oldukça çarpıcıdır:
“Hindûnun vâvı nisbet içündür Türkîdeki gibi, meselâ Mısırlu ve Şâmlu
dirler, Mısırlı ve Şâmlı diyecek yirde.” (101a)
Ünsüzlerin Yazımı
Eski yazı metinlerin çeviriyazıya aktarılmasındaki problemli alanlardan biri
de kelimenin kaynak dildeki değil hedef dildeki kullanımı esas alınarak yazıya
aktarılması ile ilgilidir. Bu hususta imlâ sağlam bir ölçüt olmakta yetersiz kalmaktadır. Kimi zaman çeviriyazı, metnin nasıl telaffuz edildiğini değil nasıl yazıldığını göstermektedir. Bu hususta herkes tarafından kabul edilip uygulanan
bir usûl birliğinden söz etmek oldukça zordur. Dolayısıyla şerh metninin çeviriyazıya aktarılmasında dikkate alınan hususlarla ilgili bazı açıklamalar yapmak
gerekmektedir.
Metinde hem “ġonçe” hem de “ġonca” şeklinde yazılan kelime Farsça metinde “ç” harfiyle yazılmasa bile “ġonçe” olarak yazılmış, Türkçe metinde ise
telaffuzdaki farklılaşmanın bir göstergesi olabileceği düşünülerek “cîm” ile
yazılmışsa “ġonca”, “ç” ile yazılmışsa “ġonçe” olarak okunmuştur. Aynı durum Türkçe asıllı kelimelerde de görülmektedir. Hem “nice” hem de “niçe”
olarak yazılan kelime müstensihin nokta koymaktaki ihmali olarak düşünülebileceği gibi telaffuzdaki değişimin bir belirtisi olarak da kabul edilebilir. Bu
durumda imlâ korunarak çeviriyazıda her iki şekil de kullanılmıştır. “Gûşe”
kelimesi Türkçe metinlerde tamlama olmadığı yerlerde telaffuzun yerelleşmesi
düşüncesiyle “köşe” şeklinde de yazılmıştır. Farsça aslı “bûte” olan kelimenin
T nüshasında “p” harfiyle yazıldığı yerlerde şayet kelime Farsça metinde bulunuyorsa “bûte” şeklinde, Türkçe kısımlarda ise “pota” şeklinde okunmuştur.
Farsça şiirde vezin gereği kısa okunması gereken yerlerde “âyine” olarak yazılan
kelime çeviriyazıda da bu şekilde yazılmıştır. Türkçe metinde ise hem “âyîne”
hem de “âyine” şeklinde yazıldığı yerlerde imlâya riayet edilerek her iki şekil
yazıda muhafaza edilmiştir. Bu durum müstensihin kelimenin Türkçe telaffuzunu dikkate alarak kelimeyi “âyine” şeklinde yazabileceğini akla getirmektedir. Hatta Türkçede sıkça görülen orta hece vurgusuzluğu cihetiyle ünlünün
düşmesi dikkate alınarak kelime “ayna” şeklinde de okunabilir. Çeviriyazı geleneğinde böyle bir okunuş tercih edilmediği için metnin imlâsında da bu şekil tercih edilmemiştir. Yine “mīḫladı” yerine “mıḫladı” yazılması çeviriyazıda
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korunmuştur. Bunlar Türkçe telaffuzun dikkate alındığını göstermesi açısından önemlidir. Müstensihin yabancı asıllı kelimeyi kendi telaffuzuna göre yazdığı yerler de bulunmaktadır. Söz gelimi “ ayş” kelimesinin elifle “ayş” olarak,
“ṣurāḥī” kelimesinin “ṣurāḫī” olarak, “baṭman” kelimesinin “batman” olarak
yazıldığı yerler bulunmaktadır. Bunların bir kısmında kelimenin aslî şekli yazılmış, bir kısmında ise müstensihin yazdığı şekil çeviriyazıya aktarılmıştır.
T nüshasında bir kısım eklerin yazılışında Türkçedeki kalınlık incelik uyumu dikkate alınmayarak ince ünlülerin tercih edilmesinden de bahsetmek gerekmektedir. Bu durum metinde “kâf ” harfi yerine “kef ” veya “ġayın” harfi
yerine “kef ” yazılması şeklinde görülmektedir. Bütünüyle standart bir durumdan söz edilemezse de azımsanmayacak miktarda örnekleri şerh metninde görülmektedir. Söz gelimi “hoşrak-hoşrek”, “kalmaduġına-kalmadigine”, “goncalık-ġoncelik”, “olıcak-olicek”, “mededkârligi-mededkârlık”, “hâcelık-hâcelik”,
“olduġına-oldugine”. Böyle durumlarda Türkçedeki kalınlık incelik uyumuna
göre yazılan nüsha esas alınmış, T nüshasındaki farklılıklar dipnotta gösterilmiştir.

Birbirinin Yerine Kullanılan Yakın Anlamlı Kelimeler
Matbu ve yazma nüshalarda farklı kullanılan yakın anlamlı kelimeler oldukça büyük yekûn tutacak şekilde karşımıza çıkmaktadır. Eser manzum bir
metin olmadığı, vezin ve kafiye kaygısı bulunmadığı için müstensihler bu hususta son derece esnek davranabilmektedir. Bütün bunların nüsha farkı olarak
gösterilmesi eserin hacmini çok fazla büyüteceği için bu tarz farklılıklar okuyucuya bir fikir vermesi açısından sınırlı sayıda gösterilmiştir. Binlerce örneği
olan bu tarz ifadelerden örnek olması açısından bir kısmı gösterilecektir. Bu
örneklerde görüldüğü gibi ya eş anlamlı kelimeler verilmekte veya bazı yardımcı fiiller düşürülmekte veya kelimenin Türkçe karşılığı kullanılmakta veya
gramer terimi olarak kullanılan “harf ” yerine “edat” kelimesi kullanılmakta
veya Farsça tamlama şekli Türkçe tamlama yapısına çevrilmektedir.
“hâ’nın fethiyle-feth-i hâ’yla”, “didikde-söyledikde”, “vasf-ı terkîbî aksâmındandır-vasf-ı terkîbîdir”, “nitekim-şöyleki-niteki”, “eyyâm-ı sâbıkda-sâbık
eyyâmda”, “şart-lazım”, “kabr-i-merkad-ı”, “murâd-ġaraz” (Maksad anlamında
kullanılan bu iki kelime binlerce yerde geçmektedir.), “bâ kasem içündür-bâ
harf-i kasem”, “mü’eddâsı-müfâdı”, “câyizdir-kâbildir”, “gülistâna-gülşene”,
“düşmüşdür-vâki olmuşdur” (Vukû bulmak anlamındaki “düşmek” yerine
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“vâki olmak” yüzlerce yerde birbiri yerine kullanılmaktadır.), “katında- indinde”, “ aybın rindâna izâfeti- ayb-ı rindân izâfeti”, “böyle makâmlarda-böyle mahallerde”, “gerek yamalı, gerek yamasız-gerekse yamalı olsun, gerekse
olmasun”, “la lden murâdı meydir, teşbîh tarîkiyle-murâdı teşbîh tarîkıyla
meydir”, “ âlem halkını-halk-ı âlemi”, “ihmâli lâyık görülmedi-ihmâli revâ
görülmedi”, “üç kısma taksîm eyler-üçe taksîm eyler”, “dimekdir-ma nâsınadır”, “idemez-eylemez”, “ba zı nüshada böyledir-ba zı nüshada böyle vâki dir”,
“edât-ı ta lîl-harf-i ta lîl”, “bi-nâl emirdir-bi-nâl emr-i hazırdır”, “ aşk haberin
virmege- aşkdan haber virmege”, “niteki buyurmuşlar-niteki dimişler”, “hâsılı-hâsıl-ı kelâm”, “ceng ü cidâl-cidâl ü ceng”, “vâki olmuşdur-vâki dir”, “ arz-ı
ihtiyâc- arz-ı hâcet”, “ma hûd zamîrdir-zamîr-i ma hûddur”, “bunda rivâk-ı
zebercedden murâd-bunda murâd rivâk-ı zebercedden”, “harf-i tahsîs-edât-ı
tahsis”, “izâfeti kabîlindendir-izafetidir”, “didiler-dirler”, “kâbil-i hitâb-hitâba
kâbil”, “va’llâhu Te âlâ a lem-va’llâhu a lem.”
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SONUÇ
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar maddeler hâlinde şu şekilde sıralanabilir.
1. Eser, Farsça öğretmek maksadıyla yazıldığı için dilbilgisi terimlerinin oldukça sık geçtiği bir metin olarak karşımızda durmaktadır. Bu terimler şerhin
neredeyse tamamında tekrarlandığı için Sûdî şerhi bir yığın tekrarları bünyesinde barındıran bir metin hüviyetiyle karşımıza çıkmaktadır. Metnin akıcılığını ve okuyucunun sabrını zorlayan bu tekrarlar, dil öğrenmek isteyenlerin
bilgisini pekiştirmek için gerekli olsa da eserin akıcılığına halel getirmektedir.
Bu tarz eserlerdeki gramatikal ayrıntıların atlanarak özet olarak neşredilmesinin gerekliliği de ortadadır.
2. Sûdî şerhinden önce yazılan Sürûrî ve Şem î şerhleri, 19. yüzyılda yazılan
Konevî şerhi, tasavvufî yorumların baskın olduğu şerhlerdir. Bu şerhlerde yer
yer zorlama yorumlarla metne tasavvufî anlamlar yüklenilmektedir. Sûdî şerhi
bu üç şerhten farklı olarak tasavvufî yorumları bünyesinde barındırmaz, yeri
geldikçe de böyle yorumlara giren şârihleri oldukça sert ifadelerle eleştirir. Her
ne kadar haklılık payı oldukça güçlü olsa da ifadenin sertliği konusunda daha
esnek davranılabilirdi.
3. “Türkçe Kelimeler” başlığı altında gösterildiği gibi eserde Türkçe asıllı
kelimeler oldukça büyük bir yekûn tutmaktadır. Bu bakımdan eser Türk Dili
araştırmacıları açısından oldukça önemlidir ve bu yönüyle ihmal edilmemesi
gereken bir özelliğe sahiptir.
4. Ortak bir coğrafyada asırlar boyu birlikte yaşayan Türkler ve İranlılar
arasında bazı kelimelerin okunuşu ve anlamlandırılması hususunda benzerlikler görülmektedir. Bu bakımdan Farsça veya Türkçede kullanılan Arapça asıllı bir kelimenin okunuşu ve doğru olarak anlamlandırılması için bu
kelimenin kaynak dildeki telaffuzunu ve anlamını bilmek yeterli olmamaktadır. Çünkü kelimeler kaynak dilden hedef dile aktarılırken hem telaffuz
hem de anlam bakımından değişikliğe uğramaktadır. Bu anlam değişikliğini
bilmek, böyle bir değişikliğe maruz kalan kelimelerin geçtiği metnin doğru
anlaşılabilmesi için son derece önem arz etmektedir. Sûdî bu hususta oldukça
avantajlıdır. Çünkü o, her iki coğrafyanın ilim ve kültür merkezlerinde uzun
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yıllar yaşamış, bilge kişilerle içli dışlı olmuştur. Klasik edebî metinlerimizin
doğru okunup anlamlandırılması için Sûdî şerhi bu hususta araştırıcılara yol
gösterici olabilir.
5. Şiirin dokusunun tahlili ve anlamlandırılması için kelime bilgisi tek
başına yeterli olmayabilir. Kelimelerin terim anlamı bilinmeden metnin (şiirin veya düzyazının) doğru anlamlandırılması mümkün değildir. Sûdî’nin bu
vadideki başarısı inkâr edilemez. O hem Hâfız Dîvânı’na hem de Bostân ve
Gülistân’a yazdığı şerhlerde yeri geldikçe kelimelerin terim anlamıyla ilgili son
derece ayrıntılı bilgi vermektedir. Türk Edebiyatında Mazmunlar isimli eserde
kelimelerin terim anlamı hususunda Sûdî’nin bu üç şerhinden büyük çapta iktibaslar yapıldığı görülmektedir. Edebiyat araştırıcılarının Sûdî’nin eserleriyle
doğrudan buluşturulmaları bu bakımdan da önem arz etmektedir.
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[ŞERḤ-İ DĪVĀN-I ḤĀFIẒ]1
(2a) Bismi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm2
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Ve ba d, ma lūm ola ki bu evrāḳıñ muḥarriri ve musaṭṭarıñ muḳarriri bezekār-ı naḥīf a nī Sūdī-i ża īf eydür ki bir gün eşref-i sā ātda ve es ad-i evḳātda eḫlaṣ-ı muḥibbān ve eḫaṣṣ-ı dostan ol ki envā -ı ulūm ile ārāste ve eṣnāf-ı
fünūn ile pīrāste idi, cāmi -i menāḳıb u mefāḫir ve ḥāvī-i mekārim u me āẟir,
maẓhar-ı cūd u aṭā ve menba -ı semāḥat u seḫā, mürüvvet ü keremini görse
Ḥātem, ḥamiyyet ü ġayretinden çekerdi mātem, ol ki miẟlin görmemiş rūzgār,
devr ideli nüh felek-i devvār, ya nī şeyḫu’l-Ḥarem-i Yeẟrib Ömer Efendi ṭayyebe’llāhu rūḥahu ve ḍāefe fī ġurefi’l-cināni fütūḥahu4 resm-i sābıḳ üzre bī-tekellüf
ḫāne-i kemīneden içeri girüp dest-i bendeyi üç kerre būs eyledi ve hezār luṭf u
mülāyemetle5 buyurdı ki sizden temennī iderim ki Dīvān-ı Ḥāfıẓ’ı bir vechile
şerḥ eyleyesiz ki ṭāliblere nāfi ve mübtedīlere nāci ola. Ḥāṣılı, te vīl ü taṣavvuf
söylenmeye, hemān üslūb-ı Arabiyyet üzre ḳavā id beyān olup ma nā-yı şi r ile
iktifā oluna. Böyle buyurunca temennīsini hükm ve tereccīsini ġunm bildim.
Zīrā bu du ā-gūya merḥūm u maġfūr ol ḳadar iḥsān u ikrām eylerdi ki6 ne ata
oġula ve ne ḳardaş ḳardaşa eyler, şöyle ki ol merḥūmı ve bizi bilen bilür ancaḳ.
1

2

3

4
5
6

T nüshasında 2b’de “Vaḳf-ı Ḫazīne fī sebīli’llāhi Te ālā, el-cildu’l-evvel min Şerḥi’l-Ḥāfıẓ li-Sūdī’
bulunmaktadır. Yine bu sayfada farklı yazı sitiliyle “Ta līḳ, saṭır: 21” yazısı, yine mühür şeklinde olan
kısmın içinde “Ḫāne-i ḫazīne-i Hümāyūn, vuḳıfe fī sene 1135” yazısı bulunmaktadır. 3a’da tezhipli
kısımda “Hāẕā Kitābu Şerḥi Ḥāfıẓ li-Sūdī Efendi” yazısı bulunmakta ve daha sanra metin başlamaktadır.
Elif harfindeki 1. gazelin başladığı yere kadar olan bu giriş kısmı 46 adet yazma nüsha içerisinden
giriş kısmı bulunan 12 adet nüshanın tamamı okunarak tanzim edilmiş, belirgin farklar gösterilmiş,
sehivler düzeltilerek dipnot olarak gösterilmemiş, anlama etki etmeyen basit farklılıklar da dipnot
olarak gösterilmemiştir. Bu nüshalar hakkında yazma nüshaların tanıtımı kısmında bilgi verilmiştir.
Beni süslü Arapça ve tatlı Farsça ile ilgili bilgiye muvaffak kılan Allah’a hamd olsun. Salat ve selam onun
yarattığı en faziletli varlık olan ve haseb ve şerefçe en üstün olan Hz. Muhammed’e ve onun iyi âli ve
temiz ashabı üzerine olsun.
Allah onun ruhunu temiz kılsın ve cennet köşklerindeki fetihlerini (saadetini) kat kat ziyade etsin.
“hezār luṭf u mülāyemetle” kısmı Fatih 3950, Hamidiye 1144’te bulunmaktadır.
Fatih 3950, Hamidiye 1144: temennīsin hikmet ve tereccīsin ġanīmet bildim. Zīrā bu du ā-gūy-ı ḥaḳīre
merḥūm u maġfūr ol ḳadar iḥsān u ikrām u luṭf eylerdi ki.
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Mercūdur ki bu şerḥe nāẓır olanlar merḥūmı ve Sūdī-i ża īfi du ādan ferāmūş
buyurmayalar, bi-Muḥammedin ve ālihi’l-emcād1. Ehl-i inṣāfdan me mūldur ki
bu şerḥimizde sehv u zelel ve ḫaṭā vü ḫaṭal vāḳi olan maḥallerin ḳalem-i afv
u ṣafḥ ile ıṣlāh idüp uyūbını ibrāz u iẓhāra sa y u kūşiş eylemeyeler. Zīrā biz
mu terifiz ki böyle müşkil kitābı şerḥ eylemek bizim ḥaddimiz ve miḳdārımız degildir, lākin ibrāma düşdük, niteki sābıḳan meẕkūr oldı. Bunuñ biriyle
nāẓırīnden inṣāf naẓarın temennī ideriz.2
Şir:

אو א

يا

ّ

א

ا
ا

و
ّ و

Ve aynu’r-rıża an kulli aybin kelīletun
Velākinne ayne’s-suḫṭı tubdi’l-mesāviyā3

Ma lūm ola ki Ḫāce Ḥāfıẓ’ıñ ism-i şerīfi Şemseddīn Muḥammed’dir ve
meşāyiḫ arasında nāmı lisānü’l-ġayb ve tercümānü’l-esrārdır. Eş ār-ı āb-dārı
reşk-i çeşme-i ḥayvān ve benāt-ı efkārı ġayret-i ḥūr u vildāndır. Meẕāḳ-ı avāmı lafẓ-ı metīn (2b) ile şīrīn ve dehān-ı ḫavāṣṣı ma nā-yı mübīn ile nemegīn
idüp aṣḥāb-ı ẓāhiriñ aña ebvāb-ı āşinālıġı güşūde ve erbāb-ı bāṭınıñ rūşenā-yı
çerāġ-ı çeşmi efzūde olup her vāḳıf-ı suḫana nisbet ḥāline muvāfıḳ söz söylemiş
ve herkes içün ma nā-yı laṭīf u ġarīb peydā eylemiş, ibāret-i ḳalīlede4 ma nā-yı
keẟīr derc eylemişdir. Ve ālī ve cihān-gīr ġazelleri ednā müddet içinde ḥudūd-ı
eḳālīm-i Türkistān u Hindūstān’a irişmiş ve dil-peẕīr kelimātı eḳall-i zamānda eṭrāf u eknāf-ı Irāḳeyn ve Āzerbaycān’a5 vāṣıl olmuş, semā -ı ṣūfiyān anıñ
şūr-engīz ġazelleri oḳunmayınca zamānında germ olmaz idi ve meclis-i selāṭīn
anıñ ẕevḳ-āmīz kelimātınıñ nuḳl-i meze-dārı naḳl olmayınca zīb u zīnet bulmazdı, belki hāy u hūy-ı müştāḳān anıñ velvele-i şi riyle şevḳ-yāb u fürūzān
olurdı ve sürūd-ı mey-perestān anıñ ġulġule-i fikr-i bikriyle revnaḳ u izdiyād
bulurdı6.
1
2

3
4
5
6

Hz. Muhammed ve onun şerefli ali/soyu hürmetine.
Fatih-3950, Hamidiye-1144: Ehl-i inṣāfdan me mūldur ki bu şerḥimizde sehv u zelel ve eger ḫaṭā vü
ḫaṭal vāḳi olan maḥallerine muṭṭali olup ḳalem-i afv u ṣafḥ ile ıṣlāh idüp uyūbını ibrāz ve iẓhāra sa y
u kūşiş eylemeyeler. Mıṣrā : Men mu terifem ki kār-ı men cümle ḫaṭā’st. Zīrā bizim ne ḥaddimiz var ki
lisān-ı ġayb olan Dīvān-ı Ḥāfıẓ gibi müşkil kitābı şerḥ u beyān eylemek miḳdārımız ve liyāḳatimiz ola.
Lākin ẕikr olunduġı üzre ibrāma düşdük ve sözi redd olunmaz dostumuz ilḥāḥ ve iḳdāmına ṣataşdik.
Pes imdi nāẓirīnden inṣāf naẓarın recā ve temennī ideriz.
Rıza gözü bütün ayıplara karşı kördür, kusur görmez. Fakat öfke bakışı bütün kötülükleri ortaya çıkarır.
M: ḳalīle ile.
Fatih 3950, Hamidiye 1144: Āẕerbeycān ve Ṣıfāhān’a.
Topkapı, Nafiz Paşa: belki hāy u hūy-ı müştāḳān anıñ velvele-i şevḳiyle olurdı ve sürūd-ı mey-perestān
anıñ ġulġule-i eş ārıyla revnaḳ bulurdı, şöyle ki temẟīlinde buyurmuşlar.
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Ḳıṭa:1

خ
از אد

ان ر
ی

اد

ل ان و
داد

אد

ز
روان א

א
را

در
از آن
ب روا

ا

ل
ای ز ه
اد داد
א
ار ر

Ġazel-serāyī-i Ḥāfıẓ bedān resīd ki çarḫ2
Nevā-yı Zuhre be-rāmişgerī bi-hişt ez-yād3
Bi-dād dād-ı suḫan der-ġazel bedān vechī4
Ki hīç şā ir ezān gūne dād-ı naẓm ne-dād
Çu şi r-i aẕb-i revāneş ziber konī gūyī
Hezār raḥmet-i Ḥaḳ ber-revān-ı Ḥāfıẓ bād5

Lākin muḥāfaẓa-i Ḳur ān ve mülāzemet-i şuġl-i ta līm-i sulṭān ve taḥşiye-i
Keşşāf u Miftāḥ ve müṭāla a-i Meṭāli u Miṣbāḥ ve taḥḳīḳ-i ḳavānīn-i edeb ve
taḥsīn-i devāvīn-i Arab şetāt6 ġazellerini cem eylemekden māni olurdı. Ve
tedvīn-i ebyāt-ı dil-peẕīrini silk-i ıkde çekmekden vāzi düşerdi. Ve bu ebyātıñ müsveddesini kendi içün Ḳıvāmuddīn-i Ekber binā eyledügi7 medreseniñ
ders-ḫānesinde kerrāt u merrāt ile teẕekkür idüp eẟnā-yı muḥāverede buyururdı ki bu fevāyid u ferāyidi bir ıḳde çekmek gerek ve bu dürer u ġureri bir
silke dizmek gerek, tā ki ḳılāde-i cīd-i vücūd-ı ehl-i zamān ve temīme-i vişāḥ-ı
erbāb-ı ehl-i devrān ola. Ve bu binānıñ ref u terfī ini nā-rāstī-i rūzgāra ḥavāle
iderdi. Ve ehl-i aṣrıñ öẕri miḳdārınca özür getürürdi, tā kim tārīḫ-i sene-i
iḥdā ve tis īne ve seb a-mi e-i hicriyede vedī a-i ḥayātı müvekkelān-ı ḳażā ve
ḳadere teslīm eyledi ve raḫt-ı vücūdını dehlīz-i tengnāy-ı ecelden ṭaşra iletdi8,
1
2
3
4
5

6
7
8

T: Beyt.
S: Ġazel-serāyī-i Ḥāfıẓ-ı āb-dār ki resīd çarḫ.
S: Nevā-yı Zuhre vu sāz-ı ḫoşeş bi-burd ez-yād.
Bi-dād dād-ı ġazel der-zemān bedān vechī.
Anlam: Hâfız’ın gazel söylemesi öyle bir yüksek dereceye erişti ki felek Zühre yıldızının çalgıcılığını
unuttu. Gazelde sözün hakkını hiçbir şairin başaramadığından daha mükemmel bir şekilde verdi. Onun
tatlı ve akıcı şiirlerini ezber edince ‘Allah’ın binlerce rahmeti Hâfız’ın ruhuna olsun’ diye söyle.
Nüshaların çoğunda “şitāb, şebāb” şeklinde yazılmıştır. ‘Dağınık, farklı’ anlamına gelen ‘şetāt’ kelimesi
geçen nüsha tercih edilmiştir.
Fatih 3950, Hamidiye 1144: Ḳıvāmuddīn-i Ekber Ḥasan müceddeden binā ve iḥyā eyledügi.
Fatih 3950, Hamidiye 1144: ve bu sarāy ı fānīden raḫt ı vücūdını dehlīz i cennetü’l-me vāya ḳaldurup
ulaşdırdı.
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rūh-ı pāki sākinān-ı ālem-i ulvīye ḳarīn oldı ve müfāraḳat-ı bedenden ṣoñra
hem-ḫābe-i pākīze-i ḥūr-ı īn oldı.

אل א و אد و ذال ا
نا
ت
ز روز

Tārīḫ:

روان
ّ

ّ ا

ا

ی
ّ

אک אک او ن
دم א و ر
Be-sāl-i bā vu ṣād u ẕāl-i ebced
Zi-rūz-ı hicret-i meymūn-ı Aḥmed
Be-sūy-ı cennet-i a lā revān şud
Ferīd-i ahd Şemseddīn Muḥammed
Be-ḫāk-i pāk-i ū çun ber-guẕeştem
Nigeh kerdem ṣafā vu nūr-ı merḳad1

Ba de’l-vefāt ba żı aḥbāb sevābıḳ-ı ḥuḳūḳ u ṣoḥbet ve levāzım-ı uhūd-ı meveddet u muḥabbet sebebiyle müteferriḳ ġazeliyyātını tertīb u tebvīb eylemiş.2

ِ َ

1

2

3

 وا ا ُ ِّ إ.

א رب ا א
3

َ أ
ا כ

אن
و

ُ فا
َ
ْ َ

وزاد
َ ا رو
َ
אد و ا ؤف א אد و

ا

Hz. Peygamber’in mübarek hicretinin 792. senesinde (b, sâd, zâl harflerinin ebced değeri 792
etmektedir) zamanının ferîdi/biriciği olan Şemseddin Muhammed yüce cennete doğru revan oldu.
Onun temiz toprağına/mezarına uğrayınca kabrinin nurunu ve safâsını gördüm.
Fatih-3950, Hamidiye-1144: Ba de’l-vefāt ba żı aḥbāb sevābıḳ-ı ḥuḳūḳ u ṣoḥbet ve levāzım-ı ‘uhūd-ı
meveddet u muḥabbet sebebiyle müteferriḳ bulunan ġazeliyyāt ve ebyātını cem u tertīb eylemiş ve
meşhūr ı āfāḳ olan dīvān ı feṣāḥat- unvānı vücūda getürmiş ve şarḳ u ġarbda ve rūy-ı arżda maḳbūl u
merġūb ve her dem bahār diyü şöhret ü nām bulmuşdur.
Allah onun ruhunu temiz kılsın ve cennet köşklerindeki fetihlerini/saadetini kat kat ziyade etsin. Ey
Âlemlerin Rabbi! Duamızı kabul et. Doğru yola insanı muvaffak kılan Allah’tır. O kullarına karşı çok
merhametlidir. O bana yeter ve O ne güzel vekildir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Bismi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm

[GAZELLER]
[ELİF HARFİ]
<T+ Ḥarfu’l-Elif ve adeduhu ḫamse aşere ġazel>1

1
Baḥr-i Hezec
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün

ادر כ א و אو א

אا אا א

ا

Elā yā eyyühe’s-sāḳī edir ke sen ve nāvilhā

Bu mıṣrā Yezīd bin Mu āviye’niñ baḥr-i hezecden bir ḳıṭ asınıñ beyt-i ẟānīsidir, bi-kemālihi aṣl-ı ḳıṭ a böyledir:

ی

م א
אق و را

اאا

ادر א א و אو א
ا אاّ אا א
Ene’l-mesmūmu2 mā indī
Bi-tiryāḳin ve lā rāḳī3
Edir ke sen ve nāvilhā
Elā yā eyyuhe’s-sāḳī4
1
2

3

4

<T+ Rabbi yessir ve temmim bi’l-ḫayr.> (Rabbim işimizi kolaylaştır ve hayırla tamamlamayı nasib eyle.)
<F+ ene’l-mehmūm, nüsḫa. Mehūm ism-i mef ūldür, ġamlı ve ġuṣṣalı dimekdir, zīrā hemm ve ġam
müterādiflerdir ġuṣṣa ma nāsına. Ve rāḳī ism-i fā ildir, ruḳye’den, ḫasta üzzerine bir nesne oḳuyup
üfürmege dirler, minhu.>
<F+ Rākī’nin iki yā’sı kitābetde sābit olmak gerekdir. Zīrā eş ār-ı Arabda kā ide oldur ki kāfiyede vāki
olan lafzın lāme’l-fi li yā olsa veyā ḥarf-i zamīr-i mütekellim olsa pes ol yā sābit olur, ammā tenvīnden
hāsıl olan yā kitābetde sābit olmaz, fe’fhem, minhu.>
Ben zehirlendim, halbuki yanımda ne bir ilaç var ne de rukye yapan kimse. Kadehi döndür ve bana da
sun ey saki!
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Pes, Ḫāce Ḥāfıẓ, ġazeliniñ ḳāfiyelerine muvāfıḳ olmaġiçün iki mıṣrā ını
taḳdīm ü te ḫīr idüp tażmīn ṭarīḳiyle dīvānınıñ evvelinde īrād eylemiş. Bu
cihetdendir ki ba żı şu arā Ḫāce’ye ta rīż eylemişlerdir. Niteki Ehlī-i Şīrāzī buyurmuşdur ki:
Ḳıṭa:

اب
אل
אل

د م
و دا
دا

و
ز

ل

را

א
ای در

ا
از

אو دا
وا

אل א

Ḫāce Ḥāfıẓ-rā şebī dīdem be-ḫāb (3a)
Goftem ey der-fażl u dāniş bī-miẟāl
Ez-çi bestī ber-ḫod īn şi r-i Yezīd
Bā-vucūd-ı īn heme fażl u kemāl
Goft vāḳıf nīstī1 zīn mes ele
Māl-i kāfir hest ber-mü min ḥelāl2

Ve Kātibī-i Nişābūrī buyurur:
Ḳıṭa:

آ
او

א

آ

אن
א
رא
1
2

از ا
د زآن א

اش

در

د در
از وی
در د ان
אل א
و درو
از د אن

ا
از

و

< F+ Lafẓ-ı nīstī istifhāmı mmüteżammındır, minhu.>
Bir gece rüyada Hâfız’a, ey fazilet ve bilgide benzeri olmayan, bu kadar fazilet ve kemalinle neden
Yezid’in bu şiirini aldın, kendi şiirine kattın, diye sordum. Dedi ki, sen bu meseleyi anlamazsın. Kâfirin
malı mümine helâldir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Aceb der-ḥayretem ez-Ḫāce Ḥāfıẓ
Be-nev ī k’eş ḫired z’ān āciz āyed
Çi ḥikmet dīd der-şi r-i Yezīd ū
Ki der-dīvān nuḫust ez-vey serāyed
Egerçi māl-ı kāfir ber-muselmān
Ḥelāl’est u derū ḳīlī ne-şāyed
Velī ez-şīr bes aẓīm’est
Ki loḳma ez-dehān-ı seg rubāyed1

Elā ḥarf-i istiftāḥdır, nitekim āyet-i kerīmede vāḳi dir: ﴿اَ َ ٓ ِان اَ ْو ِ ٓ َאء ا ِ َ َ ْ ٌف
َ
2
﴾ َ َ ِ َو َ ُ َ ْ َ ُ َنKeşşāf ṣāḥibi terkībine ẕāhib oldı ve İbn-i Mālik basīṭdir
ْ
ْ ْ
didi. Mufaṣṣalāt-ı naḥviyede3 ikisiniñ de edillesi masṭūr u meẕkūrdur. Yā ḥarf-i
nidā, eyyu münādā, eyyu müfred ma rifedir, hā ḥarf-i tenbīhdir. Lafẓ-ı eyyu
lāzımü’l-iżāfe olduġıçün mużāfun ileyhden ivaż gelmişdir. Es-sāḳī taḳdīren
merfū , ṣıfatıdır eyyu lafẓınıñ, ḥaḳīḳatde münādā budur, iki ālet-i ta rīf cem
olmamaḳ içün eyyu lafẓıyla tavassuṭ eyleyüp hā-yı tenbīh īrād eylediler4, lüġatde ṣuvarıcı dimekdir, ammā ıṣṭılāḥda ḫamr meclisinde ḳadeḥ sürene dirler.
Edir5 fi l-i emr müfred muḫāṭabdır, if āl bābından, döndür dimekdir, döndürt dimek degildir ba żılarınıñ ẓannı gibi. Kes ḫamr ile dolu ḳadeḥe dirler,
ammā ḳadeḥ kes’den e amdır. Ve nāvilhā; nāvil fi l-i emr müfred muḫāṭabdır,
mufā ale bābından, ṣun dimekdir, aṣl-ı kelām nāvilnīhā idi, nūn-ı viḳāye yā-yı
mütekellime ittiṣāliyle, żarūret-i vezniçün yā ḥaẕf olmuşdur, hā żamīr-i mü enneẟ, kes’e rāci dir. Ma lūm ola ki ḫamrıñ cemī esmā ve ālātı ve ṣıfātı te nīẟ-i
ma nevī müsta meldir. Pes,
Maḥṣūl-i Kelām böyle oldı ki. Ey sāḳī, ke si ehl-i meclise birer birer ṣun,
andan ṣoñra baña ṣun, zīrā idāre birer birer ṣunulmayınca bulınmaz, aṭfu’l-ḫāṣ
ale’l- āmm ḳabīlindendir. Feḥvā-yı kelām, ke si sür, nevbet baña gelsün, nūş
ideyin dimekdir. Nāvil bunda sen iç ma nāsına olmaḳ evlādır dimek, Ḥażret-i
Mevlānā Cāmī’niñ bu beytini müdde āsına delīl īrād eylemek,
1

2
3
4
5

Hâfız’ın hâline öyle şaşmaktayım ki akıl bunu anlamadan âciz kalır. Ne hikmet gördü de divanına
Yezid’in şiiriyle başladı. Kâfirin malı Müslümana helâldir; bunda söz yok, fakat arslanın, köpeğin
ağzından lokma kapması ne büyük ayıp. (Bu iki şiirin tercümesi Gölpınarlı’dan alınmıştır.)
“Dikkat edin! Allah’ın velileri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar.” Yunus 10/62.
<F+ Naḥv’ıñ ḥā’sını nisbetde meftūḥ oḳumaḳ fāsiddir, aṣlı üzere sākin olmaḳ gerek, minhu.> (Nahavî
şeklinin yanlış, nahvî şeklinin doğru olduğu söylenmektedir.)
T: hā’yla tenbīh eylediler.
T: edir kesen emr-i muḫāṭabdır.
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Beyt:

از א
אو א و אو א

د

א
ّ

אی אم
اذا א

Ṣafā-yı cām-ı mey Cāmī bered jeng-i ġam ez-ḫāṭır
İzā mā telḳa min hemmin fe-ḥāvilhā ve nāvilhā1

medlūlde ve delīlde (S,M+ istiḳāmetden) kemāl-i inḥirāfdır ve münāvele ile tenāvüli adem-i teşḫīṣdir2 ve ale’l-ḫuṣūṣ ki sāḳīniñ içmesi maḳṣūd degildir, (S,M+
belki) şā iriñ kendiniñdir ve ene’l-mesmūm ibāreti buña şāhiddir, niteki nāvil
lafẓına yā-i mütekellim taḳdīr eyledügümüzden ma lūm olmışdı ve şā iriñ ḳavli
de buña delīldir.
Beyt:

ح
ح

א
כ

ا
כא

ا ع حا
و אو
وا

Etri ḳadeḥe’l-mudāmī fe’l-fecru yelūḥu
Ve’şrebhu ve nāvilnī ke’l-miski yefūḥu3

Ve elā ḥarfi mıṣrā -ı ẟānīye maṣrūfdur dimek nehc-i müstaḳīmden küllī
inṣirāfdır4, zīrā elā istiftāḥ içündür, ya nī ibtidā-i kelāmda vāḳi olmuş, te kīd
ifāde eyler ancaḳ. Tenbīh-i muḫāṭab içün olduġı taḳdīrce iki ṣīġa-i emre müteveccih olur, mıṣrā -ı ẟānīye aṣlā alāḳası yoḳdur

כ א

ا אد

د اول و

آ אن

כ

Ki ışḳ āsān numūd evvel velī uftād muşkilhā

Ki, kāf-ı Arabīniñ kesri ve hā-yı resmīyle, ismle ḥarf beyninde müşterekdir.
İsm olıcaḳ ẕāt-ı ẕevi’l- uḳūle delālet ider, Gülistān’ıñ bu beyti gibi.

Beyt:

آ
و ز אن
ش رآ
ۀ

از د

Ez-dest u zebān-ı ki ber-āyed
K’ez- uhde-i şukreş be-der āyed5
1
2
3

4
5

Ey Cami! Şarab kadehinin safiliği gönülden gam tozunu uzaklaştırır. O hâlde bir sıkıntıyla karşılaşınca
onu elde etmeye çalış ve ondan iç.
<T+ Redd-i Şem ī>
<F+ Etri if āl bābından fi l-i emr-i müfred muḫāṭabdır, ṭoldur dimekdir, minhu. Yelūḥū yeẓharu ve
yefūḥu yetevażża u dimekdir, ya nī güzel ḳoḳı virür ma nāsına, minhu.> Anlam: Kadehi doldur.
Baksana sabah ağarmaya başladı. Onu iç ve bana da sun, misk gibi kokuyor.
<T+ Redd-i Şem ī>
Onun (verdiği nimetlerin) şükrünü hakkıyla yerine getirmek kimin elinden gelir?

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ḥarf olıcaḳ iki şey iñ beynini rabṭ içün gelür, mübtedā ile ḫaber ve ṣıfatla
mevṣūf ve illetle ma lūl ve ġāyetle muġayyā ve bunlardan ġayri. Bunda ḥarf-i
ta līldir, ya nī meẕkūr emir ṣīġalarına illetdir. (3b) Işḳ, ayn’ıñ kesriyle, envā -i
te ārīfle mu arrefdir, eşher-i ta rīfi ifrāṭ-ı muḥabbetdir. Āsān ḳolay dimekdir.
Numūd fi l-i māżīdir, lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, bunda lāzım
vāḳi dir. Velī ḥarf-i istidrākdir, Arabīde lākin gibi. Uftād fi l-i māżīdir, Arabīde vaḳa a gibi iki ma nāda müsta meldir, biri düşmek, suḳūṭ ma nāsına, biri
de bir şey iñ keynūnetinden ibāretdir. Türkīde de müsta meldir, meẟelā böyle
vāḳi oldı dirler. Muşkil çetiñ dimekdir, güç ma nāsına, hā ẕevi’l- uḳūluñ ġayrınıñ edāt-ı cem idir, ẕevi’l- uḳūlde isti māli şāẕdır.
Maḥṣūl-i Beyt:1 Ey sāḳī, baña bāde vir, zīrā ışḳ-ı cānān evvelde ḳolay göründi, ammā āḫirde müşkiller vāḳi oldı. Zīrā bir kimseye göñül virseñ ibtidā
saña envā -ı mülāyemetler gösterür, ṣoñra istiġnāya başlar. Āşıḳ-ı bī-çāre de
istiġnāya taḥammül eylemeyüp gāh bādeye ve gāh afyona ve berşe ve folonyaya ve gāh esrāra ve ḳahveye düşer2, tek dīvāne göñli bir miḳdār arām u ḳarār
eylesün diyü.

א

ه

א زان

ن ا אد در د א

ی א כא
כ

ز אب

Be-būy-ı nāfe i k’āḫir ṣabā zān ṭurra bi-gşāyed
Zi-tāb-ı ca d-ı muşkīneş çi ḫūn uftād der-dilhā

Bu beyti bir risālede müstevfī taḥḳīḳ eylemişiz, murād idinen anda görsün,
ammā bunda icmālen ma nāsını yazalım. Būy lafẓı yā ile olıcaḳ iki ma nāda müsta meldir, biri ḳoḳı ma nāsına ki meşhūrdur, biri daḫi ümīd ve recā
ma nāsına, bunda ikisi de cā izdir. Ḳoḳı ma nāsına olıcaḳ bā sebebiyyet ifāde
ider. Ümīd ma nāsına olıcaḳ ma iyyet ma nāsınadır. Nāfe misk göbegine dirler.
Āḫirinde hemze nişānesi ki ayn-i betrā şeklinde yazılur, yā’dan ivaż yazılur,
(S+ yā-yı vaḥdete tevessül içündür,) zīrā hā-i resmīyle yā imlā olmaġa ḳābil degildir3, (F+ pes yā’dan evvvel bir hemze-i müctelibe īrād iderler telaffuẓ mümkün
olsun içün.) (S+ Nāfe rāyiḥa ma nāsınadır diyen nāfe ile rāyiḥayı farḳ eylemezmiş.) Ki ṣıfatla mevṣūfı rabṭ eylemişdir. Āḫir lafẓ-ı Fārisīdir, taḳrīr u te kīd
1
2

3

T: Maḥṣūl-i Beyt bu oldı ki.
M, S, T: gāh bādeye ve gāh afyona ve berşe ve esrāra ve ḳahveye mübtelā olur/düşer. (F nüshası
esas alındı. Bu nüshada fazla olarak diğer yazma nüshaların bir kısmında bulunan folonya kelimesi
mevcuttur.)
<S+ Betrā ebter’iñ mü enneẟidir, ḳuyruġı kesik ma nāsına, meẕkūr nişāne de kesik ayn şeklindedir. Ol
şekle hemze dimek mecāzīdir, üç ṣūretden ḫālī degildir, ya nī elif ve vāv ve yā.>
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ifāde ider ancaḳ. Ta rīż içündür diyenler ma nā-yı ta rīżi böyle maḳāmlarda
beyān eylemek gerek idi ki ḳaṣıdları ma lūm olaydı1. Ṣabā lüġatde gün ile gice
berāber olduḳda maṭla -ı şems cānibinden hubūb iden bād’a dirler, ammā elsine-i şu arāda kūy-ı cānān ḳıbelinden esen rīḥa dirler. Zān ezān’dan muḫaffefdir. Ez min ve an ma nāsına ve ān ism-i işāretdir ba īde. Ṭurra alından yuḳarı
başıñ öñidir ki Arabīde aña nāṣiye dirler, ṣoñra nāṣiyeniñ alın üzerine2 inen
ṣaçlarda ist imal eylediler, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir, cem i ṭurar gelür, ṭā’nıñ żammı ve rā’nıñ fetḥiyle. Guşāyed fi l-i mużāri müfred ġā ib,
açar dimekdir, lāzım ile müte addī beyninde müşterekdir, bunda müte addīdir.
Evvelinde ḥarf-i bā istiḳbāl içün olur3. Zi-tāb; zā-yı müfrede ez’den muḫaffefdir, tāb’ıñ nice ma nāsı vardır, ammā bunda burum ve büküm4 ma nāsına
olmaḳ evlādır. Cad ṣıfat-ı müşebbehedir, şa re ya nī ḳıla ṣıfat olur. Şa r-ı ca d
dirler, muca ad ma nāsına, zencīr şeklinde olan ṣaçda müsta meldir. Gāh olur
ki mevṣūfını ḥaẕf idüp kendini maḳāmına iḳāmet iderler, bundaki gibi. Muşkīneş; muşk, mīm-i mażmūme ve şīn-i mu ceme ile, Fārisīdir, ammā mīm-i
meksūre ve sīn-i mühmele ile Arabīdir, yā ma nā-yı (4a) nisbet ifāde ider
A rabīdeki gibi, ammā A rabīde müşedded ve Fārisīde sākin olur dā imā. Ve
ba żı maḳāmda ki yā’dan ṣoñra nūn5 gelür bundaki gibi, te kīd ifāde ider ancaḳ. Ḥażret-i Mevlāna Cāmī Ḳāfiye risālesinde bu nūn’a nūn-ı taḫṣīṣ buyurmuşdur, yā-yı nisbīye maḫṣūṣ olduġıçün. Şīn żamīr-i ġā ibdir, cānāneye rāci dir
yāḫud ṭurraya. Çi bunda mübālaġa ifāde ider, Gülistān’ıñ bu beytindeki gibi.
Beyt:

אي دراز
ا ر

א אي اوان و
א ز

כ

Çi sālhā-yı firāvān u omrhā-yı dirāz
Ki ḫalḳ ber-ser-i mā ber-zemīn bi-ḫāhed reft6

Ḫūn ḳandır. Uftād fi l-i māżīdir, sābıḳan beyān olınan gibi suḳūṭ ma nāsına.
Der bunda ẓarfiyyet ifāde ider. Dilhā diliñ cem idir üslūb-ı Acem üzre, ve dil
lafẓı müşterekdir yürek ile göñül beyninde, ammā bunda yürek ma nāsınadır.
1
2
3

4
5
6

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
Nüsha: nāṣiye alın üzerine.
S: Bi-gşāyed’de bā ḥarf-i te kīd. Ma lūm ola ki ef āl evāyilinde bā-yı meksūre-i zāyide ve der lafẓı te kīd
ifāde ider, egerçi bā’nıñ vaż ı istiḳbāl içündür. Guşāyed fi l-i mużāri müfred ġā ib, açar dimekdir, lāzım
ile müte addī beyninde müşterekdir, bunda müte addīdir. Evvelinde ḥarf-i bā istiḳbāl içün olur.
S: ḳıvrım ve burum.
M, S: nūn-ı sākin.
Nice yıllar ve uzun müddet geçtikten sonra yeryüzündeki insanlar bizim başımızın üzerinden geçecekler,
yani biz ölüp toprak olunca kabrimizi çiğneyecekler.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt:1 Bir nāfe ḳoḳısı sebebiyle veyā bir nāfe ümīdiyle, ancılayın nāfe ki ṣabā ol nāfeyi ṭurra-i cānāneden açısardır, yā2 cānāneniñ
müşkli zülfiniñ burumından ve büküminden veyā ṭurranıñ müşkli ca dınıñ
burumından ve büküminden3 yüreklere mübālaġa ḳan düşdi. (S+ Yüreklere) ḳan düşmege sebeb ziyāde intiẓārdır. Zīrā ṣabā bükülmüş ve burulmuş
ṣaçı açınca ziyāde mekẟ ider, pes, ziyāde mekẟden ziyāde intiẓār lāzım gelür ki dile ḫūn düşmege sebebdir4. Ḥāṣıl-ı kelām, āhū iki ḳısımdır. Birine
āhū-yı sefīd ve birine āhū-yı müşkīn dirler. Niteki Āṣafī ikisini bile bir
beytde cem eylemişdir.
Beyt:

א

آ ی
آ ی

و
در

آ
אن د

Çeşmet āhū’st velī āhū-yı muşkīn-i Ḫıṭā
Çeşm-i ḫūbān-ı diger der-ġamet āhū-yı sefīd5

Pes, āhū-yı müşkīn Ḫıṭā ve Tibet ve Ḫoten’de ve Çin’de ve Hindistān’da6
olur ve ol memleketleriñ ādemīsi bunları süri süri ṣaḳlarlar ki hem etiyle
sebeblenürler ve hem miskiyle fā idelenürler. Rūm’uñ āhūları (F+ ya nī āhū-yı
sefīd) yılda bir kere boynuzların düşürdügi gibi ol āhūlar yılda bir kere nāfelerin düşürürler. Ḥattā zamānı geldikde7 ẓarflar peydā idüp ḳarnı altına baġlarlarmış, żāyi olmaya diyü. Pes, müşküñ ḥuṣūline sebeb anı yazarlar ki ol
āhūyı yā ḥayvān cinsi veyā insān ürküdmekden veyā biri biriyle oynamaḳdan
ḥarāret kesb ider8 ve bunuñ sebebiyle nāfesine bir ḳaç ḳaṭre ḳan düşer. Pes,
tekrārla9 nāfe ṭopṭolı olur ki vaḳti geldikde düşürür10. (S,T+ Aḳīl-i Baġdādī
tārīḫinde11 āhū-yı müşküñ ba żı aḥvālini ẕikr eylemiş, dimiş ki ayaḳlarınıñ
1
2
3
4
5

T: Maḥṣūl-i Beyt bu oldı ki.
F’de ‘yā’ bulunmamaktadır.
S: ḳıvrımından ve büküminden (…) ḳıvrımından ve burumından.
M, T: Zīrā ṣabā zülf-i muca adıñ tābların açmaġa ziyāde eglenür ve ziyāde ıżṭırāba bā iẟ olur.
Gözün ceylan gözü gibi, fakat Hıta ülkesindeki misk ceylanlarının gözü gibidir. Diğer güzellerin gözleri
ise senin gamından dolayı yani böyle güzel bir göze sahip olmadıklarından dolayı beyaz ceylan gözleri
gibidir.
6 T: Ḫıṭā ve Ḫoten ve Çīn’de ve Hindistān’da.
7 T: geldıḳda.
8 M, T: Ol āhūyı yā ḥayvān cinsi veyā insān ürküdür ve ḥarāret kesb ider veyā biri biriyle oynamaḳdan
ḥarāret kesb ider.
9 T: tekrar.
10 S: düşer.
11 “tārīḫinde” kelimesi Damad İbrahim-973, Esad Efendi-2777’de geçmektedir.
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incikleri incecikdir ve baḳanaġı1 arası geñişdir, siyāh-reng olur ve aġzında ḫınzīr gibi iki dişi var, ṭaşra çıḳup durur. Maşrıḳ’da Tibet2 vilāyetinde çoḳ olur.
Ḳaçan ki āhūda göbek belürse bīmār gibi olur, tā nāfe kemālin bulınca3. Ve
yılda bir kere aġaç ẟemer virdügi gibi bu āhū yılda bir nāfe virür. Ve ba żılar
dirler ki nāfe āhūdan çıḳar tavuḳdan yumurṭa çıḳar gibi (T+ ve yılda bir kerre
düşürür surresinden tavuḳ yumurda düşürdügi gibi.) ‘Temme kelāmu Aḳīl’4.
(S+ Ammā aṣıl meşhūr olan budur ki geyigin surresinden bi-iẕni’llāhi Te ālā
meme gibi5 belüre, daḫi içine kan ine ve yab yab büyüye, zamānı gelince ḳopa
düşe. ‘Keẕā fī Bābūsi’l-Lüġa’.) Bu da ma lūm ola ki āhūdan munfaṣıl olduḳda
ḳoḳı virmezmiş. Bā dehu ba żı mu ālecātla terbiye iderler ki bu ḳoḳıyı virür6.
Ba żılar didiler ki müşk her otı otlamaḳdan ḥāṣıl olmaz, belki lāle ve sünbül
otlamaḳdan (4b) olur. Niteki Āṣafī dimiş:
Beyt:

ن را ز
ال

روی

آ
زاری א

Çeşmet āhūyī’st muşkīn rūy-ı gulgūn-rā zi-teb
Lālezārī sāḫtī behr-i ġazāl-i ḫīşten7

Ve lehu:

او
آورد

آ ی
ح

در دور
ا را

Der-devr-i lāle mestī-i āhū-yı çeşm-i ū
Muşkīn ġazāle-rā be-ḳadeḥ-nūşī āvered8

(S+ Ve lehu:

1

2
3
4
5
6
7
8

زار آ
ند
ا
فآ ی

אن را آ
ا

T: ḳıynaġı. Nüshaların birçoğunda doğru olarak “baḳanaḳ” şeklinde yazılan bu kelime bazı
müstensihlerin kelimenin anlamını bilmemesi sebebiyle “ḳıynaḳ/ḳaynaḳ” olarak yazılmış olmalıdır.
Bu hususta Cârullâh-1695 nüshasında derkenarda ‘baḳanaḳ, iki ḳāf ile, çatal ṭuynaḳlı ḥayvānātıñ
ṭuynaḳdan yuḳarı iki ufacıḳ ṭırnaḳları olur her ayaġında ki aña Fārisīce jengele dirler ve Türkīce
baḳanaḳ. Minhu.’ şeklinde bir not bulunmaktadır.
S ve T’de Tubt olarak harekelenmiş.
S: bīmār olur, tā nāfe kemālin bulınca. T: bīmār gibi olur, tā nāfe kemākān bulınca.
Akîl’in sözü burada tamamlandı.
Nuruosmaniye-3965, M: mīm gibi.
T: bū virür. F: ma hūd ḳoḳuyı virür.
M, S: Lālezārī sāzed ez-behr-i ġazāl-i ḫīşten. Anlam: Gözlerin misk ceylanı gözü gibidir. Gül renkli
yüzünü sıtmadan/hararetten/terlemeden dolayı kendi ceylanın için bir lale bahçesine çevirdin.
Lale devrinde onun/sevgilinin mahmur ceylan gözünden dolayı misk ceylanları bile mahmur/mest göze
sahip olmak için içki içmeye başladılar.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Cihān-rā Āṣafī pur-ḫūn-ı dilet lālezār1 āmed
Ki şud muşkīn ġazālī her ṭaraf āhū-yı ṣaḥrāyeş2)

Selmān, Beyt: אر

א

ا

دراج م او
ّ
او
وآ ید

Durrāc-ı būm-ı ū3 heme şāhīn koned şikār
V’āhū-yı deşt-i ū heme sunbul koned çerā4

Pes, ṭurrayı nāfeye ve ṣabāyı müşk-furūşa ki nāfe-güşādır, teşbīh eylemiş ve
yüreklere ḳan düşmege sebeb tevaḳḳu ve intiẓārdır.

א

אن

ت
כ
د ز راه و ر

אده ر
אכ

כ

Be-mey seccāde rengīn kon geret pīr-i muġān gūyed
Ki sālik bī-ḫaber ne-bved zi-rāh u resm-i menzilhā

Rengīn’de yā nisbet, nūn te kīd içündür. Kon lafẓı konīden’den müştaḳdır,
kerden’den degil. Ma lūm ola ki Fārisīde meṣādiriñ āḫiri nūn olur ve nūn’uñ
mā-ḳabli tā olur veyā dāl olur, dānisten ve ḫānden gibi. Ve dāl’ıñ mā-ḳabli
yā olursa, amūzīden gibi, cemī müştaḳḳāt andan gelür, ammā ol iki ṣūretde olan maṣdardan māżī ile ism-i mef ūl gelür ancaḳ. Bunı żabṭ idince cemī
müştaḳḳāt-ı Acem ḳıyāsī olur, hīç bir nesnesi semā ī olmaz. Geret; ger ḥarf-i
şarṭdır, eger’den muḫaffefdir, tā żamīr-i ḫiṭābdır, żamīr-i manṣūb muttaṣıl
ma nāsına, eger saña dimekdir. Muġān muġ’uñ cem idir, keşīşe ve oda tapıcıya
ve muṭlaḳā kāfire dirler. Niteki Şāhidī dimişdir.
Mıṣrā5:

Muġ gavur şu le fürūġ u hezl lāġ

Pes, pīr-i muġān’dan murād bunlarıñ ulusıdır. Gūyed gūyīden’den müştaḳdır, goften’den degil. Bu da ma lūm ola ki fi l-i mużāri ve emr-i ġā ib ṣīġaları Fārisīde müşterekdir, bunda mużāri dir, cümle-i şarṭiyye vāḳi olmuşdur,
cevābı taḳaddüm eylemişdir ki bu, dilde cā izdir muṭlaḳā. Ki ḥarf-i ta līl. Sālik
1
2
3
4

5

Ān lālezār yazılmış. Ān ilavesi vezni bozmaktadır.
Asafî, kan dolu yüreğinden dolayı dünya bir lale bahçesi hâline geldi de sahra baştan başa misk
ceylanlarıyla (ceylan gözlü sevgililerle) doldu.
M, S, T: durrāc u būm-ı ū. Nuruosmaniye 3966, Esad Efendi 2777: durrāc-ı būm-ı ū.
Onun ülkesindeki turaç kuşu her zaman şahin avlar. Ve onun sahrasında dolaşan ceylan her zaman sünbül
otlar. (Benzer mazmunu Kadı Burhaneddin Dîvânı’nda da görmekteyiz: Lebün esrügiyem nola şeker benden
dökilürse / Ki sünbül yiyicek müşgi göbeginden döker âhû) Bk. Ergin, Kadı Burhaneddin Divanı, s. 286.
Nüshalarda ‘Beyt’ olarak yazılmaktadır.
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yolcıya dirler, bunda pīr-i muġān’dan kināyetdir ya nī meyḫāneci. Resm ādetdir. Menzilhā; menzillerden murād meyḫānelerdir.
Maḥṣūl-i Beyt:1 Eger saña pīr-i meyḫāne2 ya nī bāde-furūş, seccāde ve
eẟvābını3 meyle ālūde eyle dirse sözin ḳabūl eyle. Zīrā ol, bāde-nūşlar ṭarīḳiniñ
sālik-i murtāżıdır ve meyḫāneleriñ rüsūm u edāsından4 bī-ḫaber degildir. Zīrā
her gün niçe ārif ve kāmiller ḳondurup göçürmededir ve rindler ṭarīḳini ḫūb
żabṭ eylemişdir ve herkesiñ ṭabī atını5 ve meşrebini eyi añlamışdır ve herkese ne
lāyıḳdır, güzel bilmişdir. Pes, aña bi’ż-żarūre ittibā lāzımdır ki ṣoñra nedāmet
ḫumārın çekmeye. Zīrā (M,T+ ḫumār nedāmeti) emrinde ḥikmet-i aẓīme vardır,
ol ḥikmet anıñ ve emẟāliniñ ma lūmıdır (T,S+ ancaḳ.)

دم

א

ن

ا در ل א אن ا
س אد دارد כ

Merā der-menzīl-i cānān çi emn-i ayş çun her dem
Ceres feryād mī-dāred ki ber-bendīd maḥmilhā

Merā’da mīm żamīr-i mütekellim vaḥdedir, rā niçe ma nāya gelür, inşā a’llāhu Te ālā her birini maḥallinde beyān ideriz, bunda mef ūliyyet ma nāsı ifāde
ider, Arābīde iyyāye gibi. Menzil ḳonaḳdır, ḳıyās menāzil dimek idi, beyt-i sābıḳdaki gibi, ammā żarūret-i vezniçün müfred īrād eyledi. Zīrā cānāna vāṣıl olacaḳ menzil bire münḥaṣır degildir, belki bir niçe menzil olmaḳ gerekdir ki āşıḳ
cānāna vuṣūlde küllī miḥnet6 ü ta ab çeke, tā ki vuslatıñ ḳadrini bile ve dāmān-ı
ḫidmetine muḥkem teşebbüẟ eyleye. Cānān; ḳıyās budur ki cān’ıñ cem i ola,
mübālaġa ṭarīḳiyle, gūyā ki cemī uşşāḳıñ cānıdır. Niteki şā ir (5a) buyurur:
Mıṣrā: Hemān ben bendeniñ7 cānı degilsün cān-ı ālemsin
Yāḫud (T,S+ mużāf maḥẕūf ola, aṣlında cān-ı cānān ola, cānlar cānı ma nāsına, ṣoñra ġalebe-i isti māl ile) mużāfı ḥaẕf idüp mużāfun ileyhi maḥalline iḳāmet eylemiş olalar. Çi emn-i ayş; çi kelime-i istifhamdır, ne dimekdir. Emn
maṣdardır, emine-ye menu’dan, ya nī alime bābından. Ayş, ayn’ıñ fetḥiyle,
dirlik dimekdir, ḥayāt ma nāsına, emn mużāf olmuşdur ayş’e, emīnlikle dirlik
1
2
3
4
5
6
7

T: Maḥṣūl-i Beyt bu oldı ki.
M, S: pīr-i muġān.
M, T: esbābını.
M, S: rüsūm u ādetinden.
T: ṭab ını.
S: zaḥmet.
F: ḫastanıñ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

dimekdir. Ba żıları emn’i ayş’e aṭf ider, lākin selīḳa-i Aceme muvāfıḳ degil,
egerçi Rūmīleriñ ba żısı ḳabūl eylemişdir1. Çun çünki ma nāsınadır. Her dem;
her lafẓı küll-i efrādī ma nāsında müsta meldir. Dem bunda vaḳt ma nāsınadır,
sepīde-dem ve ṣubḥ-dem gibi, ammā nefes īhāmından ḫālī degildir. Ceres çañdır, ya nī develeriñ ve ḳatırlarıñ boynına aṣdıḳları. Feryād meded meded diyü
çaġırmaġa dirler, fiġān lafẓıyla aṭf-ı tefsīrī vāḳi olur. Feryād-res dirler medede
irişen kimseye, beliyyelerde ve muṣībetlerde müsta meldir.
Beyt:

ا
دی ش

אد رس روز
ا

در ا ّאم

Her ki feryād-res-i rūz-ı muṣībet ḫāhed
Gū der-eyyām-ı selāmet be-civān-merdī kūş2

Ammā bunda bāng u āvāz ma nāsı tażmīn olunmuşdur ve bu, ḳarīnedir
ceres’i insāna isti āre eyledügine. Bu da ma lūm ola ki evvel zamānda seferlerde göçmek vaḳtinde ceresi öttürürler-imiş3 herkes mütenebbih olsun diyü,
ammā Oẟmāniyān borı çalarlar. Mī-dāred; Fārisīde mī lafẓı ma nā-yı ḥāliyyet
ve bā-yı müfrede istiḳbāliyyet ifāde ider ve gāh olur ki biri biriniñ ma nāsında
müsta meldir ve gāh olur ki her biri maḳām-ı istimrārda vāḳi olur ve gāh olur
ki mīm’iñ evveline bir hā ziyāde iderler te kīd içün, hemī-reved ve hemī-resed
gibi. Dāred fi l-i mużāri dir, dārīden’den müştaḳdır, dāşten’den degil, sābıḳan
beyān olunan gibi, ammā bunda maḳṣūd istimrārdır. Ki feryādı beyān içündür. Ber-bendīd; ber ve der kelimeleri ef āl evā ilinde vāḳi olur, ekẟer te kīd
ifāde ider. Gāh olur ki her biri bir ma nā ifāde ider, inşā a’llāhu Te ālā maḥallinde beyān olunur. Bendīd bendīden’den müştaḳ fi l-i cem -i emr-i muḫāṭabdır,
fi l-i māżīniñ müfred gā ib ṣīġasıyla müşterekdir, baġlañ dimekdir. Maḥmilhā
maḥmiliñ cem idir, yükler ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt4: Baña cānān ḳonaḳlarında emīnlikle dirilmek5 ne müyesserdir? Ya nī müyesser degil, istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle. Çünki her vaḳt ve her
nefes ceres feryād (F+ ider) ya nī tenbīh ider ki yükleriñizi baġlañ ve cānāna
tīzcek vāṣıl oluñ ki furṣat ġanīmetdir.
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
Musibet günlerinde kendi yardımına koşacak birisini arayan kimseye, selamet günlerinde insanların
yardımına koşmasını söyle.
M: çaldırırlarmış. T: ödtürlermiş
T’de hepsi ‘Maḥṣūl-i Beyt bu oldı ki’ şeklinde başlamakdadır.
M, S: dirlik.
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א

א

ج و دا
אر כ و
אل א כ אران א
כ א دا

Şeb-i tārīk u bīm-i mevc u girdābī çunīn hā il
Kucā dānend ḥāl-i mā sebuk-bārān-ı sāḥilhā

Şeb gice. Tārīk ve tār ḳarañlıḳ ma nāsınadır (S,M+ ve iżāfet beyāniyyedir). Bīm
ḫavf, mevc deñiz talazı1 (F+ ve iżāfet lāmiyye.) Girdāb çevlik2 ma nāsına (S+ ve
iżāfeti lāmiyye,) Arabça durdūr dirler, ya nī ṣu çigzinüp döndügi3 yer ki ġarḳ olmaḳ ḫavfı olur, yā vaḥdet veyā tenkīr içündür, (S+ ḥarf-i maṣdar ṭutanlar ma nāyı
bilmezler imiş.) Çunīn mürekkebdir çun ile īn’den. Çun bunda edāt-ı teşbīhdir, īn ism-i işāretdir, ḳarīb içün, terkīb sebebiyle çun’uñ vāv’ı ve īn’iñ hemzesi
ḥaẕf olunmuşdur. Hāil hevldendir, ḳorḳı ma nāsına. Kucā ḳanda. Dānend fi l-i
mużāri dir, dānīden’den müştaḳ, cem -i gā ib ṣīġasıdır, emr-i gā ib ṣīġası ile müşterekdir4, (5b) (S+ bilürler dimekdir.) Ḥāl-i mā; ḥāl emir ve şān ma nāsına. Mā
biz dimekdir, naḥnu ma nāsına. Sebuk-bārān sebuk-bār’ıñ cem idir, elif ve nūn
ile cem olmuşdur ẕevi’l- uḳūle ṣıfat olduġı içün, taḳdīr-i kelām merdān-ı sebuk-bārān dimekdir. Sebuk yeyni5 ma nāsınadır (M,T+ ya nī ḫafīf), ve bār bunda
yükdür6. Pes, sebuk-bārān yeyni7 yükliler dimekdir. Sāḥilhā sāḥiliñ cem idir
üslūb-ı Acem üzre, deñiz kenārı, şāṭı u’l-baḥr ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Hicrān ẓulmeti ve raḳīb ḳorḳısı ve mü ebbed firāḳ girdābında ḳalmaḳ ḫavfı. Pes, biz ki böyle olavuz, ḳanda bilürler bizim ḥālimizi
sāḥil-i viṣālde olup bīm-i aġyār u ḫavf-ı infiṣālde olmayanlar?

א

آ

א כ
כאرم ز دכא
אن כ א آن رازی כ و אز

Heme kārem zi-ḫod-kāmī be-bed-nāmī keşīd āḫir
Nihān key māned ān rāzī k’ez-ū sāzend maḥfilhā

Heme iḥāṭā-i efrād içündür, küll ma nāsına. Kār bunda işdir, fi l ma nāsına.
Zi-ḫod-kāmī; ḫod kendi ma nāsına, kām bunda murād ma nāsınadır, (M,S+
yā ḥarf-i maṣdardır). Hod-kām vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, kendi murādlı
1
2
3
4
5
6
7

M: ṭalġası.
S: çevrik.
M: ṣu çevrindisi ve döndügi.
S: cem -i gā ib ṣīġası ile müşterekdir emr-i gā ib ṣīġası.
S: yeñüli.
M, S: bār yüke dirler, ḥiml ma nāsına.
S: yeñüli.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

dimekdir, yā ḥarf-i maṣdar. Be-bed-nāmī; bā ḥarf-i ṣıla, keşīd’e müte alliḳdir. Bed yaramaz, nām ism, yā ḥarf-i maṣdardır. Bed-nām ıṣṭılaḥda rüsvāy
ma nāsınadır, bed-nāmī rüsvāylıḳ ma nāsınadır. Keşīd bunda inḳılāb ve taḥavvül ma nāsına fi l-i lāzımdır, müte addī degildir ẓann eyledikleri gibi1, çekildi
dimekdir. Şarāb sirkeye ve süd yoġurda çekildigi gibi. Niteki Hilālī’niñ bu
beytinden ziyāde rūşendir.

ا
ر ا

Beyt:

آ

دای

אن א

وه
ّ

Veh ki sevdā-yı tu āḫir ser be-şeydāyī keşīd
Ḳıṣṣa-i ışḳ-ı nihān-ı mā be-rusvāyī keşīd2

Ve Ḥażret-i Mevlānā Cāmī’niñ bu beytinden;
Beyt:

א

ی
دردا

درون אک
ه אر ه

א
ز

Cā kon derūn-ı pāk-i żamīrī ki āḳıbet
Zīn şīve kār-ı ḳaṭre be-durdānegī keşīd3

Beyt:

ان روی

ی ی
د ا
ر

ر

آ
אر

Çend Āṣafī be-kūy-ı perī-peykerān revī
Kār-ı tu refte refte be-dīvānegī keşīd4

Āḫir kelime-i te kīddir, sābıḳan beyān olunan gibi. Nihān (S,T+ aṣlında
pinhān idi, pā’yı ḥaẕf idüp taḫfīfen nūn’a kesre ḥareket virdiler, gizli dimekdir,) ḫafī ma nāsına. Key Fārisīde ḳaçan dimekdir. Māned fi l-i mużāri , mānīden’den müştaḳdır, lafẓ-ı müşterekdir, ḳalmaḳ ve ḳomaḳ ma nāsına gelür, bir
mānīden daḫi vardır ki beñzemek ya nī müşābehet ma nāsına ki mānisten
maṣdarı da bu ma nāya gelür, ammā ‘mā naḥnu fīhi’5de maṣdarıñ birisi daḫi
mānden gelür, iştirāk üzre, ya nī lāzımla müte addī beyninde. Pes, Gülistān’da
1
2
3
4

5

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
Vah ki sana olan sevdamız sonunda bizi mecnun etti. Aşkımızın gizli kıssası aşikâr olup bizi rüsvay etti.
Gönlünün temiz içini ona yer olarak hazırla, çünkü sonunda bu şekil ve üsluptan dolayı damla inciye
dönüşecektir.
Ey Asafî, daha ne kadar peri yüzlülerin mahallesine gideceksin. Böyle giderse gide gide senin işin deliliğe
varacak. S’de bu üç beyit Mevlānā, Āṣafī ve Hilālī sıralamasıyla açıklama cümleleri olmadan yani sadece
müellif adını söyleyerek derkenarda peşpeşe yazılmış. T’de son beyit yoktur.
Bizim bahsettiğimiz hususta.
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Beyt:

ز
ز

و آ אب
ه
ا

א

ا

Omr berf ’est u āftāb-ı temūz
Endekī mānd ḫāce ġırre henūz1

[Mānd] müte addīdir, lāzım degildir, cemī an şurrāḥıñ ẓann eyledikleri
gibi2, ya nī āfitāb-ı temmuz berf-i ömürden az ḳodı dimekdir. Pes, ‘mā naḥnu
fīhi’de ḳalur dimekdir, lāzım ma nāsına. Ān ism-i işāretdir ba īde. Rāz gizli
iş, yā vaḥdet veyā tenkīr içün. K’ezū üç kelimeden mürekkebdir, ki’den ve
ez’den ve ū’dan. Ki’den hā-i resmī ve ez ve ū’dan hemzeler ḥaẕf olunmuşdur.
Ū żamīr-i merfū -ı munfaṣıldır, huve ma nāsına, rāz’a rāci dir. Sāzend fi l-i
mużāri cem -i ġā ibdir, eylerler dimekdir, sāzīden’den müştaḳdır. Bir ma nāsı
daḫi vardır, inşā a’llāhu Te ālā yerinde beyān olunur. Maḥfilhā; maḥfil mecma
ma nāsınadır, (S+ maḥfilhā maḥfiliñ cem idir, üslūb-ı Acem üzre.)
Maḥṣūl-i Beyt: Cemī ef āl ü aḥvālim kendi murādım muḳteżāsınca olduġumdan, ya nī kendi murādım ḥuṣūliyle muḳayyed olup cānān murādıyla
taḳayyüd eylemedigimden bed-nāmlıġa ya nī rüsvāylıġa müncerr ü münḳalib
u müteḥavvil oldı. Ḥāṣıl-ı kelām, muḳteżā-yı ışḳ u muḥabbet cānān göñlini (6a) ele getürmekdir, mālla ve cānla ve maḳbūl ḫidmetle ve kemāl-i edeb
u erkān ri āyetiyle. Belki aḳārib u ebā id müte alliḳātını (M+ terk idüp) belki
dergāh-ı3 devlet-ferr u südde-i eẟer-i sa ādet-maḳarrını pister ü bālīn idinen4
kelbinin ri āyetini iltizām eylemek lāzım u vācibdir. Niteki dimişlerdir. ‘İssini
aġırlayan itine kemük atar.’ Pes, mıṣrā -ı ẟānīyi bu taḳrīre irsāl-i meẟel idüp
buyurur: Ḳaçan maḫfī ḳalur şol bir rāz ki andan mecma lar peydā ideler? Ya nī
bir sır ki mecāmi u meḥāfilde söylene, ḳaçan gizli ḳalur, elbette ḳalmaz, zīrā
‘Kullu sırrın cāveze’l-isneyni şāe’5. Niteki Hilālī dimişdir.
Beyt:

1
2
3
4
5

ان د אن
א ا

از راز
ت ازو ا

Ömür bir kar gibi, hâlbuki Temmuz güneşi bu kardan çok az bir şey bırakmış, o da eriyip gidecek. Fakat
hace hâlâ gaflet içinde, bu durumun farkında değil.
<T+ Redd-i İbn-i Seyyid Alī ve Lāmi ī ve Sürūrī ve Şem ī ve Aṭā ve ġayrihim>
M: aḳārib u ābā ve müte alliḳātını terk idüp.
M, S: idinüp.
İki kişiden fazla kişinin bildiği sır sır olmaktan çıkar, yayılır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ba d ezīn rāz-ı Hilālī ne-tuvān kerd nihān
Ki be-her ḫalvet ezū encumenī sāḫteend1

(S,T+ Rāz’dan meḥāfil ve mecāmi peydā eylemekden maḳṣūd cā-be-cā anı
söyleşmekdir.)

א

א

ا ازو א
ی دع ا א و ا

א

ری

Ḥużūrī ger hemī-ḫāhī ezū ġāyib me-şev Ḥāfıẓ
Metā mā telḳa men tehvā da i’d-dunyā ve ehmilhā

Ḥużūr (T,M+ naḳīż-ı ġaybdır ve) sefer muḳābilinde de müsta meldir, ammā
bunda murād istirāḥatdir, yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Ḫāhī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, ḫāhīden’den müştaḳdır, eger ḥużūr dilerseñ dimekdir. Ezū; ū
żamīri mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnına ya nī feḥvāsına maṣrūfdur2 iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle3. Ẕāt-ı Bārī’ye ircā ı efḥaş-ı ḫaṭāyādır. Ġāyib muḳābil-i ḥāżırdır, ammā bunda ġāfil murāddır, niteki ba żı nüsḫada vāḳi dir. Me-şev fi l-i
nehy-i ḥāżır4. Ḥāfıẓ münādādır, ḥarf-i nidāsı ḥaẕf olmuşdur, aṣlında ey Ḥāfıẓ
dimekdir. Metā esmā-i menḳūṣadan iki fi l-i mużāri i cezm ider, müşterekdir
şarṭla istifhām beyninde, bunda şarṭ içündür. Mā ḥarf-i zāyid, te kīd içündür
ancaḳ. Telḳa fi l-i mużāri muḫāṭabdır, leḳıye-yelḳā’dan, alime bābından, lāme’l-fi l cezimle düşmüşdür, buluşasın dimekdir, taḳdīr-i kelām, ‘metā eredte
ِ deki gibi. Men
en telḳā’ dimekdir, tā ki ma nā müstaḳīm ola, 5﴾﴿ا َذا ُ ْ ُ ِا َ ا ٰ ِة
ْ
ism-i mevṣūldur, elleẕī ma nāsına, ekẟer ẕevi’l- uḳūlde müsta meldir, mef ūlün bihidir telḳā’nıñ. Ezū’da olan żamīr-i ġā ib men lafẓına rāci dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr
ṭarīḳiyle diyen hem tenāḳuż söyledi, hem ḫaṭā eyledi6. Tehvā alime bābından
fi l-i mużāri muḫāṭabdır, ‘hevīte’s-simāne’ gibi, seversin dimekdir, ism-i mevṣūluñ
ṣılasıdır, aṣlında tehvāhu idi, mevṣūle rāci olan żamīr-i manṣūb ḥaẕf olmuşdur.
Dai’d-dunyā; da tede u’dan7 müştaḳ emr-i muḫāṭabdır, terk eyle dimekdir,
1
2
3
4
5
6

7

Bundan sonra Hilâlî’nin bu sırrı gizli kalmaz. Çünkü insanlar bir araya geldiklerinde hep onu
konuşmaktadırlar.
M: rāci dir.
<T+ Ba żılar ezū żamīrini gāh Allāhu Te ālā’ya ircā eylediler ve gāh mıṣrā -ı ẟānīde men lafzına. Ḥāṣıl-ı
kelām bu ḫuṣūṣda müẕebẕebīnden oldılar.>
S: Me-şev fi l-i nehy-i ḥāżır ya nī muḫāṭabdır, olma dimekdir.
“Namaz için kalktığınız zaman.” Maide 5/6.
S: Ezū’da olan żamīr-i ġā ib men lafẓına rāci dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle diyen kimse aceb
perīşān-gūymuş ki evvel Allāhu Te ālāya ircā eylediydi ve bunda men lafẓına,afe’llāhu anhu. <T+ Redd-i
Sürūrī ve Şem ī>
M, S: vede a’dan.
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maṣdarı, māżīsi müsta mel degildir, ammā ism-i fā ili ve ism-i mef ūli nedretle
müsta meldir. Ed-dunyā cihān dimekdir. Ve ehmilhā emr-i muḫāṭabdır, ehmele-yuhmilu, if āl bābından, terk eyle dimekdir, da gibi. Hā żamīr-i manṣūb,
rāci dir dunyā’ya, āḫirinde elif-i te nīẟ olduġından aña te nīẟ żamīri rāci oldı.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger ḥużūr isterseñ ey Ḥāfıẓ, andan ġāfil olma, ya nī sevdigiñe vāṣıl olmaḳ isterseñ dünyāyı terk eyle, ya nī yolına beẕl eyle ve ḫidmetine
ṣarf eyle. Ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir, emvāl ü esbāb-ı1 dünyeviyye murāddır, beyt-i sābıḳda ẕikr olunan gibi. Zīrā esbāb-ı vuṣlatıñ aḳvāsı (6b) māldır, andan beẕl-i nefs ya nī şāyeste ḫidmetdir, andan ṣoñra cānān
murād iderise ilim ve ma rifetdir.

2
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

א

از روی ر אن
از אه ز ان א

ای وغ אه
آب روی

Ey furūġ-ı māh-ı ḥusn ez-rūy-ı raḫşān-ı şumā
Āb-ı rūy-ı ḫūbī ez-çāh-ı zeneḫdān-ı şumā

Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūfdur, ey cānān dimekdir, mā-ba di maḳṣūd
bi’n-nidādır. Furūġ ismdir, żiyā ma nāsına. Māh ay, lafẓ-ı müşterekdir2, bunda
cirm-i ḳamer murāddır. Ḥusn güzellik. Rūy yüz. Raḫşān ṣıfat-ı müşebbehedir,
raḫşīden’den müştaḳ, yaldıraġan ma nāsına. Şumā siz, entum ma nāsına. Āb-ı
rūy yüz ṣuyıdır3, ırż ma nāsına. Ḫūb güzel, yā ḥarf-i maṣdar. Çāh ḳuyu, bunda çuḳur murāddır. Zeneḫdān ve zeneḫ eñekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, güzellik ayınıñ żiyāsı siziñ yaldıraġan yüzüñüzdendir, ya nī felegiñ ayı güneşden nūr alduġı gibi güzellik ayı sizden nūr ve
żiyā alur dimekdir. Māhıñ ḥüsne iżāfeti isti āre ṭarīḳiyledir. Ey cānān, güzellik
1
2
3

S: eẟvāb-ı.
T: Māh ay ma nāsına, müşterekdir.
S: Āb-ı rūy, iżāfetle, yüz ṣuyıdır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

yüz ṣuyı siziñ eñegiñiz ḳuyusındandır (T,M+ ya nī çuḳurından.) Cemī an ḥüsn ü
leṭāfet siziñ zeneḫdānıñıza maḥṣūrdur. Her güzel ḥüsni andan alur, ay güneşden alduġı gibi. İki mıṣrā tekerrür-i ḫaber ḳabīlindendir.

אن
א

ض א رب כ
אن
ع אز

ا

א

د

כ د

Key dehed dest īn ġaraż yā Rab ki hem-destān şevend
Ḫāṭır-ı mecmū -ı mā zulf-i perīşān-ı şumā

(S,T+ Key ḳaçan.) Dehed fi l-i mużāri müfred ġā ib, dehīden’den, virür
ma nāsına. Dest el. Ġaraż bunda murād na nāsınadır. Yā Rab bunuñ gibi yerlerde acabā ma nāsınadır. Hem-destān; hem edāt-ı muḳārenetdir, hem-ḫāne
(S,M+ ve hem-ḥücre) gibi, ḫānedeş ve ḥücredeş dimekdir, destān dāstān’dan
muḫaffefdir, ḥikāyet ma nāsına, ḥikāyetdeş dimekdir, bir ma nāsı daḫi vardır,
inşā a’llāh yeri geldikde beyān oluna. Şevend fi l-i mużāri cem -i ġā ib, şevīden’den müştaḳ, olalar dimekdir. Ḫāṭır aṣlında göñüle gelendir, ṣoñra göñüle
iṭlāk eylediler, ẕikr-i ḥāll irāde-i maḥall ṭarīḳiyle. Zulf ḳulaḳ öñinden inen
ṣaçlardır. Perīşān ṭaġınıḳ dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt1: Yā Rab2, bu ġaraz ḳaçan el vire ki muṣāḥib3 ola bizim
ḫāṭır-ı mecmū muz ve seniñ perīşān zülfüñ. İstifhām-ı inkārī ḳabīlindendir.
Ya nī ikisiniñ muṣāḥabeti ve muḳāreneti müyesser degildir, zīrā bizim ḫāṭırımızıñ cem iyyetine bā iẟ zülfde ḳarār eylemekle olur, bu ise muḥāldir, (S,M+
zīrā ḳarārgāhı perīşān oldı). Zīrā zülfde (S,M+ ḳarār) müca ad u tāb-dār olmaḳla
olur. Pes, bu ġaraż el virmez. Yā Rab ibāretini böyle yerlerde acabā ma nāsına
isti māl iderler4.

آ ه
אن א

دارد אن

م د ار
אز دد א آ

Azm-i dīdār-ı tu dāred cān-ı ber-leb-āmede
Bāz gerded yā ber-āyed çīst fermān-ı şumā
1
2
3
4

T’de ‘Maḥṣūl-i Beyt bu oldı ki’ ifadesi burada son bulmaktadır.
M: Acabā.
T: muṣāḥabet.
S ve M’de cümlelerin sıralaması karışık.
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Azm niyyet. Dīdār yüz ve görme1 ma nāsına müsta meldir, vaṣf-ı terkībīdir. Aṣlında ārende-i dīd2 idi, görme getürici, ṣoñra yüzde ve görmede isti māl
eylediler. Tu, vāv-ı resmīyle, sen dimekdir, ente ma nāsına, gāh olur ki vāvını żarūret-i vezn içün telaffuẓ iderler. (M+ Dāred fi l-i mużāri müfred, ṭutar
ma nāsına.) Cān rūḥ-ı ḥayvānī. Ber-leb-āmede; ber isti lā içündür, alā ma nāsına. Leb bunda ṭuṭaḳ ma nāsınadır. Āmede gelmiş ma nāsına māżīden bir ḳısımdır (S,T+ Türkīde,) ism-i mef ūl degildir3. Cān, ber-leb ibāretine mużāfdır.
Bu beytdeki gibi.
Beyt: (7a)

آ ه
ای אن
אرم را
ر دو

دو روزی
ا در

زا

Yek du rūzī ṣabr kon ey cān-ı ber-leb-āmede
Zān ki ḫāhem der-ḥużūr-ı dōst bi-spārem turā4

Āṣafī:

آ ه را
אن دارم

אن
ا وز

آ ی אز
ر ا

Āmedī tā zi-lebet cān-ı be-leb-āmede-rā
Oẕr-ḫāhī konem imrūz ki mihmān dārem5

Pes, cān-ı ber-leb-āmede cümle-i ḥāliyyedir diyen ḫaṭā eyledi6. Bāz bunda
girü dimekdir. Gerded fi l-i mużāri müfred ġā ibdir, gerdīden’den, dönmekdir, avdet ma nāsına. Maḳām-ı istifhāmda vāḳi olmuş, dönsün mi ma nāsına.
Yā ḥarf-i aṭfdır, Arabīde ev gibi. Ber-āyed bi-ḥasebi’l-lüġa yuḳaru gelür veyā
yuḳarı gele, ammā bunda çıḳmaḳdan ta bīrdir, ḫurūc ma nāsına, çıḳsun mı
dimekdir, istifhām ṭarīḳiyle. Fermān buyruḳdur, emir ma nāsına.

1
2
3
4
5

6

T: yüz, görme.
T: dīdār.
S: ism-i mef ūl degildir, ism-i mef ūldur diyenler ism-i fā il ile ism-i mef ūli farḳ eylemez imiş. <T+
Redd-i Sürūrī >
Ey dudağa gelmiş (çıkmak üzere olan) can, bir iki gün daha sabret, çünkü ben seni (son nefesimi)
sevgilinin huzurunda teslim etmek istiyorum.
Çıkmak üzere olan can senin dudağına kadar gelince, bugünlük onu mazur tutmanızı istiyorum, çünkü
misafirim var. S’de derkenarda yazılan şu beyit Damad İbrahim-973’te metin içinde bulunmaktadır:
<S+Āṣafī: Şud ṭabīb-i men-i bīmār Mesīhā-nefesī / Ki merā cān-ı be-leb āmede vā-mī-gerded> Anlam:
İsa nefesli sevgili ben hastanın tabibi oldu da benim dudağa gelmiş canım tekrar geri dönüyor.
M, S, T: diyenler ḫaṭā eylediler. F: diyen ḫaṭā eyledi. <T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Lebe gelmiş cān seni görmek ḳaṣdın ṭutar, girü dönsün mi1
yoḫsa çıḳsun mı emriñiz nedir. Ya nī cān-ı azīzi saña teslīm ideyim2 mi, yoḫsa
yine yerine varsun mı, buyruġuñuz nedir (M,T+ dimekdir.)3

ری

א

א

אن

אر

ن دا

دور دار از אك و
כא ر ره

Dūr dār ez-ḫāk u ḫūn dāmen çu ber-mā bi-gẕerī
K’enderīn reh geşte bisyār’end ḳurbān-ı şumā

Dūr ıraḳdır, ba īd ma nāsına. Dār emr-i muḫāṭabdır, darīden’den4. Ḫāk
ṭopraḳ. Dāmen ve dāmān etekdir, ẕeyl ma nāsına, insānda ve ġayride müsta meldir. Çu ḥarf-i ta līl, çun’den5 muḫaffefdir. Ber-mā bizim üstümüze, aleynā
ma nāsına. Bi-gẕerī güẕerīden’den müştaḳ fi l-i mużāri muḫāṭabdır, guẕeşten
de maṣdardır (M,T+ bu ma nāya.) K’enderīn üç kelimeden mürekkebdir. Biri
ki ki ḥarf-i ta līldir ve biri ender ki edāt-ı ẓarfdır ki der bundan muḫaffefdir
ve biri īn ki ism-i işāretdir ḳarībe. Pes, terkīble ki’den hā-i resmī ve ender’le
īn’den hemzeler ḥaẕf olmuşdur. Reh rāh’dan muḫaffef, yoldur, sebīl ma nāsına.
Ma lūm ola ki Fārīside vāv’dan ve yā’dan ve elif ’den ṣoñra ki hā-i aṣliyye vāḳi
olsa bu ḥarfleri ḥaẕf eylemek cāyizdir. Meẟelā ṭaġa kūh ve kuh ve köye dīh
ve dih ve pādişāha şāh ve şeh dirler, ‘fe-ḳıs alā hāẕā’6. Geşte, kāf ’ıñ fetḥiyle,
olmuş dimekdir, māżīden bir ḳısımdır, geşten’den müştaḳdır, geşten ve gerdīden maṣdarlardır, ṣayrūret ma nāsına. Bu cihetdendir ki intiḳāl ma nālarında
müsta meldir. Gāh olur ki dönmek ma nāsına müsta meldir, meẟelā giderken
dönmek veyā Mevlevīler gibi dönmek. Bisyār çoḳ dimekdir, keẟīr ma nāsına.
Bisyār’end lafẓındaki nūn’la dāl est lafẓınıñ edāt-ı cem idir, bunda ma nā cihetinden geşte’ye muḳayyeddir, żarūret-i vezniçün te ḫīr olunmuşdur. Ḳurbān lüġatde şol şeydir ki anıñla Allāh’a yaḳın olasın, ammā bunda Allāh içün
kesilen ḳoyun ve ġayrısı murāddır.
1
2
3
4
5
6

T: ṭonsun mı.
T: ideyin mi.
<T+ Tercüme: Görmek ister seni bir dem lebe gelmiş cānım / Girü dönsün mi ya çıḳsun mı buyur
sulṭānım
S: Dār emr-i muḫāṭabdır, darīden’den, ṭut dimekdir. Bi-gzerī; bā ḥarf-i te kīd, guzerī fi l-i mużāri
müfred muḫāṭabır, guzerīden’den, geçersin dimekdir.
M, S, T: çunki’den. F: çun’den.
Diğerlerini buna kıyas et.
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Maḥṣūl-i Beyt1: Bizim üstümüzden geçdikde ya nī yanımıza uġradıḳda
etegiñi ḳandan ve ṭopraḳdan ıraḳ ṭut, ya nī (S,M+ etegiñ) çekerek ekābirāne geç,
zīrā bu yolda ki biz yıḳılup yaturuz, çoḳ kimseler siziñ ḳurbānıñız olup yaturlar, ya nī uşşāḳ yoluñda2 ḳırılup yaturlar. Maḳṣūd, cānāne şefḳat idüp andan
merḥamet ṭaleb eylemesidir.

כ د ار را آ כ
دل ا
ز אر ای دو אن אن و אن

א

Dil ḫarābī mī-koned dil-dār-rā āgeh konīd
Zīnhār ey dōstān cān-ı men u cān-ı şumā

Ḫarāb yıḳıḳ, imāretiñ żıddıdır, yā ḥarf-i maṣdardır. Mī-koned; mī ḥarf-i
ḥāl yā istimrārdır, koned konīden’den müştaḳ fi l-i mużāri dir, bir maṣdarı daḫi
kerdendir, eyler dimekdir, ḫarāblıḳ eyler ma nāsına. Dil-dār vaṣf-ı terkībīdir,
göñül ṭutıcı ma nāsına. Aṣlında dārende-i (7b) dil idi. Pes, edāt-ı fā il ki nūn
ve dāl ve hā-i resmīdir, ḥaẕf idüp ma nā-yı āmm-ı terkībīden ma nā-yı ḫāṣṣ-ı
alemiyyeye naḳl eylemek içün mużāfun ileyhi taḳdīm idüp dil-dār didiler.
Cemī an müştaḳḳātdan olan vaṣf-ı terkībīlerde bu ḳā ide cārīdir. Māl-dār (S,T+
ve diz-dār) ve ser-dār daḫi bu ḳabīldendir. Ḥāṣıl-ı kelām, dil-dār bunuñ gibi
maḳāmlarda cānāndan ibāretdir, rā edāt-ı mef ūldür. Āgeh āgāh’dan muḫaffefdir, ḳā ide-i sābıḳa üzre3. (S,M+ Āgāh da) āgāhīden’den müştaḳdır, lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, ṭuymaḳ ve ṭuyurmaḳ ma nāsına. Konīd emr-i
muḫāṭab cem dir. Āgeh konīd āgāh eyleñ ya nī duyuruñ. Zīnhar, yā’nıñ ẟübūtıyla, bunda te kīd içün, elbette ma nāsınadır, gāh yā’sını ḥaẕf idüp zinhār dirler. (F+ İy, hemzeniñ kesri ve yā’nıñ sükūnıyla Fārisīde ḥarf-i nidādır4.) Dōstān
elifle ve nūn’la cem olmuşdur, ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün. Cān-ı men u cān-ı
şumā, Fārisīde bu vāv Arābīde ‘Kullu reculin ve ḍayatuhu’5 vāv’ı gibi muḳārenet ma nāsı virür. Niteki şa iriñ bu beyti delīldir.6

אر
1
2
3
4
5
6

ا

از

و

ش

אط

ای ر
אو

T: Maḥṣūl-i beyt budur ki.
S: yolda.
<S+ Ḳā ide-i sābıḳa oldur ki vāv’dan ve yā’dan ve elifden ṣoñra hā-yı aṣliyye vāḳi olsa ḥaẕf ve iẟbātı cā iz
idi. Pes, āgāh’da elifden ṣoñra hā-yı aṣliyye vāḳi olmaġla elif bunda ḥaẕf olmuşdur.>
Bu tarz esre harekeler Farsçada kapalı ‘e’ şeklinde okunduğu için metinde ünlem edatının ‘ey’ olarak
yazılışı tercih edilmiştir.
Her insan memleketiyle anılır.
T: Niteki şā ir dir:

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ey rind-i cur a-nūş tu vu mestī-i ḫumār
Mā vu neşāṭ-ı mestī-i ışḳ ez-mey-i elest1

Ba żıları didiler vāv-ı sektedir, żarūret-i vezn içün gelmişdir, taḳdīr-i kelām
‘cān-ı men cān-ı şumā’st’ dimekdir, ya nī benim cānım siziñ cānıñızdır. Ḥāṣılı,
kendi cānıñıza ne lāyıḳ ise benim cānıma anı eyleñ.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñül ḫarāblıḳ eyliyor ya nī ifşā-yı rāz idiyor2, dildārı āgāh
eyleñ, elbette ey dostlar, zīrā benim cānım hemān siziñ cānıñızdır, yāḫud benim cānım siziñ (M,T+ cānıñız iledir. Her ne ki benim cānıma olursa siziñ) cānıñıza da ol olur. Ḥāṣıl-ı kelām, göñül bī-ḳarār olup āh āteşiyle cihānı yaḳup
yıḳayor. Siz de dil-dār da cihāna dāḫilsiz. Pes, dil-dārı āgāh eyleñ ki göñlüme
merḥamet eylesün, ḫalāṣ bulasız. Zīnhar lafẓı iki vecihle te kīde ḳābildir, ‘ḫarābī mī-koned’e de, ‘āgeh konīd’e de, te emmel tedri.

از א
אن א

ری

و

ور

כ

כ

Kes be-devr-i nergiset ṭarfī ne-best ez- āfiyet
Bih ki ne-frūşend mestūrī be-mestān-ı şumā

Kes kimse. Be-devr; bā ḥarf-i ẓarf. Devr ve devrān Arabīde dönmekdir,
ammā Acem zamān ma nāsında isti māl ider. Nergis Rūm’da zerrīn ḳadeḥ didikleri çiçekdir, gözi şu arā aña teşbīh iderler (S,T+ teşbīh-i) kināye ṭarīḳiyle.
Arab ta rīb idüp nercis dir, zīrā anlar ta rībde kāf-ı Acemīyi cīm’e ibdāl iderler,
beng’e benc didikleri gibi. Pes, şol ma hūd ṣarı3 çiçege nergis diyen ma nāda
ḫaṭā eylemiş4.
Beyt:

Nergis üzre berg-i zerd u jāleler kim vardur
Er çerāġına dizilmiş dirhem u dīnārdur

Rūm’da zerrīn ḳadeḥ didiklerine Acem nergis didügine Kātibī’niñ nergis
redīfli ḳaṣīdesinde bu beyit şāhiddir.
1

2
3
4

Ey şarap tortusunu içen rint meşrep kişi, sen şarabın sarhoşluğuyla birliktesin, biz de Elest meclisinde
sunulan aşk şarabının neşesiyle birlikteyiz. Hilâlî-i Çağatayî’ye ait bu beyit https://ganjoor.net/helali/
ghazalh/sh47/ isimli sitede şu şekildedir: “Ey rind-i cur a-nūş tu vu miḥnet-i ḫumār / Mā vu neşāṭ-ı
mestī-i ışḳ ez-mey-i elest”.
T: ideyorır.
T: ṣırf.
<F+ Redd-i Bākī>
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Beyt:

را

א
د אر و
א ور א

در

Beste destār u ser-i ṭāḳye-i nārencī
Der-şikeste’st ẓarīfāne vu ra nā nergis1

Ve bu rubā ī-i Busḥāḳ:
Rubāī:

ر
از زر

از رخ او
دارد
אق زر دارد و
אس
دارد و

در د ۀ
אن

Nergis ki çemen ez-ruḫ-ı ū geşt munevver
Gūyend ki dāred ṭabaḳī sīm pur ez-zer
Der-dīde-i Busḥāḳ ne zer dāred u ne sīm
Şeş nān-ı teng dāred u yek ṭās-ı muza fer2

Nān-ı teng diyü yufḳa etmegine dirler.
Ve Hilālī’niñ bu beyti:

د
و زری دا

م

א אم و ح
در دور

Bā-cām u ḳadeḥ azm-i çemen kerd çu nergis
Herkes ki derīn devr be-kef sīm u zerī dāşt3

Tā żamīr-i muḫāṭab. Ṭarf, (8a) ṭā’nıñ fetḥi ve rā’nıñ sükūnıyla, Arabīde
göz ya nī çeşm ma nāsınadır, ammā Acemde cānib ve fā ide ma nāsına müsta meldir, bunda fā ide ma nāsınadır, (M,T+ yā vaḥdet veyā tenkīr içündür.)
(M+ Ne-best baġlamadı ma nāsına.) Afiyet bunda perhīzkārlıḳ ma nāsınadır.
Bih yeg dimekdir. Ne-frūşend nefy-i müstaḳbeldir, ṣatmayalar dimekdir,
maṣdarı furūşīden ve furūḫten gelür, nūn-ı müfrede4 Fārisīde ḥarf-i nefydir.
Mestūrī; yā ḥarf-i maṣdar. Mestūrī’den perhīzkārlıḳ murāddır, tefennün
1 Nergis sarığını bağlamış ve turunç renkli takkesinin kenarını zarîf ve güzel bir şekilde kıvırmış.
<S+ Der-şikeste ve şikeste bunuñ gibi yerlerde ḳıvırış ma nāsınadır.>
2 Yanağının parlaklığıyla çimenliğin aydınlandığı nergisin altınla dolu gümüş bir tabağının olduğunu
söylerler. Bushak’ın gözünde onun ne altını var, ne de gümüşü. Sadece altı yufka ekmeği ve bir de
zaferan renkli tası vardır.
3 Bu zamanda kimin avucunda gümüş ve altın varsa nergis gibi kadeh elinde çimenliğin yolunu tuttu.
4 S: nūn-ı müfrede-i meftūḥa.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

fi’l- ibāret eyledi. Be-mestān; bā ḥarf-i ṣıla, mestān’ı elif ve nūn’la cem eyledi
ẕevi’l- uḳūl mertebesin ilḥāḳ eylemekle. Murād çeşmdir ve çeşmi elif ve nūn’la
cem idegelmişlerdir.
Beyt:

ش
ش

א

אن
אدا

و

دل

ا

Dil şīşe vu çeşmān-ı1 tu her gūşe berendeş
Mest’end me-bādā ki be-nā-geh şikenendeş2

Maḥṣūl-i Beyt: Kimse seniñ çeşmiñ zamānında perhīzkārlıḳdan fā ide
baġlamadı, ya nī müstefīd olmadı, zīrā her kimse ki seni gördi, mest-i ışḳıñ
oldı, ḥāṣılı, tamām ālemi esrük3 ve dīvāne eylediñ dimekdir. Pes, yegdir ki
perhīzkārlıḳ ve mestūrluḳ ṣatmayalar siziñ çeşmiñize. Ẕikr-i cüz irāde-i küll
ḳabīlindendir, ya nī murād kendidir. Çeşme nisbet mestūrluḳ ḫūb vāḳi olmuşdur.

א

אن

ار ا
روی ر

اب آ د א
زان כ زد د ه آ

Baḫt-ı ḫāb-ālud-ı mā bīdār ḫāhed şud meger
Zān ki zed ber-dīde ābī rūy-ı raḫşān-ı şumā

Baḫt ṭāli , mu arrebdir, Arabīsi ced’dir. Ḫāb uyḳu ve düş ma nāsına, ḫābīden’den müştaḳdır. Ālūd ismdir, ālūden’den, bulaşmaḳ ma nāsına. Ḫāb-ālūd
uyḳu bulaşıġı dimekdir. Bīdār uyanıḳ. Ḫāhed şud; ḫāhed diler ma nāsına,
şud fi l-i māżī, şuden ya nī maṣdar ma nāsına, zīrā māżī mużāri e muḳārin olsa
maṣdar ma nāsı murād olur, ḫāhed şuden ma nāsına. Meger bunda ke enne ma nāsınadır. Zān ki aṣlında ez-ān ki’dir, ān ism-i işāret, ki ḥarf-i ta līl.
Zed fi l-i māżī, vurdı4 dimekdir. Ber-dīde; ber bunda bā-i ṣıla ma nāsınadır.
Dīde bunda göz dimekdir. Ābī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir. Bunda āb’ı
(M,T+ rūy’a) mużāf eyleyen ḫaṭā eyledi5.
1
2
3
4
5

S: mestān-ı.
Gönül şişe gibi nazik, gözlerin ise sarhoş, her köşede keskin şeyler var, dikkat et, sakın ansızın bu şişeyi
kırmasınlar.
M: esīr. T: esīriñ/esirik.
S, M: urdı.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ke enne bizim ḫāb-ālūd ve ḫāb-nāk ṭāli miz uyanısardır1,
zīrā seniñ rūy-ı raḫşānıñ baḫtımıñ gözine ṣu sepdi. Ya nī seniñ rūy-ı raḫşānıñı
görmemiz ṭāli miziñ bīdārlıġına bā iẟdir. Zīrā meşhūrdur ki bir kimesneniñ
ṭāli i ḫābda olsa kendi elemde olur, ammā ṭāli i bīdār olsa kendi rāḥatda olur.
Pes, baḫt-ı ḫāb-ālūd baḫt-ı bed ma nāsınadır dimek beddir.2

א

אن

از ر
از אك

اه

א

כ

א

Bā-ṣabā hemrāh bi-frist ez-ruḫet gul-deste i
Bū ki būyī bi-şnevīm ez-ḫāk-i bostān-ı şumā

(F+ Bā-ṣabā; bā ma a manāsınadır. Hemrāh; hem edāt-ı muḳārenet.)
Hemrāh yoldaş. Bi-frist emr-i muḫāṭabdır, firistīden’den, bā te kīd ifāde ider.
(F+ Ez-ruḫet; ez bunda min-i teb īżiyye ma nāsınadır.) Ruḫ yañaḳ, bunda yüz
murāddır, (F+ ẕikr-i cüz ve irāde-i küll ma nāsına.) Gul-destei bir ṭutam gül
dimekdir. Hemze nişānesi yā-yı vaḥdetden ivaż yazılur. Bū ki; (M,T+ bū) buved
lafẓından maḳṣūrdur, bū ki ola ki dimekdir, (F+ bu ki ibāreti lāzımdır, ansız
müsta mel degildir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, ruḫuñ gülşeninden ṣabā ile bir deste gül gönder. Ola ki ayaġıñ baṣduġı bostānıñ türābından bir ḳoḳucuḳ3 ṭuyaydıḳ. Ya nī
ayaġıñ baṣduġı4 bostānıñ türābı hemān gül ḳoḳusın virür. Pes, ruḫsārıñ gülin
istişmām, hemān ḫāk-i pāyıñ istişmāmdır. Ba żıları bu beyti ġayrınıñ terzīḳ
taḳdīratıyle taḳrīr idüp beyān eylediler (T+ ve ziyāde pesend eylediler.). Ḥaḳ
bu kim ṭab ında ẕerre ḳadar istiḳāmeti olan kimse bu maḳūle hezeyānātı jāj-ı
Bāḳıl5 ḳabīlinden add ider.6

א

אن אد و اد ای א אن م
وران
אم א

Omretān bād u murād ey sāḳiyān-ı bezm-i Cem
Gerçi cām-ı mā ne-şud pur mey be-devrān-ı şumā
1
2
3
4
5
6

S: uyanur.
S: Pes, baḫt-ı ḫāb-ālūd baḫt-ı bed ma nāsına dimekdir. <T+ Redd-i Şem ī>
T: ḳoḳucük.
T: baṣdugi.
M, S: jājhā.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Omretān (8b) lafẓındaki tā ḫiṭāb içündür, elif ve nūn żamīr-i cem içündür, zīrā Fārisīde żamāyir elif ve nūn’la cem olur. Meẟelā diletān ve dileşān ve
dilemān dirler ve bu żamāyiriñ mā-ḳabli meftūḥ oḳunur. Gāh olur ki żarūret-i
vezniçün sākin oḳunur.
Beyt:

زد
از د אن
א אن در زد
ق

آ

Işḳ-ı baḥr ez-dileşān ser ber-zed
Āteş-i şevḳ be-cān’şān der-zed1

Bād emr-i ġāyib ṣīġasıdır2, (M,T+ buvīden’den müştaḳ,) olsun dimekdir,
mevāḳi -i du āda isti māli ekẟerdir, bundaki gibi. Bezm meclisdir. Cem Ḥażret-i Süleymān peyġamberdir3. Niteki Ḫāce Ḥāfıẓ buyurur:

א

ا

אرت ده
د ازو אه د

را

ا

א
ا

Ḫātem-i Cem-rā beşāret dih be-ḥusn-i ḫātimet
K’ism-i a ẓam kerd ezū kūtāh dest-i ehrimen4

Cām ayaḳlı ḳadeḥ. Pur-mey şarābla ṭolu. Be-devrān; bā ḥarf-i ẓarf. Devrān, vāv’ıñ sükūnıyla, Fārisīde zamān ma nāsında müsta meldir, bunda bezm’e
nisbet ḫūb vāḳi olmuşdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ömrüñüz uzun ve murādıñız ḥāṣıl olsun ey pādişāh meclisiniñ sāḳīleri, egerçi bizim ḳadeḥimiz siziñ zamānıñızda pür-mey olmadı.
Murādı pādişāh-ı Yezd’e ta riżdir, zīrā anı medḥ eyledi ve cā ize virmedi. Niteki
bir ḳıṭ ada buyurur:

د
اد

ز אن
دم و

ه

زم
אه
אه دم د و

Şāh-ı Hurmūzem ne-dīde yek zemān ṣed luṭf kerd
Şāh-ı Yezdem dīd u medḥeş kerdem u hīçem5 ne-dād6
1
2
3
4
5
6

Deniz aşkı gönüllerinde coştu ve ona iştiyak/arzu ateşi canlarının kapısını çaldı.
S: emr-i ġāyib ṣīġasıdır, buved lafẓından müştaḳ, aṣlında bā’nıñ fetḥiyledir, ammā ekẟer bā’nıñ żammıyla
oḳurlar.
M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selāmdır.
145. gazel 2. beyit.
<S+ hīç yerine çīzī vāḳi dir.>
4. kıt a 3. beyit.
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Pes, murād, ey şāh-ı Yezd, ömrüñ ve devletiñ ziyāde olsun, egerçi beni
behremend idüp murādım virmediñ dimekdir.

א

آ

כ ا אن

د א

כ א
روزئ א אد

Mī-koned Ḥāfıẓ du āyī bi-şnev āminī bi-gū
Rūziy-i mā bād la l-i şekker-efşān-ı şumā

Bu beytiñ nüsḫaları muḫtelif vāḳi olmuşdur. Ba żısı meẕkūr olan gibidir
ve ba żısı ‘Mī-koned Ḥāfıẓ du ā vu bi-şnev u āmīn bi-gū’ ve ba żısı ‘Mī-koned
Ḥāfıẓ du ā vu bi-şnev āminī bi-gū’. Duāyī’de ve āminī’deki yā’lar vaḥdet veyā
tenkīr içündür. Rūzī rızḳ ve naṣīb ma nāsında müsta meldir. Şekker-efşān
vaṣf-ı terkībīdir, şeker ṣaçıcı ma nāsına. Aṣlında şekker muḫaffefdir, vezniçün
müşedded olmuşdur, zīrā lüġat-i Acemde teşdīd yoḳdur dimişler. Ḥattā ferruḫ
ve ḫurrem aṣl-ı lüġatde muḫaffefdir dirler1.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ du ā eyler ey cānān, sen işit ve āmīn di. Ol du ā budur. Bizim naṣībimiz olsun siziñ şeker ṣaçıcı dudaġıñız.

א

ی

د از א
אن
ی

א א אכ אن
א א אن

ای
כאی

Ey ṣabā bā-sākinān-ı şehr-i Yezd ez-mā bi-gūy
K’ey ser-i ḥaḳ-nā-şināsan gūy-ı çevgān-ı şumā

Ba żı nüsḫada gūy-ı meydān düşmüşdür, ikisi de gūy’e münāsibdir. Şehr-i Yezd sākinlerinden murād pādişāh-ı Yezd’dir, ta ẓīmen cem eylemişdir. Ve
şehr-i Yezd Şīrāz’dan üç günlük yoldur dirler ve Rükn-ābād ṣuyı ki menba ı
Şīrāzdır, şehr-i Yezd’e aḳar ve ṣuyuñ iki cānibi sögüd aġacı dikilmişdir2, şöyle ki
yolcılar hīç güneşden zaḥmet çekmezler. Bu iki şehriñ mābeyni ġāyetle ma mūr
imiş, Toḳat’la Amasya3 mābeyni gibi, ‘Ve’l-uhdetu ale’r-rāvī’4. Ḥaḳ-nā-şināsān
küfrān-ı ni met ma nāsına müsta meldir. Gūy ṭop. Çevgān, cīm ü kāf-ı
1

2
3
4

F: Aṣlında şekker muḫaffefdir, żarūret-i vezniçün müşedded olmuşdur, zīrā Reşīduddīn Vaṭvaṭ
Arūż’ında lüġat-i Acemde teşdīd yoḳdur dimiş. Ḥattā ferruḫ ve ḫurrem aṣlında muḫaffefdir, ġalebe-i
isti mālle müşedded ḳılınmışdır.
F: ṣuyuñ iki cānibi sögüdle ḳavaḳ dikilmişdir.
T: Ammāsiye (harekeli).
Sorumluluk rivayet edene aittir/Günahı söyleyenin boynuna.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Acemīyle, bir uzun degenekdir, ucı egri, keşişler aṣāsı gibi ki anıñla at üzerinde oyun1 oynarlar, ya nī bir ṭopı meydāna ṣalarlar ve ol çevgānla anı ortadan
ḳaparlar. Her kim ḳaparsa devlet anıñdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, şehr-i Yezd’de sākin olan pādişāha ve a yān-ı devlete söyle ki ey erbāb-ı devlet, (9a) küfrān-ı ni metiñiz olanlarıñ başı siziñ çevgānıñız yā meydānıñız ṭopı olsun. Mıṣrā -ı ẟānī ḥaşv-ı melīḥ ṭarīḳiyle vāḳi
olmuş. Aṣıl maḳūl-i ḳavl gelecek beytdir.

دور
دور از אط ب و
ۀ אه א و א ان א
Gerçi dūrīm ez-bisāṭ-ı ḳurb u himmet dūr nīst
Bende-i şāh-ı şumāyīm u ẟenā-ḫān-ı şumā

Bisāṭ döşenen eşyāda müsta meldir. Ḳurb yaḳınlıḳdır. Himmet kesr-i hā
ile ve fetḥ ile lüġatdır, irādet ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Yezd’iñ sākinleri, egerçi sizden vücūdumuz ve tenimiz
ıraḳdır, ammā himmetimiz ıraḳ degildir, ya nī göñlümüzden çıḳmazsız, pādişāhıñızıñ ḳulı ve siziñ du ācıñızız. Murādı pādişāhı isti ṭāfdır.

ا را
ا
دون אك ا ان

א

אه

ای

א

Ey şehenşāh-ı bulend-aḫter Ḫudā-rā himmetī
Tā bi-būsem hemçu gerdūn ḫāk-i eyvān-ı şumā

Şehenşāh şāhānşāh’dan me ḫūẕdur. Aṣlı şāh-ı şāhān idi, pādişāhlar pādişāhı
dimekdir, begler begi gibi. Bulend bā’nıñ fetḥi ve żammıyla lüġatdir. Aḫter
Fārisīde yıldızdır, ammā ṭāli ve baḫt ma nāsında isti māli çoḳdur.

(S,M+ Hümāyūn):

از
وا کآ א

א
م
ده ا از ا

ا

Aḫterem seyr be-cāyī koned ez-mihr-i mehī
Ki ne-būde eẟer ez-encum u eflāk ān-cā2
1
2

T: oyın.
Yıldızım/bahtım bir ay yüzlünün sevgisiyle beni öyle bir yere sürükledi ki orada yıldızlardan ve
feleklerden bir eser yok. Hiç yıldız yok ki talih yıldızı olsun.
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Ḫudā-rā; Ḫudā Tañrı, rā edāt-ı ḳasem veyā edāt-ı taḫṣīṣdir. Himmetī’de
yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Tā ḥarf-i ta līl. Bi-būsem; bā te kīd içündür.
Būsem, bā-i Arabī ile, fi l-i mużāri mütekellim vaḥde ṣīġasıdır, bunda öpem
dimekdir. Hemçu gerdūn; hem ḥarf-i te kīd, çu çun’den muḫaffef edāt-ı teşbīhdir. Gerdūn felek ve ḳañlı ki iki tekerlekli olur1. Anaṭolı vilāyetinde araba
yerine isti māl eyledikleri hep oldur, bunda felek murāddır. Eyvān ve ivān,
hemzeniñ kesriyle, Arabīde büyük ṣuffaya dirler, ammā Acem fetḥ-i hemze ile
büyük çardaḳ ma nāsında isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey bülend-ṭāli pādişāh, Ḫudā ḥaḳḳıçün veyā Ḫudā içün
himmet eyle, tā gerdūn gibi ḫāk-i eyvānıñ öpeyin, ya nī gerdūne müşābih veyā
gerdūn öpdügi gibi öpeyin.

3
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün

ر אده ا وز אم א
כאم א
כ כאر אن

א
ب

Sāḳī be-nūr-ı bāde ber-efrūz cām-ı mā
Muṭrıb bi-gū ki kār-ı cihān şud be-kām-ı mā

Sāḳī münādā. Be-nūr-ı bāde; bā ma a ma nāsınadır. Nūr āteşiñ żiyāsına
dirler. Bāde ḫamr. Nūr’uñ bāde’ye iżāfeti müşebbehun bihiñ müşebbehe iżāfeti ḳabīlindendir, ṣafvetden kināyetdir. Ber-efrūz; ber ḥarf-i te kīddir, efrūz
efrūzīden’den müştaḳ fi l-i emr-i muḫāṭabdır. Efrūḫten ve efrūzīden lāzımla
müte addī beyninde müşterekdir, yalıñlanmaḳ ve yalıñlatmaḳ, bunda müte addīdir. Muṭrıb ism-i fā il, eṭrebe-yuṭribu, if āl bābından, (M,T+ sevindirici ma nāsına) ammā ıṣṭılāḥda sāzende ve gūyendeye dirler. Bi-gū bunda emirdir, ırla
ma nāsına. Ki ḥarf-i ta līl veyā rābıṭ-ı ḳavl ü maḳūl2.
1
2

M, S: iki tekerlekli araba dimek olur. (Ḳañlı: kağnı)
S: rābıṭ-ı ḳavl-i ma ḳūl.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, nūr gibi ṣāfī ve ḫāliṣ bāde ile bizim cāmımızı rūşen
ya nī pür eyle. Ey muṭrib, sen de ırla, zīrā cihān işi ya nī aḥvāl-i cihān murādımızca oldı. Veyāḫud bu mażmūnı ırla, ya nī mıṣrā -ı ẟānī mażmūnını oḳu
dimek ola, yāḫud “Mā der-piyāle” beytini ırla dimek ola.

א در א כ رخ אر د ها
ز ت ب ام א
ای
Mā der-piyāle aks-i ruḫ-ı yār dīdeīm
Ey bī-ḫaber zi-leẕẕet-i şurb-ı mudām-ı mā

Piyāle; Lāmi ī Çelebi boş1 ḳadeḥ dimiş, ammā lüġatlerde ṣaġraḳ dimişdir.
Mudām ve mudāme; Cevherī şarābdır didi. Pes, mudām cem i mudāme’dir
diyen muḫālif söyledi2. Bir de mudām dā im ve ẟābit ma nāsına gelür. Pes,
şurb-ı mudām şurb-ı dā im ma nāsına olur.
Maḥṣūl-i Beyt: Biz piyālede (S,M+ ya nī nūr-ı piyālede) yāriñ yüzi aksini görmişiz. Ey bizim dā imā içmemizden yāḫud bāde içdügümüzden3 (9b)
bī-ḫaber kimse, bizi ma ẕūr ṭut. İki mıṣrā ma nā cihetinden taḳdīm u te ḫīre
maḥmūldür.

ان
ام א

و אز

و

ه

ان د

כא

Çendān buved girişme vu nāz-ı sehī-ḳadān
K’āyed be-cilve serv-i ṣanevber-ḫırām-ı mā

Girişme, kāf-ı Acemīniñ kesriyle, nāz lafẓına murādifdir. Ba żı rüstāyīleriñ
fetḥ-i kāf-ı Arabī ile oḳuduḳlarını füseḥā ve ẓürefā-yı Acem ḳabūl eylemedi. Sehī sīn’iñ fetḥ ve kesriyle lüġatdır, ṭoġrı ma nāsına, ekẟerī serve ṣıfat olur.
Sehī-ḳaddān elif ve nūn’la cem olmuş vaṣf-ı terkībīdir, ṭoġrı ḳāmetli maḥbūblar
dimekdir. Be-cilve; bā ḥarf-i ṣıla. Lāmi ī Çelebi cilve ṣalınmaḳ dimişdir, ammā
lüġatlerde arż-ı cemāl ma nāsınadır. Ṣanevber-ḫırām vaṣf-ı terkībīdir. Ṣanevber çam aġacı, murād bunda servi şeklinde olanıdır4, muṭlaḳ degildir. Ḫırām
ḫırāmīden’den müştaḳdır, ṣalınmaḳ ma nāsına, ya nī ṣanevber ṣalınışlı serv.
1
2
3
4

S: bütün.
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: dā imā içḳımızdan yāḫud bāde içduġumuzdan)
(S+ ġālibā köknar olsa münāsibdir).
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Maḥṣūl-i Beyt: Mevzūn ḳāmetli maḥbūblarıñ nāz u şīvesi ol zamāna dekdir
ki bizim ṣanevber ṣalınışlı servimiz ya nī maḥbūbumuz ṣalına veyā arż-ı cemāl
eyleye. Ya nī bu gelince anlara i tibār ḳalmaz. Pes, bunda istifhām-ı inkārīye
ḥükm eyleyene1 inkār ideriz.2

د آن כ د ز ه
ۀ א دوام א
Hergiz ne-mīred ān ki dileş zinde şud be- ışḳ
ebt’est ber-cerīde-i ālem devām-ı mā

Ne-mīred, fi l-i nefy-i istiḳbāl, ölmez, lā-yemūt ma nāsına. Zinde diri,
ḥayy ma nāsınadır. (M+ 'ebt bunda maṣdar, fā il ma nāsınadır.) Cerīde bir dürlü defterdir ki kāġıddan yelpāze3 gibi dürülür, iki cānibinden bile oḳunur, bu
zamānda isti māli mehcūrdur. Cerīde’niñ ālem’e iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Şol kimseniñ ki göñli ışḳ u muḥabbet-i cānānla zinde oldı,
ol hergiz ölmez. Pes, bizim cerīde-i ālemde devām u beḳāmız ẟābitdir, zīrā biz
ol zindelerdeniz.4

د روز אز ا
ز آب ام א

ل

כ
אن

Tersem ki ṣarfe i ne-bered rūz-ı bāz-ḫāst
Nān-ı ḥelāl-i şeyḫ zi-āb-ı ḥarām-ı mā

Ṣarfe ziyāde ma nāsınadır ıṣṭılāḥ-ı Acemde. Meẟelā evvel zamānda altunı
aḳçeye ṣarf eyleseñ bir iki aḳçe5 ziyāde virürlerdi, ol ziyādeye ṣarfe dirler, ammā
bunda muṭlaḳ ziyāde ma nāsınadır. Hā-i resmī üstinde hemze nişānesi yā’dan
ivażdır ki vaḥdet yā tenkīr içündür6. Bāz-ḫāst ḳıyāmet. Rūz-ı bāz-ḫāst yevmu’s-su āl dimekdir, ḳıyāmet güninden ta bīrdir. Nān-ı ḥelāl kināyetdir nān-ı
vaḳfdan, zīrā ekẟer meşāyiḫ ḫaneḳāhlarda ve zāviyelerde olup vaḳf etmegin
yirler. Āb-ı ḥarām kināyetdir ḫamrdan.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳorḳarım ki ḳıyāmet güninde fażīleti olmaya şeyḫiñ ḥelāl
diyü yidügi vaḳf etmeginiñ bizim ḥarām diyü içdügümüz şarāb üzerine. Ya nī
1
2
3
4
5
6

M: istifhām-ı inkārī ḥükm ideni.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: bez.
S: zindeyiz.
S: bir aḳçe.
M, T: yā harf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessüldür.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

anıñ zerḳ u riyā ile geçindügi ve bizim rindlik ile1 geçindügümüz berāber gele,
(M,T+ belki bizim rindligimiz2 efḍal gelür, zīrā biz mürāyī degiliz.)

ا אب ری
א אن אم א
ده

ای אد ا
ز אر

Ey bād eger be-gulşen-i aḥbāb bi-gẕerī
Zinhār arża dih ber-i cānān peyām-ı mā

Aḥbāb dostlar, ḥabībiñ cem idir. Gulşen ve gulzār güllük3 ma nāsınadır.
Aḥbāb’dan murād cānān ve sā ir eḥibbāsıdır, yāḫud aḥbāb’dan müfred murāddır ya nī cānān, ta ẓīmen cem eylemişdir. Arża arż ma nāsınadır, hā-yı resmī
edāt-ı naḳildir, ya nī Arabīden Acemīye. Ber-i cānān, iżāfetle, inde ma nāsınadır, ya nī cānān ḳatına. Peyām ve peyem ve peyġām ve peyġem ḫaberdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey bād, eger dostlar (M,T+ gülşeninden ya nī) meclisinden
geçerseñ4 elbette cānān ḥużūrına bizim ḫaberimizi arż eyle. Arż eyleyecegi
(10a) gelecek beytiñ mażmūnıdır.

ی
ا
אم א ز אد
د آ آن כ אد א ز אم א
Gū nām-ı mā zi-yād be- amden çi mī-berī
Ḫod āyed ān ki yād ne-y-āyed5 zi-nām-ı mā

(S+ Yād ecnebī.) Yād kerden añmaḳdır. Amd ḳaṣd. Amden ḳaṣden.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey bād, cānāna söyle, bizim adımızı ḳaṣd ile ḫāṭırından ne
giderirsin. Ol zamān ḫod gelür ki adımız hergiz añılmaz, ya nī ölürüz ve nām
u nişānımız defter-i kā inātdan maḥv olısardır.

ز אم א

א

د

א
دها

زان رو

Mestī be-çeşm-i şāhid-i dil-bend-i mā ḫoş’est
Zān-rū supurde-end be-mestī zimām-ı mā
1
2
3
4
5

T: rindlıġla.
T: rindlıġımız.
T: gülli.
T: geçersen.
S: ne-y-ārī.
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Mestī’de yā ḥarf-i maṣdardır. Be-çeşm’de bā ḥarf-i ẓarf veyā ḥarf-i ṣıladır,
bā-yı sebebiyye diyenden sebebini ṣormaḳ gerek1. Şāhid maḥbūb ma nāsında
müsta meldir. Dil-bend vaṣf-ı terkībīdir, göñül baġlayıcı ma nāsına, (M,T+ göñül
müte alliḳ olan ẕāt murāddır. Ḫoş eyi, bunda yaraşıḳ ma nāsınadır.) Supurde-end; supurden lüġatde ıṣmarlamaḳ ve teslīm eylemek ma nāsınadır, (S,T+
bunda fi l-i māżī cem -i ġāyibdir2, ḥavāle ve iḥāle ma nāsına.) Be-mestī; bā
ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i maṣdar. Zimām (S,T+ lüġatde uyan dizgini ma nāsınadır,
bunda mużāfun ileyh) maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām zimām-ı iḫtiyār-ı mā idi,
inān-ı iḫtiyār didikleri gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim göñlümüzi kendiye müte alliḳ eyleyen maḥbūbuñ
çeşmine mestānelik yaraşıḳ ve yaḳışıḳdır. Ol vecihdendir ki bizim zimām-ı iḫtiyārımızı mestānelige ḥavāle eylemişlerdir, ya nī ol mestāne-çeşm olduġı içün
biz mestligi iḫtiyār eyledik.

אن
دام א

א ز د ه دا ا כ
כ
א כ غو

Ḥāfıẓ zi-dīde dāne-i eşkī hemī-feşān
Bāşed ki murġ-ı vaṣl koned ḳaṣd-ı dām-ı mā

Eşk göz yaşı, yā ḥarf-i tenkīr, (M,T+ vaḥdet içün degil, ba żılar didügi gibi3.)
Hemī te kīd içündür4. Feşān emr-i muḫāṭab, feşānīden’den, ṣaçmaḳ, niẟār
ma nāsına. Murġ muṭlaḳā ṭayr ma nāsınadır, iżāfetle taḫṣīṣ kesb ider. Meẟelā
tavuġa murġ-i ḫanegī dirler. Ḳaṣd-ı dām; ba żı nüsḫada ḳaṣd-ı [dām] yerine
meyl-i dām düşmüşdür5. Dām duzaḳdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, gözüñden6 eşk ya nī göz yaşı dānesi ṣaç. Ola ki
vaṣl murġı bizim duzaġımıza meyl eyleye. Ya nī aġla, ola ki cānān gözüñ yaşını
görüp saña raḥm eyleye.
Beyt:

1
2
3
4
5
6

ز א
אز آ
א ن را
ا رام آن א

<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ fi l-i māżī didigi ya nī maziden bir ḳısımdır.>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: Hemī; mī ḥāliyyet ifāde ider ve ḥarf-i hā te kīd içündür.
<T+ Ḳaṣd-ı dām iżāfeti mef ūlinedir ve mā’ya lāmiyyedir.>
T: gözünden.

אن

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Feşān sirişk-i niyāz Āṣafī zi-nāle çi sūd
Be-dāne rām kon ān ṭāyir-i humāyūn-rā1

Beyt-i Ḥāfıẓ’da iltifāt vardır muḫaṭābdan mütekellime.

ل
ام א

כوכ
א

ق

در אی ا

Deryā-yı aḫżār-ı felek u keştī-i hilāl
Hest’end ġarḳ-ı ni met-i Ḥācī Ḳıvām-ı mā

Aḫżār yeşil2. Keştī gemidir. (M,T+ Deryā-yı aḫżār müşebbehun bih, felek müşebbehdir.) Deryā aḫżar’a ve aḫżar felek’e mużāf olmuşdur, iżāfet-i
beyāniyye ḳabīlinden. Meẕkūr teşbīh aḫżar deryāya ṣıfat olduġı taḳdīrcedir,
ammā felek’e ṣıfat olunca deryā müşebbehun bih, felek3 müşebbeh olur,
lākin ḳalbe maḥmūldur, alā külli ḥāl iżāfet-i beyāniyyedir. Keştī-i hilāl4
de bu ḳabīldendir. Ḳıvām fetḥ-i ḳafla ve kesrile lüġatdir. Nitekim İmām-ı
Zevzenī, Lebīd-i Āmirī’niñ ḳaṣīdesi ki Muallaḳāt’ıñ birisidir, anıñ şerḥinde
dimişdir. Ḳıvāmü’ş-şey ve ḳıvāmuhu bil-kesri ve’l-fetḥi mā yekūmu bihi’ş-şey u
ve’l-kesru efṣaḥu5. Ḥācī Ḳıvāmuddīn Ḥasan, Sulṭān Ḥasan İlḫānī’niñ ve anıñ
oġlı Sulṭān Şeyḫ Üveys’iñ vezīr-i a ẓamı idi. Niteki Ḫāce Ḥāfıẓ anıñ vefātı
tārīḫinde buyurmuşdur.
Beyt:

ا
ام ا

א
ور ا
ان א
א

א

Server-i ehl-i amāyim şem -i (10b) cem -i encumen
Ṣāḥib-i ṣāḥib-ḳırān Ḥācī Ḳıvāmuddīn Ḥasan6

Zīrā Acem ṣāḥib ibāretini ekẟer vezīrlerde isti māl iderler. Ḫuṣūṣen ṣāḥib-ḳırāna iżāfeti meẕkūr müdde āyı mü eyyiddir. Bundan evvel vezīr-i a ẓām Ḳıvām-ı
Ekber idi ki Ḥāfıẓ anıñ vefātı tārīḫinde7 A ẓam Ḳıvām dimekle ta bīr ider.
1
2
3
4
5
6
7

Ey Asafî, inlemekten fayda yok, niyaz göz yaşını saç da o kutlu/yüce kuşu dane ile (gözyaşıyla) avla.
T: yaşıl.
M, T: felek-i aḫżar.
T: Beyitte hemzesiz, burada hemze ile yazılmış.
Kıvâm bir şeyin kendisiyle kaim olduğu şeydir. Hem kıvâm hem de kavâm şeklinde okunabilir. Fakat
kıvâm şekli daha fasihtir.
37. kıt a 1. beyit.
Yani vefatına tarih düşürmek için yazdığı kıtada.
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Beyt:

درش
د

و د آن
دی

ام دو
א

ا
از

A ẓam Ḳıvām-ı devlet u dīn ān ki ber-dereş
Ez-behr-i ḫāk-būsī numūdī felek sucūd1

Bundan ṣoñra Ḥācı Ḳıvāmuddīn Ḥasan on yıl vezīr-i a ẓamlıḳ2 manṣıbını sürmüşdür, niteki ikisiniñ tārīḫlerinden mefhūmdur. Ve bu Ḥācı Ḳıvām,
Ḫāce içün bir medrese bünyād eylemişdir ve Ḫāce niçe yıllar tedrīs u teẕkīre
meşġūl olup tefsīr-i Keşşāf’ıñ niçe muġlaḳ yerine ḥāşiyeler ta līḳ eylemişdir ve
Sekkākī’ye de cā-be-cā ḥāşiyesi vardır.
Maḥṣūl-i Beyt: Yeşil felek deryāsı ve hilāl keştīsi ya nī eflāk ü nücūm bizim
Ḥācı Ḳıvām’ımızıñ ni metine ġarḳdırlar. Ḥāṣıl-ı kelām, bu ṣāḥib-i sa ādetiñ
velī-ni met olduġına mübālaġa ṭarīḳiyle i tirāfdır.

4
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün

אم را
אم را

א

אכ آ
ی אی

א

Ṣūfī bi-y-ā ki āyine-sāfī’st cām-rā
Tā bi-ngerī ṣefā-yı mey-i la l-fām-rā

Ṣūfī ism-i mensūbdur, ṣūf ḳoyun yüñine dirler, bu ṭā ife ekẟer yüñ eẟvābı3 giydiklerinden yüñe nisbet idüp ṣūfī didiler, ḥarf-i nidā ḥaẕf olmuşdur.
Bi-y-ā fi l-i emr-i muḫāṭabdır, āyīden’den. Ḳā ide-i külliyedir ki bir kelimeniñ
evvelinde hemze olsa, āmeden ve āġāzīden ve āsāyīden gibi, edāt-ı ḥāl veyā
istiḳbāl veyā ḥarf-i nefiy ve nehiy, evveline dāḫil olsa hemze yā’ya munḳalib

1
2
3

32. kıt a 1. beyit.
T: a ẓamlik.
M, T: esbābı.
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olur. Meẟelā bi-y-āyed ve ne-y-āyed gibi, ‘Ve ḳıs aleyhi sā irehu’1. Fām renk2,
(T+ dürlü) ma nāsına, lal-fām la l renkli dimekdir. Ma lūm ola ki şu arānıñ
ādetindendir, zerrāḳ u mürāyī ṣūfīlere ya nī ṣūfīler şeklinde olan sālūslara ta rīż
iderler, ammā ehl-i meşreb ṣūfīlere daḫl eylemezler. Zīrā anlar kendi ḥālleriyle
muḳayyed olup kimseniñ (M,T+ ṭanz u) ṭa nıyla taḳayyüd eylemezler. Pes,
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣūfī, gel ki cāmıñ āyīnesi ṣāfīdir, maḳṣūd ṣafvet-i bādedir, cām degil, tā la l renkli meyiñ ṣafāsını göresin, ya nī seyr eyleyesin ki ne
ḥālet virür.

د دام אز
א כאر כ
دام را
אد
כא א
Anḳā şikār-ı kes ne-şeved dām bāz-çīn
K’īn-cā hemīşe bād be-dest’est dām-rā

Anḳā; Ṣıḥāḥ-ı Cevherī’de bir ulu ḳuşdur, mevcūdu’l-ism mechūlü’l-cism3.
Ḥāṣıl-ı kelām Anḳā’nıñ ẓuhūrında iḫtilāf eylediler. Kimi didi ki Ḥażret-i
Mūsā4 zamānında Allāhu Te ālā bir çift ḳuş yaratdı Ḳudüs-i mübārek eṭrāfında. Ḥażret-i Mūsā5 müteveffā olınca Mekke ṭaġlarına gitdiler. Kimi didi ki
Ress ḳavminiñ zamānında geldi ki anlarıñ peyġamberi Ḫanẓala bin Ṣafvān idi.
Ba żılar didiler ki müddet-i ömri Ḥażret-i Ḫālid bin Sinān-ı Absī zamānına
degin sürdi ki ol bir peyġamber idi, Ḥażret-i Īsā’yla ile Ḥażret-i Muḥammed
mābeyninde geldi6, salavātu’llāhi aleyhim ecmaīn7. Cāḥıẓ dir ki; cemī ümem-i
sālife Anḳā’yı ḍarb-ı meẟel eyler bir şey de ki işidilür8 ammā görünmez. Kibrīt-i
aḥmer de böyledir. Ve didiler ki Anḳā anıñçün didiler ki boynında aḳ ṭavḳ var
idi. Ba żılar didi ki boynı uzun olduġıçün. Ve didiler ki Fārīsice sīmurġ didiler
kemāl-i aẓametinden9, (11a) gūyā ki otuz murġdur. Ḥāṣıl-ı kelām, Anḳā’nıñ
aḥvāli ve tafṣīlini bilmek isteyen Maḳāmāt-ı Ḥarīrī’niñ ellinci maḳāmeniñ ki
āḫir-i maḳāmātdır, Muṭarrizī şerḥine naẓar eylesün. Şikār avdır. (M,T+ Meşhūr
ḳırā at) şikār’ı kes’e iżāfetledir ve ba żılar anḳā-şikār’ı vaṣf-ı terkībī oḳudı ve
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Diğerlerini buna kıyas et.
S: levn.
M: ma dūmü’l-cism.
S, M: Ḥażret-i Mūsā aleyhi’s-selām.
S, M: Ḥażret-i Mūsā aleyhi’s-selām.
M, S: Ḥażret-i Īsā aleyhi’s-selām ile Ḥażret-i Muḥammed ṣalle’llāhu aleyhi ve sellem mābeyninde geldi.
Allah’ın rahmeti hepsinin üzerine olsun.
F: işidilür. M, S, T: işitdiler
S, M: kemāl-i ıẓam u kiberinden.
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terkībi taḳdīm u te ḫīre ḥaml eylediler. K’īn-cā; ki ḥarf-i ta līl. Hemīşe dā imā
ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Anḳā kimseye şikār olmaz, yāḫud kimse anḳā-şikār olmaz,
duzaġıñ devşir. Ya nī cānān ki anḳā-miẟāldir, aẓametde ālī-cenābdır, fenn ü
ṣan at u ḥīle ile kimseye iltifāt eylemez. Zīrā bunda dā imā duzaġ elinde yelden
ġayrı nesne yoḳdur, belki yel de yoḳdur, zīrā ḥāṣıl olur nesne degildir1. Ya nī
cānān vuṣūlinde terk-i tedārük eyle ki sa y-i bī-fā idedir.

نآ ر א
כ شכ
رو دار ا م را

آدم

در

Der- ayş naḳd kūş ki çun āb-ḫor ne-mānd
Ādem bi-hişt ravża-i Dāru’s-selām-rā

Ayş lüġatde dirlikdir, ḥayāt ma nāsına, ammā bunda ẕevḳ u işret ma nāsınadır. Naḳd bunda ḥāżır ma nāsınadır. Kūş emr-i muḫāṭabdır, kūşīden’den,
dürüşmek ve çalışmaḳ ma nāsınadır. Ki ḥarf-i ta līl2. Āb-ḫor ṣuvad ya nī ṣu içecek yer3. Bi-hişt; bā-i meksūre ḥarf-i te kīddir. Hişt hā’nıñ kesriyle fi l-i māżī,
ṣalıvirdi ya nī terk eyledi, maṣdarı hişten ve hilīden gelür. Ravża lüġatde çemendir, ammā bunda bāġçe4 murāddır. Dārü’s-selām; dār evdir, beyt ma nāsına, selām cennetiñ adıdır, cennet evi dimekdir. Ravża’nıñ Dārü’s-selām’a
iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥālen (M,S+ ḥāżır) el virdügi ẕevḳ u ṣafāya sa y eyle, müstaḳbele
nāẓır olma. Zīrā Ḥażret-i Ādem’iñ ki cennetde naṣībi ḳalmadı, terk idüp dünyā
evine geldi, ya nī zamān-ı istiḳbāle mültefit olduġıçün cennetden iḫrāc oldı. (S,T+
Ḥāṣıl-ı Kelām, dünyāda bāḳī ḳalmaḳ fikriyle ḫuld-i Na īmi elden aldurdı.)
Beyt:

ارد
مر
ارم אر دا را

ردن
א دا

אآ ه
אن

Ġam-ı nā-āmede ḫorden be-naḳdem rence mī-dāred
Hemān bihter ki bā-ferdā guẕārem kār-ı ferdā-rā5
1
2
3
4
5

S: Zīrā yele ḥā il olur nesne yoḳdur. T: Zīrā ḥā il olur nesne yoḳdur.
F’de cümle sıralaması böyle. M, S, T’de bu cümle ikinci cümle olarak konulmuştur.
M, S: ya nī ḥayvān ṣu içecek yer, ṣu cem olduġı göl.
T: baḳça.
Henüz gelmemiş derdin tasasını çekmek şimdiki rahatımı bozuyor. En iyisi yarının işini yarına
bırakmak.
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در م دور כ دو ح درכ و و
ار و אل دوام را
Der-bezm-i devr yek du ḳadeḥ der-keş u bi-rev
Ya nī ṭama me-dār viṣāl-i devām-rā

Bezm-i devr kināyetdir bāde meclisinden. Der-keş; der te kīd içündür, keş
emr-i muḫāṭabdır, keşīden’den, çek ya nī iç. Bi-rev git dimekdir, ya nī ziyādeye
ṭama eyleme1.
Maḥṣūl-i Beyt: Dünyā bezminde ḳalīl ü keẟīr eliñ irdügiyle ḳāni ol, ziyādeye ṭāmi olma. Mıṣrā -ı ẟānī mıṣrā -ı evveliñ maḥṣūlidir. Ya nī ẕevḳim dāyim
ve mütevāṣıl olsun dime, bāde-nūşlar gibi ki bir iki ḳadeḥ ile ḳāni olmayup
yıḳılınca içer, ṣoñra ḫumār elemin çeker. Maḳṣūd naṣīḥatdır, ‘Men ḳanaa şebia
ve men ṭamaa ẕelle’2 dimekdir.

ز
ی
و
و אم را
ی

ای دل אب ر
כ
ا

Ey dil şebāb reft u ne-çīdī gulī zi- omr
Pīrāne-ser bi-kon hunerī neng u nām-rā

Şebāb yigitlikdir. Pīrāne-ser pīrlik vaḳti, ẓarfiyyet ifāde ider. Neng ār u
ġayret ma nāsınadır. Hunerī; huner menḳabetdir, yā ḥarf-i vaḥdet. Nām-rā;
nām bunda nāmūsdur, rā ḥarf-i taḫṣīṣdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, yigitlik zamānı gitdi, ḥālbuki ömürden bir gül
dirmediñ, ya nī ömürden bir fāyide ve netīce görmediñ, ḥāṣılı, civānlıḳda
vāṣıl-ı cānān olmadıñ. Pes, imdi pīrlik vaḳtinde bir hüner eyle āşıḳāne bir
neng u nām taḥṣīl eylemekiçün. Ya nī civānlıḳda3 vuṣlata (11b) bir sebeb taḥṣīl
idemediñ, bārī sa y eyle pīrlikde bir ḥālet eyleyesin.

س
אم را

راز درون ده ز ر ان
א
زا
אل
כ

Rāz-ı derūn-ı perde zi-rindān-ı mest purs
K’īn ḥāl nīst zāhid-i ālī-maḳām-rā
1
2
3

T: Ziyāde ṭama eyle.
Kanaat eden doyar (açlık çekmez), tamahkârlık yapan ise zillete düşer.
T: civānlikde.
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Derūn iç ma nāsınadır, ya nī içeri ki Arab dāḫil dimekle ta bīr ider. Meẟelā
dāḫilü’l-beyt dirler eviñ içerisine. Rindān rindiñ cem idir. Lāmi ī merḥūm
rind ḳorḳusuz dimişdir, ammā Acem bāde-nūşa ıṭlāḳ ider. K’īn; ki ḥarf-i ta līl
ve īn ism-i işāretdir ḳarībe ya nī rāz-ı derūn’a.
Maḥṣūl-i Beyt: Perde içindeki rāzı ya nī gizli sırrı mest āşıḳlardan ṣor, zīrā
bu ḥāl ālī-maḳām zāhidiñ ḥāli degildir. (S,T+ Zīrā ṭarīḳ-i zühd ṭarīḳ-i ışḳıñ
ġayrıdır. Yāḫud zāhid-i) ālī-maḳāmdan murād ömrini ışḳ-ı cānānede geçürenlerdir ki anlar ṭarīḳ-i ışḳ u muḥabbetiñ iḫtiyārlarıdır ve sırr-ı cānāneyi kimseye ifşā eylemezler, belki rāz-ı cānānı cānlarında ve cānlarını dillerinde ketm
iderler. Pes, rāz-ı derūn-ı perdeyi ifşā eylemek anlarıñ ḥāli degil dimek olur.

آ אن
ا אز

م را

א را
ای

Mā-rā ber-āsitān-ı tu bes ḥaḳḳ-ı ḫidmet’est
Ey ḫāce bāz bīn be-teraḥḥum ġulām-rā

Mā-rā’daki rā taḫṣīṣ ifāde ider, bizim ma nāsına. Bes çoḳ ma nāsınadır, bisyār gibi. Bāz böyle yerde te kīd ifāde ider ancaḳ. Pes, bunda bāz lafẓına girü
ma nāsını virenler ilerüsini ve girüsini ve ardını ve öñini1 fikr eylemezler imiş2.
Ba żı nüsḫalarda ḫidmet yerine nimet vāḳi olmuş. Ḥaḳ budur ki üstād ve
ḫāce ve teraḥḥum ve ġulām lafıẓlarına ḫidmet ensebdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim seniñ āsitānıñda çoḳ ḥaḳḳ-ı ḫidmetimiz vardır, ey
ḫāce, ġulāmıña teraḥḥum ile naẓar eyle. Ḫāce bunda efendi dimekdir ki cānāndan ibāret ola ve iḥtimāldir ki Ḫāce Ḳıvāmuddīn Ḥasan ola veyā Ḳıvām-ı
Ekber ola sābıḳan ẕikr olunan gibi ki vezīrlere ḫāce dirler.

א و
אم را

ای

אن

אم

ه

א
وز

Ḥāfıẓ murīd-i cām-ı mey’est ey ṣabā bi-rev
V’ez-bende bendegī bi-resān Şeyḫ-i Cām-rā

Bendegī; bir kelimeniñ ki āḫirinde hā-i resmī ola, aña yā-yı maṣdar veyā
elif ve nūn-ı cem lāḥiḳ olsa hā-i resmīyi kāf-ı Acemīye tebdīl idüp bendegī ve
1
2

T: öñüni.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

bendegān dirler. Şeyḫ-i Cām’dan bunda maḳṣūd Şeyḫ Aḥmed-i Nāmıḳī ḥażretleridir ki Ḥażret-i Mevlānā Cāmī ile bir şehirdendir ki Cām dirler. Niteki
Ḥażret-i Mevlānā Cāmī buyurur:
Ḳıṭa:

ا
ۀ ا אر
א

م אم و ر
ا
אم
در

ز
א

و

Mevlidem Cām u reşḥa-i ḳalemem
Cur a-i cām-ı Şeyḫu’l-İslāmī’st
Zīn sebeb der-cerīde-i-eş ār
Be-du ma nā taḫalluṣem Cāmī’st1

Ve her yerde ki şu arā-yı Acem Şeyḫ-i Cām dirler, murād Şeyḫ Aḥmed-i
Nāmıḳī ḥażretleridir ve ḳıṣṣası tafṣīl ile Nefaḥāt-ı Üns’de meẕkūr u masṭūrdur
ve ol kitāb-ı müsteṭābıñ cümle-i acāyibindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ṭālib-i cām-ı meydir. Ey ṣabā (S,M+ var, daḫi) ben
bendeden iẓhār-ı bendegī eyle Şeyḫ Aḥmed-i Cām ḥażretlerine ki ne vecihle2 mümkin ise bize bāde peydā eylesün, ol ma hūd zamānda kendiye
peydā eyledügi gibi. Bu telmīḥi bilmeyenler bu maḳāmda çoḳ indiyyāt
söylemişlerdir.3

1

2
3

Doğum yerim Câm’dır ve kalemimden akan feyizler/yazılar Şeyh-i Câm diye bilinen Şeyhülislâm
Ahmed-i Nâmıkî hazretlerinin kadehinin cür’asındandır. İşte bu sebepten dolayı şairler defterinde her
iki anlamla mahlasım Câmî olmuştur.
M: teveccühle.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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5
Ve lehu eyżan
Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilün

و درده אم را
ا אم را
כ

א א
אك

Sāḳiyā ber-ḫīz u der-dih cām-rā
Ḫāk ber-ser kon ġam-ı eyyām-rā

Sāḳiyā āḫirinde elif ḥarf-i nidādır ki Fārisīde ve Türkīde müsta meldir.
Ber-ḫīz; ber bunda te kīd ifāde ider, ḫīz emr-i muḫāṭabdır, ḫīzīden maṣdarından, ḳalḳ ya nī öri ṭur1. Ḫāsten de maṣdardır bu ma nāya. Der-dih; der
ḥarf-i te kīddir, dih emr-i muḫāṭabdır, dihīden’den, vir dimekdir. Dāden de
maṣdardır bu ma nāya. Cām-rā; rā edāt-ı mef ūl. (12a)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, ḳalḳ, daḫi cāmı vir ve ey sāḳī, eyyām ġamınıñ başına ṭopraḳ eyle. Ya nī içüp mest olalım ve ġam-ı eyyāmı 2﴾ ﴿ َ ْ א َ ْ ِ אferāmūş
ً
idelim, ke enne ki ḫāk altında medfūndur.

אز
כ
د ازرق אم را

ا

א
כ

Sāġar-ı mey ber-kefem nih tā zi-ber
Ber-keşem īn delḳ-ı ezraḳ-fām-rā

Sāġar ḳadeḥ. Nih fi l-i emr müfred muḫāṭabdır, nihīden’den, ḳo dimekdir. Tā ḥarf-i ta līl. Zi-ber; mīm-i mütekellim muḳadderdir, ya nī zi-berem,
üstümden dimekdir. Keşem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, çekem dimekdir.
Delḳ ḫırḳa. Ezraḳ gök, fām renk, ya nī gök renk, rā edāt-ı mef ūl.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, sāġar-ı meyi avucuma ḳo ya nī elime vir, tā bu gök
renkli ḫırḳayı üzerimden çekeyin, ya nī mest olup ḫırḳayı çāk idüp yabana atayın. Bu beyt Şeyḫ Ḥasan-ı ezraḳ-pūşa ve etbā ına3 ta rīżdir ki anlar bi-esrihim4
1
2
3
4

M: ḳalḳ, ya nī ayaḳ üzre ṭur.
Meryem 19/23. (bütünüyle unutulmuş anlamında)
T: tevābi ine.
Bütünüyle, hepsi.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

gök cāme giyerler, nitekim maḥallinde beyān olsa gerek inşā a’llāhu Teālā. Ve
her yerde ki ezraḳ-cāme veyā ezraḳ-libas ẕikr ider, anlara ta rīż murāddır.
Beyt:

زم

آن ر א
ازرق אس و دل

م
وه

آن

Ġulām-ı himmet-i ān rind-i āfiyet-sūzem
Ne ān gurūh ki ezraḳ-libās u dil-siyeh’end1

د א ن
و אم را

ا

א

א

Gerçi bed-nāmī’st nezd-i āḳılān
Mā ne-mī-ḫāhīm neng u nām-rā

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, egerçi bāde içüp mest olup cāmeyi çāk idüp yabana atmaḳ āḳıllar ḳatında bed-nāmlıḳdır, biz nām u nāmūs ve neng u ār
istemeziz, zīrā biz Maḥmūd-ı rind2 mürīdleriyiz, niteki tafṣīli gelür inşā a’llāhu Teālā.

از אد ور
א אم را

אده درده
אك

Bāde der-dih çend ezīn bād-ı ġurūr
Ḫāk ber-ser nefs-i nā-fercām-rā

Bād-ı ġurūr iżāfeti beyāniyyedir. Nā-fercām ve bed-fercām āḳıbeti yaramaz ve ıṣlaḥa ḳābil olmayan nesne, rā taḫṣīṣ içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bāde vir elbette. Niçe bir bu ġaflet yelinden, ya nī
ġurūr ile ömür żāyi eylemek. Ṭopraḳ başına āḳıbeti ḫayırsız nefsiñ. Ya nī bāde-nūşluḳdan ġayrıya, muḳtażiyyāt-i nefse tābi olmaḳ tażyī -i ömrdür.

زان
د אن אم را

دود آه
ا ا

Dūd-ı āh-ı sīne-i sūzān-ı men
Sūḫt īn efsurdegān-ı ḫām-rā
1
2

211. gazel 8. beyit.
M, T: maḫmūr rind. F: Maḥmūd-ı rind (tamlama kesresi konulmuş).
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Dūd āh’a ve āh sīne’ye ve sīne sūzān’a ve sūzān men’e mużāf olmuşdur,
tetābu -ı iżāfāt bu dilde muṭlaḳā cā izdir1. Dūd-ı āh iżāfeti beyāniyyedir ve
sīne-i sūzān iżāfeti iżāfet-i mevṣūf ilā ṣıfatih. Sūzān ṣıfat-ı müşebbehedir, sūzīden’den müştaḳ, yanaġan2 ma nāsına. Efsurdegān cem -i efsurde’dir, hā kāf ’a
tebdīl olmuşdur ḳā ide-i sābıḳa üzre. Ḫām çig, nā-puḫte ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim yanaġan sīnemiñ āhı dütüni bu ḫām ṭoñmışları
yaḳdı ya nī bu ezraḳ-pūşları, zīrā Ḫāce’niñ bunlarla çoḳ arbedesi geçmişdir,
niteki maḥallinde beyān olunur inşā a’llāhu Teālā. ‘Efsurdegān-ı ḫām’ tā bīri
de ziyāde nā-ḳābiliyyetlerinden ibāretdir, zīrā iki ṣıfat bile herşeyde meẕmūmdur, ale’l-ḫuṣūṣ ki insānda.

م راز دل ای د
ز אص و אم را

כ

Maḥrem-i rāz-ı dil-i şeydā-yı ḫod
Kes ne-mī-bīnem zi-ḫāṣ u ām-rā

Maḥrem’iñ rāz’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve dil’iñ şeydā’ya
mevṣūfuñ ṣıfatına. Ām-rā’da rā kes’e maṣrūfdur, kes-rā ne-mī-bīnem taḳdīrindedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dīvāne göñlüme maḥrem-i rāz ya nī sırrına maḥrem kimseyi görmüyorum ḫavāṣṣ u avāmdan. Ya nī ālemde bir hem-rāz bulunmaz ki
ādem aña keşf-i rāz eyleye ki bir miḳdār bār-ı ġam-ı dili taḫfīf ola. Zīrā meşhūrdur ki söylemezsem ölürüm, söylersem rāz açılur.3

ا א
א د را
כ د כ אره د آرام را
Bā-dil-ārāmī merā ḫāṭır ḫoş’est
K’ez-dilem yek-bāre burd ārām-rā

Bā bi-ma nā ma a. Dil-ārām (12b) vaṣf-ı terkībīdir, ārāmīden maṣdarından,
göñül diñlendirici, ya nī rāḥatlıḳ virici ma nāsına. Elifi ḥaẕf idüp ārmīden, (S,T+
1
2
3

M: muṭlaḳā bu maḥalde cā izdir.
T: yanġın (harekeli metin).
<T+ Ārmīdī be-raḳībān u remīdī ez-mā / Mā çi goftīm u çi kerdīm u çi dīdī ez-mā.
Anlam: Rakiblerle iyi geçiniyorsun, bizden ise ürküp kaçıyorsun. Biz ne söyledik ve ne yaptık ve sen
bizden ne gördün?

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

yā’yı da ḥaẕf idüp ārmiden) dirler, yā vaḥdet-i nev iyyedir. Merā’da rā taḫṣīṣ
içündür. Yek-bāre bir uġurdan, def aten ma nāsına. Ārām rāḥat u ḳarār, rā
edāt-ı mef ūl.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir dil-ārām ile benim ḫāṭırım ḫoşdur, ya nī eyidir ki göñlümden bir uġurdan iletdi ḳarār ve rāḥatı. Murād bundan, cānānı yāḫud pīridir, ya nī Şeyḫ Maḥmūd1 olmaḳ var.

وا ر
ا ام را
و

دد
כ د آن

Ne-ngered dīger be-serv ender-çemen
Her ki dīd ān serv-i sīm-endām-rā

Ne-ngered fi l-i nefy-i müstaḳbel, naẓar eylemez, nigerīden’den. Dīger
bunda daḫi ma nāsınadır. Be-serv; bā ḥarf-i ṣıla. Dīger bunda girü diyene
diger gerek2. Sīm-endām; sīm gümüş, endām şekil ve sīmā ma nāsınadır.
Sīm-endām ve sīm-sīmā bir ma nāyadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Daḫi çemende serve naẓar eylemez her kim ki ol gümüş
sīmālı servi gördi. Ya nī insān güzelini gören bir daḫi çūb-i nā-tırāşīdeye naẓar
eylemez dimekdir.

روز و
אی כאم را

כ א
א א

Ṣabr kon Ḥāfıẓ be-saḫtī rūz u şeb
Tā bi-yābī muntehā-yı kām-rā

Be-saḫtī’de bā cāyizdir ki ma a ma nāsına ola, yāḫud ḥarf-i ṣıla. Tā ḥarf-i
ta līl. Bi-yābī yābīden’den; bā ḥarf-i te kīd, yābī fi l-i mużāri muḫāṭab. Muntehā nihāyet ü ġāyet. Kām-rā; rā taḫṣīṣ içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, gice ve gündüz (S,T+ şiddetle ṣabr eyle, yāḫud)
şiddete3 ṣabr eyle, tā ki nihāyet-i murādıñı bulasın, zīrā ‘Eṣ-ṣabru miftāḥu’l-ferec’4dir.

1
2
3
4

S: Şeyḫ Maḥmūd-ı Naḳī.
<T+ Redd-i Şem ī>
M: şiddetlere.
Sabır sıkıntıdan kurtulmanın anahtarıdır.
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6.
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Recez
Müstefilün Feūlün Müstefilün Feūlün

د ن ا را
آ כאرا

ا

א

دل ود ز د
دردا כ راز אن

Dil mī-reved zi-destem ṣāḥib-dilān Ḫudā-rā
Derdā ki rāz-ı pinhān ḫāhed şud āşkārā

Mī-reved, revīden’den, fi l-i ḥāl. Mī edāt-ı ḥāldir. Ṣāḥib-dilān münādā,
ḥarf-i nidā ḥaẕf olunmuşdur. Ḫudā-rā iki mıṣrā a bile ṣarf olmaḳ ḳābildir. Evvele ṣarf olıcaḳ rā taḫṣīṣ ifāde ider, ẟānīye ṣarf olıcaḳ ḳasem içün olur. Derdā;
elif ḥarf-i nudbedir, Arabīde vāveylā vā-ḥasretā gibi, ḥayfā dimekdir. Ḫāhed
şud olısardır ma nāsına, ḫāhed şuden taḳdīrinde, āşkārā ve ve āşkāre ve āşkār
bir ma nāyadır, (M,T+ gizli ḳalmayısardır ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḥib-diller, göñlüm elimden gidiyor1, Allāh içün bir
çāre eyleñ. Bu taḳdīrce mıṣrā -ı ẟānī ḥükm-i ta līlde olur, ya nī zīrā ki rāz-ı
pinhān āşikāre olısardır. Yāḫud ma nā böyle ola: Ey sāḥib-diller, göñlüm elden
gidiyor2 Allāh ḥaḳḳı içün. Ḥayfā ki rāz-ı pinhān āşikāre olısardır. Alā külli ḥāl,
sāḥib-dillerden istimdāddır ki vuṣlata bir çāre ideler.

ای אد
آن אر آ א را

א
כ אز

א

כ

Keştī-nişestegānīm ey bād-ı şerṭa ber-ḫīz
Bāşed ki bāz bīnīm ān yār-ı āşinā-rā

Keştī-nişestegān keştī-nişeste’niñ cem idir, ya nī gemisi oturmış ṭayfa3.
Ey bād-ı şerṭa, yanımızda olan lüġatlerde bulmadıḳ, ammā isti mālde gemiye muvāfıḳ bir yeldir. Ni metu’llāh da muvāfıḳ dimiş, ancaḳ yeli anmamış.
Ber-ḫīz ḳalḳ ya nī ẓāhir ol. Bāz bunda cāyizdir ki girü ma nāsına ola ve cāyizdir ki maḥż-ı te kīd ifāde eyleye. Bīnīm fi l-i mużāri nefs-i mütekellim ma a
1
2
3

T: gideyorır.
T: gideyorır.
T: ṭayfayız.
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ġayrdır, görevüz ma nāsına, bīnīden’den müştaḳ. Āşinā iki ma nāya gelür, biri
biliş ve biri ṣuda yüzgeç, bunda īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmuşdur. (13a)
Maḥṣūl-i Beyt: Gemisi oturmuş kimseleriz, ey bād-ı muvāfıḳ, ḳalḳ ya nī peydā olup es, ola ki bir daḫi görevüz ol āşinā yāri ya nī biliş yāri, yā yüzgeç yāri. Ve
cāyizdir ki bunda keştī-nişestegān’dan yalñız kendi murād ola ve cem ṣīġasını
maḳām-ı müfredde icrā eyleye, 1﴾ ُ َ ُ ْ َ ﴿ gibi. Ve maḳṣūdı, gemisi oturmuş
dimekden, teng-dillik ya nī göñül ṭarlıġı ola, zīrā gemide olmaġa ale’l-ḫuṣūṣ ki
gemisi oturmaġa ziyāde ıżṭırāb u melālet ü se āmet żarūrīdir. Ve bād-ı şerṭa’dan
murād ḥāline muvāfıḳ ṣāḥib-diller ola, beyt-i evvelde ẕikr eyledügi gibi. Pes,
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ḥālime muvāfıḳ yārān-ı ṣāḥib-dilān, göñlümüñ ziyāde
melālet ü se āmeti vardır. Bir çāre eyleñ, ola ki yāriñ mübārek cemāl-i bā-kemālini müşāhede idüp benden bu ıżṭırāb ve göñül ṭarlıġı gide. Zīrā Ḫāce ḥażretleri Yezd şehrinden ġayri yere ḥareket eylememişdir, niteki maḥallinde beyān
olsa gerek inşā a’llāhu Teālā. Yezd’iñ yolında ise deryā yoḳdur, ḳaradan giderler. (M,T+ Nişestegān yerine şikestegān diyen beytiñ ma nāsına kesr virmişdir2.)

ن

وا
אر אرا

دون ا א ا
אی אران

ده روزه
כ

Deh-rūze mihr-i gerdūn efsāne-est u efsūn
Nīkī be-cāy-ı yārān furṣat şumār yārā

Deh-rūze’deki hā-i resmī kimi didi ki miḳdār ma nāsını ifāde ider, yek-sāle
ve penc-rūze gibi, bir yıl miḳdārı ve beş gün miḳdārı. Kimi didi ki ma nā-yı
maṣdarī ifāde ider, bir yıllıḳ ve beş günlük. Mihr güneşe ve muḥabbete dirler, lafẓ-ı müşterekdir, bunda īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmuşdur. Efsāne ve fesāne
Türkīde ol nedir ki dimekle ta bīr olunur ve Fārisīde çīst ān dimekle ve Arabīde usṭūre dimekle, cem i esāṭīr gelür, 3﴾ َ ۪  ﴿اَ َ א ۪ ا ْ َوgibi. Efsūn lafẓ-ı müşُ
terekdir, ḥīle ve mekr, ve ba zı kimse ḫasta üzerine oḳur ve üfürür, aña da efsūn
dirler, Arabca4 ruḳye dirler. Nīkī eylik. Be-cāy-ı yārān; bā ḥarf-i ṣıladır cāy
zāyid olduġı taḳdīrce, ammā cāy ḥaḳ ma nāsına olınca bā ẓarfiyyet ifāde ider.
Ḥāṣıl-ı kelām, cāy lafẓını böyle maḳāmda isti māl eylemek Şīrāzīlere maḫṣūṣdur, niteki Gülistān’da buyurur:
1
2
3
4

“Biz sana anlatırız.” Yûsuf 12/3.
<T+ Redd-i Sürūrī>
“Eskilerin masalları...” Mutaffifîn 83/13.
M: Arabīde.
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Beyt:

دی
אی ر
داری از ت
אن
Tu be-cāy-ı peder çi kerdī ḫayr
Ki hemān çeşm dārī ez-puseret1

Çeşm (F+ bunda) ümīd ma nāsınadır. Şumār emr-i muḫāṭabdır, şumārīden’den. Yārā; āḫirdeki elif ḥarf-i nidādır.
Maḥṣūl-i Beyt: Felegiñ on gün miḳdārı muḥabbeti yā on günlük muḥabbeti ya nī seniñ murādınca dönmesi bī-fāyīde ve bī-i tibār ve mekr ü ḥīledir.
Pes, yārāna eyligi ve yārān ḥaḳḳında eyligi ya nī eylik eylemegi furṣat ṣay ey
yār. Ya nī furṣat elde iken yārāna iḥsānı dirīġ eyleme, zīrā ‘El-furṣatu temurru
merre’s-seḥāb’2 dinilmişdir.

ش ا دوش
ا א ا א ا כאرا

ح

و

אت ا

در

Der-ḥalḳa-i gul u mul ḫoş ḫānd dūş bulbul
Hāti’ṣ-ṣabūḥe heyyū yā eyyuhe’s-sukārā

Ḥalḳa, lām’ıñ sükūnıyla, insānda ve ġayride lām’ıñ fetḥiyledir. Mul şarāb.
Dūş bunda dün gice ma nāsınadır. Hāti esmā-i ef āldendir, müfred, maḳām-ı
cem de müst ameldir heyyū ḳarīnesiyle. Ammā ba żı nüsḫada hātū düşmüşdür, pes, te vīle iḥtiyāc yoḳdur. Ve ba żı nüshāda fāte düşmüşdür, ol taḳdīrce
heyyū yerine, bā’yla, hebbū düşmüşdür3, yā’yla olıcaḳ ḥāżır eyleñ ve bā’yla
olınca uyanıñ ya nī mütenebbih oluñ dimekdir.4 Hāti ve hātū olınca (13b)
eṣ-ṣabūḥ lafẓan manṣūb mef ūlün bih olur, ammā fāte olunca lafẓan merfū
fā ili olur. Eṣ-ṣabūḥ ṣabāḥ vaḳtinde içilen şarābıñ ve ġabūḳ gice evvelinde içilen şarābıñ ismidir. Sukārā sekrān’ıñ cem idir, sīn’iñ fetḥiyle isti māli ekẟerdir,
ṣaḥārā vezni üzre, ammā żamm-ı sīn’le de cā izdir, serḫoşlar dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde ve gül ḥalḳasında ya nī meclisinde eyü oḳudı dün
gice bülbül ki getürüñ, ḥāżır eyleñ ṣabāḥ vaḳtinde içilen şarābı ey bāde-nūşlar.
Sükārādan murād bāde-nūşlardır, mest ma nāsına olan serḫoşlar degildir, zīrā

1
2
3
4

Sen babana ne iyilik yaptın ki oğlundan onu bekliyorsun?
Fırsat bulutların geçişi gibi çabuk geçer.
<T+ hebbe-yehubbu mużā afdır naṣara bābından.>
<T+ Ṣıḥāḥ-ı Cevherī’de ‘heyye tu’ş-şey e aṣlaḥtuhu’ dimişdir.>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

mest ma nāsına olan serḫoşlar bir nesne tedārükine ḳādir degillerdir1. Yāḫud
ma nā; ṣabāḥ vaḳtinde içilen şarāb fevt oldı ya nī zamānı fevt oldı, uyanıñ ve
mütenebbih oluñ ey bāde-nūşlar.

כ ر אم
دارد ا ال כ دارا

آ

א

Āyīne-i Sikender cām-ı mey’est bi-nger
Tā ber-tu arża dāred aḥvāl-i mulk-i Dārā

Āyīne-i Sikender ve cām-ı gītī-nümā ḳıṣṣaları meşhūr ve mufaṣṣaldır, bunda
ẕikirleri münāsib degil. Ḥāṣıl-ı kelām, Dārā, İskender’iñ babasıdır. Dārā vefāt
idince Dārāb-nām oġlı taḫtına geçdi ve İskender anıñla taḫt nizā ına başladı,
ya nī babamıñ memleketiniñ nıṣfını vir didi. Dārāb ise iṭā at eylemedi. Pes, İskender her bār ki üstine asker çeküp ceng murād idindiyse cām-ı cihān-nümā
Dārāb elinde idi, İskenderiñ her ḥālini anda müşāhede idüp her mekr ve ḥīlesini def iderdi. Ve İskender ise anıñ her2 ḥāline muṭṭāli degül idi ki aña göre
tedbīr ve taṣarruf ideydi. Pes, yanında olan ḥükemāya didi ki bir çāre eyleñ ki
biz de anıñ memālikine ve aḥvāline muṭṭāli olalım. Pes, İskenderiyye’de bir mīl
üzerinde bir āyīne vaż eylediler ki eḳālīm-i seb ayı andan seyr iderler idi. Pes,
Ḫāce’niñ āyīne-i İskender didügi bu āyīnedir. Cām-ı mey’est didüginde cām-ı
ālem-nümāya remz vardır. Mulk, mīm’iñ żammı ve lām’ıñ sükūnıyla, memleket
ve pādişāhlıḳ ve kesr-i mīm’le, emvāl ü esbāb3 ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Āyīne-i İskender bāde ḳadeḥidir, ya nī anda olan ḫāṣṣa
bunda vardır, her ne isterseñ saña gösterir. İmdi naẓar eyle, saña Dārā memleketiniñ aḥvālini arż eyleye, mechūlüñ ḳalmaya. Pes, Dārā memleketiniñ aḥvālini arż eyleye, nice ḫarāb olmuşdur diyen beytiñ murādını ḫarāb eylemişdir.4

ا را

כا
כا
ی כ درو

ای א
روزی

Ey ṣāḥib-i kerāmet şukrāne-i selāmet
Rūzī tefaḳḳudī kon dervīş-i bī-nevā-rā

1
2
3
4

F: Sükārādan murād bāde-nūşlardır, serḫoşlar degildir, zīrā serḫoşlar bir nesne tedārükine ḳādir
degillerdir.
S: bir. T: bu.
S: eẟvāb.
<T+ Redd-i Şem ī>
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Kerāmet maṣdardır, eylik ma nāsına. Ṣāḥib-i kerāmet iḥsān u kerem ṣāḥibidir. Selāmet belāyādan ḫālī olmaḳdır, ya nī umūr-ı dünyādan hīç bir vecihle mużṭarib olmamaḳdır. Şukrāne’de hā-i resmī taḫṣīṣ ifāde ider, ya nī selāmet şükrānesiçün. Şukrāne şol ṣadaḳadır ki bir kimse ben ḥaḳīḳat-i şükrüñ
ḥaḳḳından gelemezem, bu aña cebr1 olsun diyü virür. Tefaḳḳudī; tefaḳḳud (F+
yitik) aramaḳ ve bir kimseniñ ḥāl ü ḫāṭırını yoḳlamaḳ, yā vaḥdet veyā tenkīr
içündür. Nevā bunda düzen ya nī intiẓām-ı ḥāl ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey iḥsān u kerem ṣāḥibi, cemī āfātdan sālim olduġuñ
şükrānesiçün bir gün dervīş-i bī-nevāyı tecessüs ve tefaḥḥuṣ eyle. Ṣāḥib-i kerāmetden murād cānāndır. Dervīş-i bī-nevādan maḳṣūd āşıḳ-ı bī-çāredir. Yā,
ṣāḥib-i kerāmetden murād Ḳıvāmuddīn Ḥasan ve dervīş-i (14a) bī-nevādan
Ḫāce kendü2 murād ola.

ارا

دو
אن

ا
אد

آ א دو
א دو אن

Āsāyiş-i du gītī tefsīr-i īn du ḥarf ’est
Bā-dōstān telaṭṭuf bā-duşmenān mudārā3

Āsāyiş ism-i maṣdardır, āsāyīden’den, diñleniş4 ve istirāḥat ma nāsına ism-i
maṣdardır, āsūden ma nāsına diyen ism-i maṣdar ile maṣdarı farḳ eylemedi5.
Gītī cihān. Telaṭṭuf bir işde yumuşaḳlıḳ ya nī mülāyemet göstermekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: İki ālemiñ rāḥatı ve ḥużūrı bu iki ḥarfiñ tefsīridir. İki ḥarf
didügi mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnıdır. Bir kelāmıñ lafẓı az ma nāsı çoḳ olsa iki
ḥarf dirler, ḳıllet-i elfāẓa göre. Ya nī dostlara mülāyemet ve düşmānlara6 müdārā. Bu iki cümle ile āmil olan dünyāda hīç elem çekmez.

א را ر اد
در כ ی כ א
א را
כ
ی
Der-kūy-i nīk-nāmī mā-rā guẕer ne-dādend
Ger tu ne-mī-pesendī taġyīr kon ḳażā-rā
1
2
3

4
5
6

S: cezā. (Cebr telafi ve karşılık anlamıra da gelmektedir.)
M, S, T: kendi Ḫāce. F: Ḫāce kendü.
<S+ Āsāyiş-i du gītī gīrem ki īn du ḥarfest / Bā-cāhilān-ı nā-dān muşkil buved mudārā> Anlam: Farz
edelim ki iki dünya huzuru bu iki kelimededir. Ama bilgisiz cahillerle iyi geçinmek de son derece
müşkildir.
T: digneniş.
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: şehlerle.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Nīk-nāmī; nik-nām eyi adlı, vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, yā ḥarf-i maṣdardır. Guẕer ism, geçit ma nāsına. Ne-mī-pesendī fi l-i nefy-i ḥāl, yā ḥarf-i
ḫiṭāb. Ḳażā ḥükm ü ṣan at1 u ḳudret2 ma nāsında müsta meldir. Bunda ṣan at3
u ḳudret-i Yezdānī murāddır, ḥükmu’llāh ma nāsına da olsa cāyiz olur. Rā
edāt-ı mef ūl.
Maḥṣūl-i Beyt: Ad eyligi maḥallesinden bize geçit virmediler, ya nī bizi
evvelde su adādan yaratmadılar ki adımız eylikle meşhūr ola. Eger sen begenmezseñ Allāh’ıñ ḥükm ü ṣun -ı ezelīsini taġyīr eyle, ya nī beni sa īdlerden eyle.

ا

ارا

א
ا

ام ا

وش כ
آن
אوا
ا

Ān telḫveş ki ṣūfī ummu’l-ḫabāyiẟeş ḫānd
Eşhā lenā ve aḥlā min ḳubleti’l- iẕārā

Telḫ acıdır murr ma nāsına. Veş edāt-ı teşbīhdir, gibi ma nāsına. Telḫveş’den murād bādedir. Ummü’l-ḫabāyiẟ şarābıñ künyetidir. Umm anaya dirler. Ḫabāyiẟ ḫabīẟiñ cem idir, murdār ma nāsına, şīn telḫveşe rāci dir. Eşhā
şehā’nıñ ism-i tafḍīlidir, leẓīẕrek4 dimekdir. Lenā bize. Aḥlā da ism-i tafḍīldir,
ḥulv’den, eşhā ma nāsına. Ḳuble būseye dirler, öpmege dimezler. Pes, ḳuble
öpmege dirler diyenler ismle maṣdarı farḳ eylemediler5, öpmege taḳbīl dirler.
İẕārā aẕrā’nıñ cem idir, ḳız oġlanlar ma nāsına, rā’nıñ fetḥi ve kesriyle lüġatdir, ammā bunda rā’nıñ fetḥi lāzımdır ve yā bunda elif ṣūretinde yazılmaḳ
gerek ki üslūb-ı Aceme muvāfıḳ ola, zīrā Acem āḫir-i esmāda ve ḥurūfda elif
yā şeklinde yazılsa anı elif yazarlar. Meẟelā Mūsā ve Īsā ve Muṣṭafā gibi ve
meẕkūr yā’nıñ mā-ḳabli meksūr olsa kesreyi fetḥaya tebdīl iderler yā’yı elife
ḳalb eylemek içün, temennā gibi. Pes, iẕārā elifle yazılduġı ġalaṭ fi’l-kitābetdir
diyen ġalaṭ eyledi.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol acı gibi ya nī şarāb ki ṣūfī aña ümmü’l-ḫabāyiẟ didi,
bize leẕīẕraḳ6 ve ṭatlıraḳdır ḳız oġlanlar būsesinden ya nī öpmesinden. Bu
beytiñ şu arā dili üzre ma nāsı budur, ammā ḥaḳīḳatde ma nāsı budur ki
ṣūfīden murād Ḥażret-i Muḥammed’dir ṣalla’llāhu aleyhi ve sellem ve ḫamra
1
2
3
4
5
6

S: ṣıfat.
S: ḳader.
S: ṣıfat.
T: leẕīẓraḳ.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T: leẕīẓ.
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ümmü’l-ḫabāyiẟ diyen anlardır. Pes, goft’uñ fā ili Ḥażret’dir ve mef ūli ya nī
ümmü’l-ḫabāyiẟ didigi bize ḳız oġlanlar būsesinden eleẕẕ u aḥlādır dimek olur.
Ḥāṣılı, her ḳavli leẓīẕdir, pes, bu ḳavli de leẕīẕdir.

כ شو
در
אم
ا را
אرون כ
כ כ אی
Hengām-ı teng-destī der- ayş kūş u mestī
K’īn kīmyā-yı hestī Ḳārūn koned gedā-rā1

Hengām vaḳtdir. Teng-destī; teng-dest eli dar ve eli yufḳa, müflis ma nāsınadır, yā ḥarf-i maṣdar. Mestī’de yā ḥarf-i maṣdar. K’īn; ki ḥarf-i illet, (14b)
īn işāretdir ayş ve mestī’ye, alā sebīli’l-bedel aṭf olunmuşdur. Kīmyā baḳırı
ve demiri2 ve ġayrı ma deniyyātı ba żı ḥīleler ile altuna döndürmege dirler. Andandır ki bu fenne ḥīle dirler ve buña müdāvemet idenlere asḥāb-ı ḥiyel dirler,
ḥāṣılı, meşhūru’l-ism ma dūmu’l-cismdir Anḳā gibi.

ده و ر
א
ّ
ا ا ر ا א

Beyt:

Kīmyāger be-ġuṣṣa murde vu renc
Ebleh ender-ḫarābe yāfte genc3

Hestī varlıḳdır, yā ḥarf-i maṣdar. Ḳārūn Ḥażret-i Mūsā4 aḳrabāsından bir
māl-dār kimse imiş, tefsīrlerde ḳıṣṣası masṭūr u meẕkūrdur. Gedā yoḳsula ve
dilenciye dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: El ṭarlıġı vaḳtinde bāde-nūşluġa ve mestlige sa y eyle, zīrā
bu varlıḳ kīmyāsı gedāyı Ḳārūn eyler, ya nī kişi mest olıcaḳ pādişāh-ı ālem olur
her ne deñli faḳīr ise de.

زد

אرا

از

ن
او

כ
כ در כ

כ
د

Ser-keş me-şev ki çun şem ez-ġayretet bi-sūzed
Dil-ber ki der-kef-i ū mūm’est seng-i ḫārā
1
2
3
4

<T+ Veysiyā salṭanat-ı dehri nider āḳil olan / Bir ḳadeḥ mey kişiyi āleme ḫünkār eyler.>
S, M: timüri.
Kimyacı sıkıntı ve dert içinde ölmüş, ama cahil adam ise harabede hazine bulup zengin olmuş.
M, S: Ḥażret-i Mūsā aleyhi’s-selām.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ser-keş bi-ḥasebi’l-lüġat baş çekici dimekdir ve (S,M+ ıṣṭılāḥda) önegidir,
mu ānid ma nāsına, vaṣf-ı terkībīdir, aṣlında keşende-i ser idi. Me-şev nehy-i
muḫāṭabdır, şevīden’den, olma dimekdir. Ki ḥarf-i ta līl. Çun teşbīh içündür.
Ġayretet; tā-i ḫiṭāb ma nāda bi-sūzed’e muḳayyeddir, bi-sūzedet taḳdīrinde.
Bi-sūzed fi l-i müstaḳbeldir, dil-ber fā ili. Ḫārā ḳara ṭaş, ḫāre de dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Dilbere rām ol, serkeş olma, zīrā seni şem gibi yaḳup yandırır şol dilber ki elinde ve avucında ḳara ṭaş bal mumıdır, ya nī dilberiñ maḳbūli olmaġa teslīm u inḳıyād gerekdir, zīrā inād u serkeşlik bürūdete sebebdir.
Viṣāl-i cānāna ise mülāyemet ü mülāṭafet lāzımdır, tā ki āşıḳ, göñline gire.

אن
ان אر א را

ده

אن אر
אر
א

Ḫūbān-ı Pārsī-gū baḫşendegān-ı omr’end
Sāḳī bişāretī dih pīrān-ı pārsā-rā

Pārsī ve Fārsī bir ma nāya lüġatdır, pā’yla fā’nıñ beyninde tebādül vardır,
sepīd ve sefīd gibi. Pārsī-gū vaṣf-ı terkībīdir, Pārsī söyleyici ma nāsına, aṣlında
gūyende-i Pārsī idi. Baḫşendegān cem -i baḫşendedir, baḫşīden’den müştaḳdır, baġışlamaḳ dimekdir, ism-i fā il cem -i ġā ib sīgāsıdır. Omr’end lafẓında
nūn ve dāl edāt-ı cem dir, ma nā cihetinden baḫşendegān’a muḳayyeddir.
Sāḳī münādā. Bişāretī; bişāret, bā’nıñ kesriyle, (M+ müjde ve) muştuluḳdur,
yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Ba żı nüsḫada bi-dih bişāret düşmüş. Pārsā
ābiddir, rā edāt-ı mef ūl.
Maḥṣūl-i Beyt: Fārisī söyleyici güzeller ömür baġışlayıcılardır, ya nī cāna
cān ḳatarlar. Ey sāḳī, ābid ü zāhid pīrlere muştuluḳ vir, gelsünler, ḫidmet-i
şerīflerine mülāzemet idüp rūḥ-efzā kelimātların işidüp tāze civānlıḳ kesb eylesünler. Allāhu Te ālā (M+ faḳīr) Sūdī’ye de böyle ḫūblar mülāzemetini müyesser
idüp tāze civānlıḳ baġışlaya, āmīn diyene Allāh raḥmet eyleye. Ḫāce Ḥāfıẓ’ıñ
bu sözi delālet ider ki Fārisīde bir ḥalāvet (M,T+ u melāḥat) vardır ki ādeme ẕevḳ
u şevḳ u ṣafā virür.
Beyt:

אزی
ز אن د

אر
د

را

Fārisī gū gerçi Tāzī ḫoşter’est
Işḳ-rā ḫod ṣed zebān-ı dīger’est1
1

Her ne kadar Arapça daha güzel ise de sen Farsça söyle. Aşkın yüz çeşit farklı dili vardır.
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Ḥażret-i Mollā’nıñ (S+ Fārisī gū) “Fārisī söyle” dimek terġībdir Fārisī’ye
“bāde taḥṣīli Arabiyye”1.

آ د
ا
ور دار א را

אכ ا

د

א
ای

Ḥāfıẓ be-ḫod ne-pūşīd īn ḫırḳa-i mey-ālūd
Ey şeyḫ-i pāk-dāmen ma ẕūr dār mā-rā

Be-ḫod; bā muṣāḥabet ifāde ider, sebeb içün diyen bī-sebeb söylemiş. Ḫod,
vāv-ı resmīyle, kendi dimekdir, mużāf maḥẕūfdur, be-iḫtiyār-ı ḫod taḳdīrindedir. (15a) Mey-ālūd vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, ḫırḳa’ya ṣıfatdır, şarābla
bulaşıḳ ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ kendi iḫtiyārıyla giymedi bu şarāba bulaşıḳ ḫırḳayı. Ey etegi pāk şeyḫ, ma ẕūr ṭut bizi. İltifātdır ġāyibden ḫiṭāba. Ya nī ben ki
Ḥāfıẓ’ım, kendi iḫtiyārımla şarāb-nūş ve bāde-perest olmadım, belki her iş ki
işlerim, (M,S+ ḥükm-i) ezelīyle işlerim.
Beyt:

رو

آرا
وردم

אرم و
ا
از آن د

Men eger ḫārem u ger gul çemen-ārāyī hest
Ki ez-ān dest ki mī-perveredem mī-rūyem2
Ḫāce’niñ ḫırḳa-ı mey-ālūd buyurduġından, ba żıları ṭarīḳa-i Melāmiyyeye
işāret añladılar3. Ḥāşā, belki Melāmiyyūn Ḫācegān gibi kemāl-i tesettür üzeredir ki hīç anlardan bu ṭarīḳa teveccühleri bir vecihle añlanmaz. Ḥażret-i Mollā-yı Rūm anlardandır. Andan, ol ẕāt-ı şerīf ve unṣur-ı laṭīfden hergiz kimse
ẓāhiren ve bāṭınen bir muḫālif nesne görmüş mi veyā işitmiş mi? Ḥāşā ẟumme
ِ
ḥāşā. 4﴾ ْ ﴿ان َ ْ َ ا ِّ ِا
ٌ
Ma lūm ola ki bu ġazeliñ yedi beytiniñ ḳāfiyeleri aṣl üzre gelmişdir ya nī
bilā- amel ve yedisi ma mūl gelmişdir. Altısı tecziye ṭarīḳiyle ve birisi terkīb ve
tecziye ṭarīḳiyle. Āşkāra ve sukārā ve dārā ve mudārā ve ıẕārā ve ḫarā, bunlar
tecziye ṭarīḳiyledir ve yārā terkīb ṭarīḳiyledir. Ḳāfiye-i ma mūle oldur ki şā ir
1
2
3
4

Arapça öğrendikten sonra.
T: mī-perveredem mī-burdīm. (371. gazel 3. beyit)
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
“Zannın bir kısmı günahtır.” Hucurat 49/12.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

taṣarrufıyla ḳāfiye olmaġa lāyıḳ olur. Meẟelā ‘Ḫudā-rā ve gedā-rā ve pārsā-rā ve
āşinā-rā ve ḳażā-rā ve mā-rā ve nevā-rā’, bunlarda şā iriñ hīç taṣarrufı yoḳdur,
zīrā rā redīf ve mā-ḳablindeki elif revī vāḳi olmuşdur. Ammā ol yedi beytiñ
ḳāfiyelerinde rā nefs-i kelimedendir. Pes, bu kelimeleri mütecezzī i tibār ideriz
ve rā lafẓını redīf ve mā-ḳablindeki elifi revī ṭutarız. Ammā yārāda tecziyeyi
terkīble i tibār ideriz, ya nī yār’iñ rā’sını elif ile terkīb idüp rā taḥṣīl ideriz ki redīf ola. Meẟelā Necātī’niñ bu beytiniñ ḳāfiyesi mütecezzīdir, terkīb i tibāriyle.
Beyt:

Raḫt u baḫtım götüri oda urursañ ṭutmaz1
Bir iki gün bizi bu dünyede maḥbūb egler2

Maḥbūb lafẓını mütecezzī idüp bā’yı egler lafẓıyla terkīb idüp redīf eylemişdir Ḫāce gibi. Nihāyeti Ḫāce bir ḥarfle terkīb eyledi ve Necātī bir lafıẓla.

7
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilün

אن را
د
ش ا אن را

א

دۀ

رو
ر

Revnaḳ-ı ahd-i şebāb’est diger bostān-rā
Mī-resed mujde-i gul bulbul-i ḫoş-elḥān-rā

Revnaḳ; Cevherī dir ki ‘Revnaḳu’s-seyfi mā uhu ve ḥusnuhu’, ya nī ḳılıcıñ
revnaḳı ṣuyı ve güzelligidir. Pes, bunda güzellik ma nāsınadır. Ahd bunda
zamān ma nāsınadır. Şebāb yigitlik ma nāsınadır. Diger gine ma nāsınadır,
dīger’den muḫaffefdir. Diger bunda daḫi ma nāsına diyen diger’i bilmemiş3.
Bostān; Arab vāv’sız isti māl iderler, ammā Acem vāv ile de vāv’sız da. Rā
taḫṣīṣ ifāde ider. Elḥān bunda güzel āvāz ma nāsına laḥn’ıñ cem idir, ḥüsn-i
aṣvāt dimekdir. Bülbül envā -ı perdelerden ötdüginden cem ṣīġāsını getürmişdir, rā edāt-ı mef ūl.
1
2
3

S: dütmez.
Necati Bey Divanı G. 67/5. (Divan’da bizi yerine beni geçmektedir.)
<F+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Yine1 bostānıñ yigitlik zamānınıñ leṭāfeti ve tāzeligi vardır,
bu şimdiki faṣlımız gibi. Ḫoş-āvāz bülbüle gül muştuluġı2 irişiyor. Ḥāṣılı, evvel
bahārdır.

אزر
و ر אن را

ا אن
אن و و

א

א

ای

Ey ṣabā ger be-civānān-ı çemen bāz resī
Ḫidmet-i mā bi-resān serv u gul u reyḥān-rā

Civānān-ı çemen’den murād cins-i çemendir. Bāz burda girü ma nāsına
ve te kīd içün olmaḳ cā izdir. Ḫidmet’den murād du ā ve selām u ẟenādır.
Bi-resān irişdir dimekdir, resānīden’den müştaḳ, fi l-i müte addīdir. Ma lūm
ola ki Fārisīde (15b) edāt-ı ta diye elif ve nūn’dur, tersīden tersānīden ve ḫābīden ḫābānīden gibi. Reyḥān feslegendir, rā edāt-ı mef ūldür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā eger tāze çemenlere irişürseñ (S,T+ yā girü irişürseñ)
serv ü gül ü reyḥāna bizim selāmımızı irişdür.

אده وش
אن را

هכ
אכ وب در א כ

Ger çunīn cilve koned muġ-beçe-i bāde-furūş
Ḫāk-rūb-ı der-i mey-ḫāne konem mujgān-rā

Çunīn; çun teşbīh içündür, īn işāretdir kendiniñ müşāhede eyledügi cilveye. Muġ sābıḳan tafṣīl olunmuşdur. Beççe muṭlaḳā yavrıdır, bunda oġlancıḳ
murāddır. Muġ-beçe’niñ bāde-furūş’a iżāfeti beyāniyyedir, ya nī mevṣūfuñ
ṣıfatına iżāfeti ḳabīlindendir. Ḫāk-rūb ve cā-rūb süpürgeye dirler, vaṣf-ı terkībīdir, aṣlında rūbende-i ḫāk ü cāy idi, ṭopraḳ3 süpürici ma nāsına. Mujgān ve
muje kirpige dirler, mujgān cem -i muje’dir diyen ḫabṭ-ı fāḥiş eyledi4, eger
böyle olsa jā meftūḥ oḳunurdı, sākin oḳunmazdı, rā edāt-ı mef ūldur.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde-furūş muġbeçe eger cilveyi böyle idüp giderse ki şimdi ider, kirpigimi meyḫāne ḳapusınıñ süpürgesi iderim. Ya nī anıñ ḫidmetkārı
olup her ḫidmetine5 irtikāb iderim.
1
2
3
4
5

T: gine.
M: müjdesi.
T: ṭīn.
<T+ Redd-i Sürūrī>
F: ḫidmetin.
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אن
אرا
دان را

از
دان

כ
ای כ
ب אل

Ey ki ber-meh keşī ez- anber-i sārā çevgān
Mużṭarib-ḥāl me-gerdān men-i ser-gerdān-rā

Ey ḥarf-i nidādır, münādāsı maḥẕūf. Ki ṣıfatla mevṣūfı rabṭ eylemişdir.
Meh’den murād yüzdür, teşbīh-i muṭlaḳ ṭarīḳiyle. Anber-i sārā ma deni ġayr-i
müte ayyin meşmūmāt cinsinden bir nev idir, sārā ṣıfatı, ḫāliṣ dimekdir. Niteki bu beytde öyledir.
Beyt:

א را
دن ا
د را ده زر אرا
Tu key kerden tuvānī kīmyā-rā
Mis-i ḫod-rā ne-kerde zer-i sārā1

[Zer-i sārā] ḫāliṣ altun dimekdir. Sārā bir memleket ismidir diyen yañlış söyledi2. (M,T+ Çevgān, cīm ve kāf-ı Acem ile, Türkīce çögen didükleridir,
ta rīb idüp ṣavlecān dirler. Füṣahā-yı Acemden cīm-i Arabī ile mesmū dur
diyen iftirā eyledi3, öyle olsa4 cevlecān dirlerdi, cīm’i ṣad’ā ḳalb eylemege iḥtiyāc olmazdı. Mużṭarib bunda müteḥarrik dimekdir.) Me-gerdān nehy-i
muḫāṭabdır, gerdānīden’den, bunda īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmuşdur. Zīrā geşten ve gerdīden dönmek ma nāsınadır, sābıḳan ẕikr eyledügümüz gibi. Biri bir
ḥālden bir ḥāle dönmek, inḳılāb ve tahavvül ma nāsına, ṣayrūret ma nāsı da
bundan me ḫūẕdur, ya nī olmaḳ5. Biri de ṭop gibi dönmek, ya nī yuvalanmaḳ,
tedaḥruc ve tedehduh ma nāsına6. Biri de mevlevī gibi dönmek, (S,T+ devr)
ma nāsınadır. Pes, ma nā-yı ḳarībi olmaḳ ve ba īdi yuvalanmaḳdır. Ser-gerdān;
gerdān ṣıfat-ı müşebbehedir, yuvalanaġan ve dönegen ma nāsına, ser’e ṣıfat
olsa veyā gūy’e, yuvalanaġan ma nāsınadır, ammā gerdūna veyā ḳadeḥe ṣıfat
olsa dönegen ma nāsınadır.

1
2
3
4
5
6

Sen kendi bakırını altın yapmamışken nasıl kimyager olabilirsin?
<F+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: eyle imişse.
M: yuvarlanmaḳ.
S: Biri de top gibi dönmek, tedaḥruc ma nāsına ki yuvalanmaḳdır.
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Beyt:

ح از دش دوران ا
دان ا
اب آ אد

د

א
دارد ا

Kāse-i ser şud ḳadeḥ ez-gerdiş-i devrān merā
Dāred īn deyr-i ḫarāb-ābād ser-gerdān merā1

Ser-gerdān lüġatde başı dönegen ma nāsınadır, ammā ıṣṭılāḥda ḥayrān
ma nāsınadır ve çevgān ḳarīnesiyle yuvalanmaḳ ma nāsını īhām ider, gūy’e ṣıfat olduġı vaḳt gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey anber-i sārā gibi zülfden ay gibi yüz üzerine çevgān
çeken cānān, mużṭarib-hāl eyleme ben ḥayrān u müteḥayyiri. Böyle de2 dimek olur. (F+ Ey) şol cānān ki ay gibi yüzüñ üzerine anber-i sārā gibi zülfden
çevgān idüp çekersin, mużṭarib-hāl döndürme (S,T+ ya nī çigzindirme) ben başı
dönegeni.

م כ دردכ אن
כאر ا אت כ ا אن را

ا

در

Tersem īn ḳavm ki ber-durd-keşān mī-ḫandend
Der-ser-i kār-ı ḫarābāt konend īmān-rā

Tersem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde. Durd-keşān durd-keş’iñ cem idir,
durd’den bunda murād şarābıñ balçıġıdır, elif ve nūn’la cem (16a) olmuşdur, ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün, vaṣf-ı terkībīdir, aṣlında keşende-i durd’dur,
dürd çekici ya nī içici, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥālldir, zīrā dürd içilmez, üstindeki şarābdır içilen. Çekmegi içmek maḳāmında Türkīde de isti māl iderler.
Mī-ḫandend ḫandīden’den müştaḳdır, gülmek ma nāsına, ammā bunda temesḫur ma nāsınadır ya nī mezelenmek, Türkīde de müsta meldir.
Beyt:

Benim aġladuġuma şimdi ḳayırmañ3 gülüñüz
Bir zamān güler idim ben de giriftār olana

Meşhūr meẟeldir, ele gülen gülünç4 olur. Ser-i kār-ı ḫarābāt; ser bunda
sevdā ve hevā ve ārzū ma nāsınadır, kār iş güç ma nāsınadır, ḫarābāt meyḫānedir. Konend eylerler, fi l-i mużāri cem i ġāyibdir. Mā-ḳablinde bir maṣdar
1
2
3
4

Zamanın dönmesiyle/geçmesiyle başımız çürüyüp toprak olacak ve ondan kadeh yapılacak. Bu her şeyi
harab eden dünya hayretten başımızı döndürüp duruyor.
M: bu yolda.
T: ḳayırmaz.
T: gülenç (metin harekeli).
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maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām ṣarf konend veyā telef konend’dir. Īmān-rā; rā
edāt-ı mef ūldür.
Maḥṣūl-i Beyt: Şol ḳavim ki bāde-nūşlara gülüp anları masḫaralıġa alurlar,
ḳorḳarım īmānını meyḫāne ārzūsında ve işinde ve gücinde telef eyleyeler. Ba żı
nüsḫada ser kār’a mużāf olmuşdur. Pes, ma nā, ḳorḳarım īmānını meyḫāne
işiniñ hevā ve hevesinde ṣarf eyleyeler dimekdir. Pes, ḫarābāt işi başında ṣarf
ideler īmānı diyen başdan ḫaṭā eyledi.1

ح
אن را

אر دان ا אش כ در כ
د
אכ כ

Yār-ı merdān-ı Ḫudā bāş ki der keştī-i Nūḥ
Hest ḫākī ki be-ābī ne-ḫared ṭūfān-rā

Yār bunda muṣāḥib ma nāsınadır. Bāş bāşīden’den emr-i muḫāṭabdır. Ki
ḥarf-i ta līl. Keştī, yā-i aṣliyye ile, gemidir. Ḫākī’de yā vaḥdet içündür, nisbet
içündür diyenler fikirsiz söylediler2. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Be-ābī; yā ḥarf-i vaḥdet,
murād bir ḳaṭre ṣudur, bir içim ṣu diyen indī söylemiş3. Ne-ḫared fi l-i nefy-i
müstaḳbel, lüġatda ṣatun almaz, ammā bunda almaz ya nī i tibār eylemez dimekdir. Ṭūfān ziyāde çoḳ ṣu ve ziyāde çoḳ yaġmur, rā edāt-ı mef ūldur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫudā erlerine yoldaş ol, zīrā Ḥażret-i Nūḥ’uñ gemisinde
bir ṭopraḳ vardır, ya nī Ḥażret-i Nūḥ ki4 bir ḳaṭre ṣuya i tibār eylemez ṭūfānı.
Ya nī Ḫudā’ya ḳarīb olanlara yaḳın olmaġa sa y eyle, sen de böyle olasın ki
dünyā ve āḫiret murādātını bulasın.

אכ
ا ان را

و
כ را ا آ
כ ا كכ
א

Her ki-rā ḫābgeh-i āḫir be-du muştī ḫāk’est
Gū çi ḥācet ki ber-eflāk keşī eyvān-rā

Her ki-rā; ki bunda ismdir, kes ma nāsına ve rābıṭa olan ki ḥaẕf olunmuşdur, taḳdīr-i kelām herkes-rā ki’dir. Ḫābgeh; ḫāb uyḳuya ve düşe dirler, geh
gāh’dan muḫaffefdir, sābıḳan beyān olunan ḳā ide üzre, bunda ẓarfiyyet ifāde
ider, mużāf olmuşdur āḫir’e. Muştī; muşt bunda avuç ma nāsınadır. Gū emr-i
1
2
3
4

S: diyenler başdan ḫaṭā eylediler. <F+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: Ḥażret aleyhi’s-selām.
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muḫāṭabdır, gūyīden’den, ḫiṭāb-ı āmmdır. Ber-eflāk; ber bunda bā-i müfred
ma nāsınadır. Keşī bunda ḳaldırasın ve yüceldesin ma nāsınadır. (M,T+ Eyvān
sābıḳan beyān olunmuşdur, Fārisīde çār-ṭāḳ ma nāsına müsta meldir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki anıñ ṣoñ yataġı bir avuç ṭopraḳdır, sen aña di:
Ne ḥācet ki köşküñi ve çārṭāġıñı göklere çekesin? Ya ni, çünki āḳıbeti fenādır,
büyük evlere ve çārṭāḳlara ve bāġlara ve bāġçelere sa y u kūşiş eylemek ziyāde
cünūndan gelür, zīrā ḥaḳīḳatde ġayre yapmaḳdır.
Beyt:

א
אرت
د ی دا

آ
ل

و

ر

Her ki āmed imāretī nev sāḫt
Reft u menzil be-dīgerī perdāḫt1

(M,T+ Gitdi ve ġayrıya menzil yapdı dimekdir.)

دون ر و אن
אن را
در آ כ

و از א
כא
כ

Bi-rev ez-ḫāne-i gerdūn be-der u nān me-ṭaleb
K’īn siyeh-kāse der-āḫir bi-kuşed mihmān-rā

(M,T+ Be-der; der ḳapıdır2, bā ḥarf-i ṣıla.) Bi-rev be-der ḳapıya git dimekdir ya nī çıḳ, ḫurūcdan ta bīrdir. Ba żılar didiler ki be der u üç kelimeden
mürekkebdir, bā’dan ve der’den ve ū’dan ki żamīrdir, huve ma nāsına, ḫāne-i
gerdūn’a rāci (16b) ola. Pes, der ẓarf içündür fī ma nāsına ve bā ḥarf-i te kīd,
ya nī der-ḫāne-i gerdūn. Siyeh-kāse ḳonuḳ öldüriciye dirler. Siyeh-kāse sifle
ve ḫasīs ma nāsına müsta meldir ve bir memlekete dirler ki ḳonuġın depelerler
diyen ziyāde süflī ḳaçmışdır3. Bunda siyeh-kāse ziyāde ḫūb vāḳi olmuşdur
felek ḫuṣūṣında.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṭaşra git ḫāne-i gerdūndan nān ṭaleb eyleme, yāḫud ḫāne-i gerdūndan git, anda nān isteme, zīrā bu ḳonuḳ öldürici āḳıbet ḳonuġın
öldürür. Tenbīhdir felekden vefā ummayup māl ü menāl ve devlet u manṣıba
i timād eylememege.
1
2
3

Dünyaya her gelen yeni bir bina yapar, ölür gider de yaptığı binayı başkası işgal eder.
S, M: ḳapudur.
<T+ Redd-i Şem ī>
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Beyt:

موآ ش א
او
او אن אت و א א

در

Gītī ki evveleş adem u āḫireş fenā’st
Der-ḥaḳḳ-ı ū gumān-ı ẟebāt u beḳā ḫaṭā’st1

Bu beytde ḳanā ate ve istiġnāya taḥrīż var:

آ

Beyt:

א

א
ا

ا
در

ا
אی א

Ger be-destem ufted iksīr-i ḳanā at Āṣafī
Genchā-yı bālā hem der-kunc-i istiġnā nihem2

آن
ز ان را

رود כ

כ

אه כ א
אه آ

Māh-ı Ken ānī-i men mesned-i Mıṣr ān-ı tu şud
Gāh ān’est ki pedrūd konī zindān-rā

Māh-ı Kenānī’den murād Ḥażret-i Yūsuf nebīdir3, bunda kendi cānānınā isti āre eyledi, yā nisbet içündür. Mesned lüġatde ism-i mekāndır, istinād ya nī ṭayanacaḳ yer ma nāsına, ammā bunda taḫt murāddır. Ān ve ezān edāt-ı taḫṣīṣlerdir.
Meẟelā ān-ı tu ve ezān-ı tu dirler, iżāfetle, seninki diyecek yerde. Gāh bunda vaḳt
ma nāsınadır, manṣıba da taḫta da dirler4. Pes, bu ma nālarıñ bunda fi’l-cümle
münāsebeti vardır. Pedrūd, bā-i Acemīyle, esenlemekdir, vedā ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey benim Yūsuf-ı ẟānīcigim5, göñlümüñ Mıṣrı taḫtgāhı
seniñ oldı, ya nī göñlümüñ taḫtına mālik olduñ. Pes, vaḳtidir ki cān u dil-i
ġam-nāki zindān-ı firāḳdan taḫlīṣ idesin.

دا داری
כ ا אن را

ا כ
ز
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زدۀ
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Der-ser-i zulf ne-dānem ki çi sevdā dārī
Bāz berhem zede i gīsū-yı muşk-efşān-rā
1
2
3
4
5

Başı yokluk, sonu fanilik olan dünyadan sebat ve beka beklemek hatadır.
Asafî! Şayet elime kanaat iksiri düşerse yüce hazineleri istiğna köşesine bırakırım, değer vermem.
M, S: Ḥażret-i Yūsuf aleyhi’s-selāmdır.
S: Maṣṭaba’ya da taḫta dirler.
F: ẟānīcigim. M,T, S: ẟānīcıġım.
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Ser-i zulf zülfüñ ucıdır. Sevdā zülfe münāsibdir. Gīsū depeden inen ṣaç
bölügine dirler. Berhem ḳarış murış. Muşk-efşān vaṣf-ı terkībīdir, müşk ṣaçıcı,
efşānīden’den müştaḳdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Zülfüñ ucında bilmezem ne sevdā vardır ki gine ḳarış murış eylemişsin gīsū-yı müşk-efşānı, ya nī rūyuñ üstinde kākülüñ perīşān eylemekden bir murādıñ vardır.

ر و ر ی כ و ش אش و
א א
ن د ان آن را
دام و כ
Ḥāfıẓā mey ḫor u rindī kon u ḫoş bāş velī
Dām-ı tezvīr me-kon çun digerān Ḳur ān-rā

Ḥāfıẓā āḫirindeki elif ḥarf-i nidādır. Rind lafẓını Acem ekẟer umūr-ı menhiyyede isti māl ider ve ale’l-ḫuṣūṣ ki bāde-nūşluḳda. Pes, bunda rindī kon
aṭf-ı tefsīrī ṭarīḳiyle vāḳi olmuş. Dām-ı tezvīr’den murādı riyādır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, her ne işlerseñ işle, Ḳur ān-ı şerīfi tezvīr duzaġı eyleme, (S,T+ ya nī riyāyı irtikāb eyleme,) zīrā riyā küfürdür1. Murādı Ḫāce’niñ, fısḳa
emr degildir, belki budur ki her ne ma ṣiyet ki dünyāda vardır, riyā andan beterdir.

8
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün

آرد دل א را
و אرا را

ازی

ا آن ك
אل و

Eger ān Türk-i Şīrāzī be-dest āred dil-i mā-rā
Be-ḫāl-i hindūyeş baḫşem Semerḳand u Buḫārā-rā

Türk aṣl lüġatde Tatar ṣınıfına dirler. Bunlar ẓālim ve bī-raḥm ve ḫūnī olduḳlarından şu arā-yı Acem, maḥbūbları bunlara teşbīh idüp Türk dirler. Ve
ba żı Şīrāzīlerden mesmū dur ki Hülāgū askerlerinden çoḳ kimesne Şīrāz’da
1

S: zīrā riyā küfürdür ehl-i ṭarīḳat ḳatında.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

tavaṭṭun idüp tenāsül eyledi. Pes, anlarıñ evlādına ḥaḳīḳaten Türk-i Şīrāzī
dimek ṣaḥīḥdir, teşbīhsiz ve isti āresiz. Āred aṣlında āvered idi, āverīden’den
müştaḳdır, getürmek (17a) dimekdir. Pes, ba żı mevāżi de vāv’ı ḥaẕf eylediler, mużāri de ve emirde ve nehiyde ve ism-i fā ilde. Mā-rā; rā taḫṣīṣ içündür.
Hindūyeş; Hindū Hind memleketinde tevellüd eyleyen ādemlerde müsta meldir, ammā Hind’de tavaṭṭun idüp Hindiyyü’l-aṣl olmayana ve sāyir eşyāya,
meẟelā demüre1 ve ḳılıca ve ġayriye hindī dirler, hindū dimezler. Ma lūm ola ki
her kelimeniñ āḫirinde vāv veyā elif olsa2 ḥālet-i iżāfetde bir yā iẟbāt eylemek
ḳā idedir, būyeş, pāyeş ve peyeş gibi. Şīn żamīr-i ġāyib, Türk’e rāci dir. Baḫşem fi l-i mużāri mütekellim vaḥdedir, baḫşīden’den, baġışlamaḳ ma nāsına.
Semerḳand ve Buḫārā iki şehriñ ismidir ki ādemīsi Türk’dür. Pes, bunda ol
münāsebetle ẕikr olmuşdur, (M,T+ rā edāt-ı mef ūldür.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger ol Şīrāz şehriniñ maḥbūbı bizim göñlümüzi ele getürürse,
ya nī bize ri āyet üzre olursa anıñ ḫāl-i hindūsına Semerḳand u Buḫārā’yı baġışlarım. Hindū lafẓını hindī maḳāmında ẕikri tecvīzendir, ve-illā ḳıyās hindiyeş idi.

א
را

ا

א כ در
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כ אر آب رכ آ אد و

Bi-dih sāḳī mey-i bāḳī ki der-cennet ne-ḫāhī yāft
Kenār-ı āb-ı Rukn-ābād u Gul-geşt-i Muṣallā-rā

Ne-ḫāhī yāft bulmayısarsıñ dimekdir. Bu edā żabṭ olmaḳ gerek ki mevāżi -i
müte addidede gelür. Āb-ı Rukn-ābād bir büyük deredir ki Allāhu Ekber adlı
bir depeniñ dibinden çıkar3. Rukn-ābād didikleri anıñçündür ki Seyyid Rükneddīn ki mutavassıṭ ṣāḥibidir4, eṭrāfına ba żı yapılar yapup ba żı sedler çeküp
bir ḫūb seyrāngāh eylemişdir. Ve ḳā ide-i Acemdir ki bir kimse bir yeri ma mūr
eylese aña nisbet idüp filān-ābād dirler. Maḥmūd-ābād ve Ḥüseyin-ābād ve
İstanbul’da Ca fer-ābād gibi. Gāh olur ki bir şey iñ kemālinden ābād’la ta bīr
iderler, ḫarāb-ābād gibi, ziyāde ḫarāblıḳdan ibāretdir, ve ḳıs aleyhi. Gul-geşt-i
Muṣallā-rā; Gul-geşt Rükn-ābād kenārında Muṣallā-yı Şīrāz’a muttaṣıl bir
maḳbūl seyrāngāhdır. Ve bir aẓīm u maḳbūl mesīre de gul-geşt dirler, her ne
yerde olursa, zīrā geşt seyre dirler ve gul bunuñ gibi terkīblerde aẓīm ma nāsınadır, nitekim gul-bāng dirler ulu āvāza.
1
2
3
4

S, M: timüre.
T: Vāv veyā yā veyā elif olsa.
M, S: Allāhu Ekber adlı bir depe anıñ berisinde olup ol ṣu dibinden çıḳar.
T: Seyyid Rükneddīn ya nī mutavassıṭ ṣāḥibi.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bāḳī ḳalan meyi getür ki cennetde bulmayısarsın1
Rüknābād ırmaġı kenārını ve Gülgeşt-i Muṣallā’yı. Zīrā cennet a lādır, dünyāya
beñzemez. Pes, Ḫāce’niñ bu sözi ḥaḳīḳatdir, mecāz degil.

آ ب
אر
כאن ان א را

אن خ
از دل כ

אن כ
אن د

Fiġān k’īn lūlīyān-ı şūḫ-ı şīrīngār-ı şehr-āşūb
Çunān burdend ṣabr ez-dil ki Türkān ḫān-ı yaġmā-rā

Fiġan efġān’dan muḫaffefdir. Ḳā ide-i Acemdir ki bir kelimeniñ evvelinde
hemze olsa taḫfīfen ḥaẕf iderler, ism ve fi il ve maṣdardan. İskender ve Sikender
ve uftād ve futād ve istāden ve sitāden [gibi], ammā muṭṭarrid degildir. (S,T+
Ba żıları didiler ki bu elif-i maḳṣūrededir ancaḳ, memdūdede olmaz.) Fiġān
feryād gibi2 meded meded diyü çaġırmaġa dirler. Lūlīyān lūlī’niñ cem idir.
Acemde bir ṭā ifedir ki ḳara gözli ve ḳara ḳaşlı siyeh-çerde olurlar ve cemī si
sāzende ve gūyende olurlar. Birisiyle biz üç yıl miḳdārı iḫtilāṭ eyledik. Toḳat
şehrinde te ehhül eylemişdi. Ṣarfī3 taḫallüṣ ider şā ir idi. Lūlū, vāv-ı aṣliyye ile,
ḳaracı gözli, cem i lūliyān gelür diyen bilmez imiş4. Şūḫ bunda ısıcaḳ ḳanlu, maṭbū ma nāsınadır. Şīrīngār; şīrīn ṭatlu dimekdir, gār, kāf-ı Acemīyle, edāt-ı fā ildir, -cı ma nāsınadır, sitemgār ve cefāgār gibi5. Şehr-āşūb vaṣf-ı
terkībīdir, şehri ḳarış murış idici, ya nī delürdici6. Şīrīngār lafẓı daḫi şehr-āşūb
lafẓı gibi vaṣf-ı terkībīdir diyen iftirā eyledi7. Türkān ḫān-ı8 yaġmā-rā; (17b)
Türkān Türk’üñ cem idir, iki ma nāya taḥammüli vardır. Birisi meẕkūr Tatar
ṣınıfı ki Şīrāz şehrinde tavaṭṭun eylemişlerdir. Birisi de şarḳıñ Etrāk’idir ki ḫulefā-yı Abbāsiye anları istiḫdām iderlerdi, niteki Tevārīḫ-i Ḫulefā’da meẕkūr
u masṭūrdur. Pes, bunda Türkān gedāyān ma nāsınadır diyen Türk’i ve gedāyı
bilmez imiş9. Zīrā ḫān-ı yaġmā’ya giren aḳviya ve zūrmendlerdir, niteki sūr-ı
hümāyūnda müşāhede olmışdı. Gedāyān ḫod bir bölük bī-dest u pā tāyifedir,
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S: bulımazsın.
M, S: feryād idüp.
M: Ḍarbī. S: Ḥarfī
<T+ Redd-i Sürūrī>
F’de bu iki kelimenin altına ‘ya nī sitemci ve cefācı’ yazılmıştır.
S, M: delü idici.
S, M: Şīrīngār lafẓı daḫi böyledir diyen ḫaṭā eyledi. <T+ Redd-i Sürūrī>
S: ḫūn-ı.
<T+ Redd-i Şem ī>
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eline virürlerse yerler, virmezlerse ṣabr ider. Ḫān sofradır, gāh olur ki ẕikr-i
maḥall ve irāde-i ḥāll idüp ṭa ām murād iderler, bundaki gibi yaġmā ḳarīnesiyle. Pes, ḫān-ı yaġmā bayrāmlarda ve dügünlerde yaġmā içün dizilen çanaḳlardır.
Maḥṣūl-i Beyt: Meded meded ki bu şūḫ u şīrīn-kār, ya nī ısıcaḳ ḳanlı,
nāẓıra leẕẕet virici, şehir ḫalḳını dīvāne idici lūlī maḥbūbları ancılayın iletdiler
ṣabrı göñlümden ki Etrāk yaġmā içün ḳonulan ni meti (S,M+ iletirler). Zīrā hem
maḥbūblar ve hem gūyende ve ḫānendelerdir.

روی ز א را

אل אر
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Zi- ışḳ-ı nā-tamām-ı mā cemāl-i yār mustaġnī’st
Be-āb u reng u ḫāl u ḫaṭ çi ḥācet rūy-ı zībā-rā

Ḫāce cānānınıñ cemāl-i bā-kemāline nisbet kendiniñ ışḳını nāḳıṣ i tibār
ider te eddüben. Zīrā ba żı uşşāḳ arasında bir güft u gū vardır1 ki cānāneniñ
ḥüsnine sebeb bizim muḥabbetimizdir. Şöyle ki biz andan ḳaṭ -ı naẓar eylesek aña aṣlā kimse i tibār eylemezdi. Pes, Ḫāce buyurur ki bizim cānānemiziñ ḥüsni kāmildir, aña nisbet uşşāḳıñ ışḳı nāḳıṣdır. Didükleri gibi kimseniñ
muḥabbetine iḥtiyācı yoḳdur. Be-āb u reng; vāv bunda ‘cān-ı men u cān-ı
şumā’ vāv’ı gibidir, żarūret-i vezniçün ikḥām olmuşdur, aṣlında āb-ı reng’dir,
ḫātunlar yüzine süründügi aḳlıḳdır. Ve cā izdir ki reng’den murād gülgūne ola,
ya nī yüzlerine sürdükleri ḳızıl nesne murād ola ve āb’dan aḳlıḳ murād ola.
Ba żı nüsḫada be-būy u reng düşmüşdür. Pes, meẕkūr tekellüfe iḥtiyāc ḳalmaz
ve vāv ḥarf-i aṭf olur. Zībā yaraşıḳ dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim nāḳıṣ u ebter muḥabbetimizden cānānıñ ḥüsn-i ekmeli müstaġnīdir. Meşşāṭa vaż eyledügi ḫāl ü ḫaṭṭ u āb u renge, yaraşıḳ güzel
yüzüñ iḥtiyācı yoḳdur, ya nī ḥüsni Ḫudā-dāddır, ārıżī esbāb-ı ḥüsne muḥtāc
degildir.
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Ḥadīẟ ez-muṭrıb u mey gū vu rāz-ı dehr kemter cū
Ki kes ne-gşūd u ne-gşāyed be-ḥikmet īn mu ammā-rā
1

<T+ Ubeydi: Işḳ-ı uşşāk ile meh-rūlar olurlar meşhūr/Yoḫsa anlar yalıñız ḥüsnile şöhret bulmaz.
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Ḥadīẟ bunda söz ma nāsınadır. Muṭrıb göñle sürūr u ḥubūr virendir, sāzende ve gūyende gibi. Gū emr-i muḫāṭabdır, gūyīden’den, söyle dimekdir.
Cū, cūyīden’den, iste dimekdir. Kem eksik ve kemter’deki ter tafḍīl ma nāsını
ifāde ider, gāh olur ki kem ve kemter lafẓını külliyyen terk maḳāmında isti māl
iderler, meẟelā kem gū ve kem cū hīç söyleme ve hīç isteme ma nāsına, nişānlanacaḳ yerdir1. Ne-gşūd ve ne-gşāyed guşūden ve guşāyīden’den müştaḳdır,
evvelki nefy-i māżī ve ẟānī nefy-i mużāri , kimse açmadı ve açmaz dimekdir.
Be-ḥikmet’de bā sebebiyyet veyā muṣāḥabet içündür, mużāf maḥẕūfdur,
be-ilm-i ḥikmet dimekdir, zīrā dehr’den, ya nī eflāk ü anāṣırdan baḥẟ anıñ
vaẓīfesidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Sözi muṭrıb u bādeden söyle ve esrār-ı eflāk u anāṣırı külliyyen terk eyle, zīrā kimse bu mu ammāyı ilm-i ḥikmetle ne açdı ve ne açısardır ki bunuñ sırrına ancaḳ Allāh muṭṭāli dir.
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Men ez-ān ḥusn-i rūz-efzūn ki Yūsuf dāşt dānistem
Ki ışḳ ez-perde-i iṣmet birūn āred Zelīḫā-rā

Rūz-efzūn günden güne ziyāde ve teraḳḳīde olan eşyāda isti māl iderler.
İṣmet (18a) ḥıfẓ u ṣıyānet ma nāsında müsta meldir. Birūn āred ṭaşra çıḳarır
ya nī iḫrāc eyler. Zelīḫā, zā’nıñ fetḥi ve lām’ıñ kesriyle, güzel dimekdir, ṣıfatdır,
ismi Rāyīl’dir2.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben ol günden güne izdiyād u terāḳḳīde olan ḥüsünden ki
Yūsuf ’uñ var idi, bildim ki ışḳ u muḥabbet Zelīḫā’yı pāklik ve perhīz-kārlıḳ
perdesinden çıḳarısardır. Zīrā cānānıñ ḥüsni ziyādelendikçe āşıḳıñ ḳarār u ṣabrı eksilür. Pes, rüsvāy-ı ālem olmaḳ żarūrīdir.
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Bedem goftī vu ḫorsendem afāke’llāh nīkū goftī
Cevāb-ı telḫ mī-zībed leb-i la l-i şeker-ḫā-rā

1
2

S: nişān ancaḳ birdir. T: nişānlanacaḳ budur. F: nişānlayacaḳ yerdir.
M: Rā īl.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ḫorsend ḳāni ve rāżī ma nāsınadır. Afāke’llāh Allāhu Te ālā senden belāyı
def eylesün dimekdir. Telḫ acı. Mī-zībed fi l-i ḥāl1, zībīden’den müştaḳdır,
yaraşur dimekdir, bunda maḳām-ı istifhāmda vāḳi olmış. Şeker-ḫā-rā vaṣf-ı
terkībīdir, şeker çiyneyici dimekdir. ḫāyīden’den müştaḳdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Baña yaramaz söz söylediñ ve ben söyledügüñe rāżīyım,
eyi söylediñ, Allāhu Te ālā senden cemī beliyyātı def 2 eylesin. Lākin acı cevāb
yaraşur mı şeker çiyneyici la l gibi ḳırmızı lebe. Bu ẕikr olan ma nā istifhām-ı
inkārī olduġı taḳdīrcedir. Ammā iḫbār olınca3 ma nā böyle olur ki; Baña yaramaz (M,T+ didiñ, ya nī sen bedsin didiñ, ben de bedsin didügiñe rāżīyım, yāḫud
baña bed söz söylediñ, ben de bed söz) söyledigiñe rāżīyım. Allāhu Te ālā senden belāyı def eyleye, eyi didiñ, zīrā cevāb-ı telḫ yaraşur la l gibi ḳırmızı lebe.
Ya nī seniñ bed didügüñ ġayriniñ nīk didüginden baña leẕīẕ geldi, zīrā sen
şeker-güftārsın, acı söz de senden ṭatlu gelür.

دار

ش כ א א כ از אن دو
دا א را
ا אن אد
Naṣīḥāt gūş kon cānā ki ez-cān dōstter dārend
Civānān-ı sa ādetmend pend-i pīr-i dānā-rā

Gūş kon emr-i muḫāṭabdır, konīden’den, naṣīḥat işit dimekdir. Saādetmend; mend edāt-ı nisbettir, -lı4 ma nāsına, sa ādetmend sa ādetli, dānişmend
dānişli gibi. Dānā ṣıfat-ı müşebbehedir, dānīden’den, bilegen dimekdir. Cānā;
elif ḥarf-i nidādır.
Maḥṣūl-i Beyt: Naṣīḥat işit ey benim cānım, zīrā cāndan sevgilirek ṭutarlar
sa ādetli civānlar pīr ālimiñ naṣīḥatini.
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Ġazel goftī vu dur suftī bi-y-ā vu ḫoş bi-ḫān Ḥāfıẓ
Ki ber-naẓm-ı tu efşāned felek ıḳd-ı ureyyā-rā

Ġazel beş beytden eksik olmaz, ammā yuḳarısı, kimisi ṭoḳuz ve kimisi onbir ve kimisi onüçden yuḳarısı olmaz didi5. Dur suftī dürr deldiñ, bir yerde
1
2
3
4
5

S: fi l-i mużāri .
T: ref .
S, M: olıcaḳ.
S: -lu.
S: Ġazel beş beyitden eksik ve on üç beyitden ziyāde olmaz.
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isti māl iderler ki ġāyetle maḳbūl ü maṭbū söz söylene. Ḫoş bi-ḫān; Ḫāce
Ḥāfıẓ ġāyetle ḫoş-ḫān imiş, anıñçün bi-y-ā vu ḫoş bi-ḫān didi. Iḳd, ayn’ıñ
kesri ve ḳāf ’ıñ sükūnıyla, avratlar boynına ṭaḳdıḳları boġuma1 dirler. 'ureyyā
Ülker yıldızına dirler. Iḳd-i 'ureyyā iżāfet-i beyāniyyedir. üreyyāyı şu arā
boġuma2 teşbīh iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ġazel söylediñ ve dürr deldiñ, ya nī ġāyetle eyi söylediñ.
Gel imdi eyice oḳı, ya nī bu ġazeli ṣavta getür ey Ḥāfıẓ, tā ki seniñ naẓmıña felek ıḳd-i üreyyā’yı niẟār eyleye. Ya nī felek ziyāde ḥaẓẓından ıḳd-i üreyyā’yı
cā ize vire bu ġazeliñ leṭāfetinden.3

9
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün

آن ال ر א را
כ ه و א אن دادۀ א را

א

כ

Ṣabā be-luṭf bi-gū ān ġazāl-i ra nā-rā
Ki ser be-kūh u beyābān tu dāde i mā-rā

Ṣabā münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Luṭf yumuşaḳlıḳdır, mülāyemet
ma nāsına. Ġazāl āhū-beredir, reşā ya nī geyik buzaġısı ma nāsına. Şu arā maḥbūb u maḥbūbeleri aña teşbīh iderler luṭf-i naẓarda ve ḥüsn-i leṭāfetde4. Ranā
şol güle dirler ki bir cānibi ḳırmızı ve bir cānibi ṣarı ola, ḥāṣılı, ol güle ṣıfat olur.

(S,M+Āṣafī): را ای א אن
ا
ر א

ر ر آ
و
אل א و ر א אن

Işḳ u ḫūbī reng reng āmed tu-rā ey bāġbān
Ḥasb-i ḥāl-i mā vu ra nāyān gul-i ra nā bes’est5
1
2
3
4
5

S: boġmaġa T: boġmaya.
S: boġmaġa.
M: bu ġazeliñ leṭāfetinden cāyize vire.
S, T: iltifātda.
Aşk ve güzellik renk renk çeşit çeşit olur. Ey bahçivan, bizim bu güzellerle olan hâlimizi anlaman için
sana misal olarak gül-i ra’nâ yeter.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ve lehu:

ر א

و
در
و گ

ر
را

آ

Bī-ruḫat der-şafaḳ u mihr ne-bīned çi aceb
Āṣafī-rā ki ser u berg-i gul-i ra nā nīst1 (18b)

(18b) Ma hūd güle ra nā didikleri Kemāl Paşaoġlı’nıñ bu beytinden ziyāde
ma lūm olur.
Beyt:

İkisinden bir gül-i ra nā görinürdi göze
Lāle ruḫsārıñla cem olsa ruḫ-ı zerdüm benim

Ranā böyle yerde nāzenīn ma nāsınadır. Ki ḳavli maḳūle rabṭ eylemişdir. Ser bunda ma nā cihetinden mā-rā lafẓına muḳayyeddir. Dādei lafẓında
hemze ḫiṭāb içündür diyen ḫiṭāba ḳābil degil imiş2. Zīrā evvelā bunda hemze
yoḳdur, belki ol ayn-ı betrā şeklinde yazılan hemzeniñ nişānesidir ki yā’dan
bedel yazılur3. āniyen, hemze Fārisīde ḫiṭāb içün gelmez, gelen yā’dır. Bunda
da yine ḫiṭāb içün gelen yā’dır. Nihāyeti, hā-i resmīden ṣoñra yā yazılmaz, ol
nişāne yazılur ancaḳ, ammā hemze de yā da telaffuẓ olunur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, luṭf-ile ol ġazāl-i ra nāya söyle ki bizim başımızı
ṭaġa ve ṣaḥrāya sen virmişsin, ya nī bizi Ferhād u Mecnūn eylemişsin. Şu arā
ṣabā ile mükāleme iderler ki peyk-i şu arādır, zīrā cānān ālī-cenābdır, maḳāmına ancaḳ ṣabā ve şimāl vāṣıl olabilür.

ا

ش دراز אد
כ א را

وش כ
ی כ

כ

Şeker-furūş ki omreş dirāz bād çi-rā
Tefaḳḳudī ne-koned ṭūṭī-i şeker-ḫā-rā

Şeker-furūş vaṣf-ı terkībīdir, şeker ṣatıcı ma nāsınadır. Ki omreş dirāz bād
cümle-i mu teriża-i du ā iyyedir ki Bedī ’de aña ḥaşv-i melīḥ dirler. Çi-rā aṣlında çi idi, cīm-i Acemīniñ kesriyle, ṣoñra rā-yı taḫṣīṣ ile terkīb idüp çirā didiler,
cīm’iñ kesriyle ve fetḥiyle, niçün ma nāsına.
1
2
3

Gül-i ra’nâya arzusu olmayan Asafî’nin senin yanağının parlaklığı olmadan şafak vakti ve güneşin
ayınlığında bir şey görmemesi tuhaf değil.
<T+ Redd-i Şem ī>
M, S, T: hemzeden bedel yazılur. F: yā’dan bedel yazılur.
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Maḥṣūl-i Beyt: Şeker-furūş ki ömri uzun ola, niçün ṭūṭī-i şeker-ḫā’nıñ
ḥālini ve ḫāṭırını yoḳlamaz? Şeker-furūşdan murād cānānıdır ve ṭūṭī-i şeker-ḫā’dan murād kendidir. Ya nī cānān ki aġzından şekerler yaġar, benim gibi
ṭūṭī ile ya nī şā ir-i faṣīḥ u belīġ ile niçün muḳayyed olmaz?

א

و אده
אن אد א را

א
אد دار

Çu bā-ḥabīb nişīnī vu bāde peymāyī
Be-yād dār muḥibbān-ı bād-peymā-rā

Bāde peymāyī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, bāde ölçesin, ya nī içesin, zīrā meclisde peymāne ile taḳsīm olunur. Bād-peymā-rā vaṣf-ı terkībīdir, yel ölçici1,
bī-fāyīde yilüp yöpürene2 dirler. Türkīde yelḳovan didükleri gibi. Bād-peymā
ışḳdan dūr olan muḥibler diyen tenāḳuż söyledi3. Bāde-peymā ve bād-peymā
vaṣf-ı terkībīdir diyen añlanur ki bāde peymāyī ibāretini vaṣf-ı terkībī añlamış
ola, eger böyle añladıysa yañlış añlamış4.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki sen cānānla hem-nişīn olup bāde-nūş olasın, vaṣl-ı
cānāndan mehcūr u maḥrūm muḥibleri yādıñda ṭut. Ya nī (M,T+ cānān ḫidmetinde) meclisde anları teẕekkür eyle, bāşed ki keyfiyyet-i bāde ile ḫāṭır-ı şerīfinden meyl ü inciẕāb peydā olup bunlarıñ ḥālini tefaḳḳud eyleye. ‘Çu bā ḥabīb
nişīnī’ didügi ḫiṭāb-ı āmmdır, her kim ki ḥabīble hem-nişīn olsa.5

اد ای
ا را

ا אزت
כ

ور
כ

Ġurūr-ı ḥusn icāzet meger ne-dād ey gul
Ki pursişī ne-konī andelīb-i şeydā-rā

Ġurūr lüġatde ġafletdir, aldanmaḳ bundan nāşī olduġıçün aldanmaġa
ġurūr dirler. Meger bunda ke enne ma nāsınadır. Nitekim Āṣafī’niñ bu beytinde vāḳi dir.

1
2
3
4
5

F: yel avlayıcı (avlayıcı kelimesi harekeli).
T: yilüp yüriyene.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: olur. T: ola.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Beyt:

د م
رو در
אن دارد او را در

 אه را ا1
روزا ون

Māh-rā imşeb besī rū der-kemī dīdem meger2
Ḥusn-i rūz-efzūn-ı ḫūbān dāred ū-rā der-şikest3

Purşis ism-i maṣdardır, ṣoruş dimekdir, ṣormaḳ ma nāsına diyen bilmedi4.
Şeydā dīvāne. Andelīb bülbüldür.
Maḥṣūl-i Beyt: Güzellik ġurūrı icāzet virmedi mi ey gül, andelīb-i şeydānıñ ḥālini tefaḳḳud eylemezsin, ya nī ey cānān, güzellik māni mi oldı ki
uşşāḳ-ı bī-çārelere iltifāt (19a) idüp ḫāṭırların ṣormazsın.

ا
ان כ د
غ دا א را
و دام
Be-ḥusn-i ḫulḳ tuvān kerd ṣayd-ı ehl-i naẓar
Be-bend u dām ne-gīrend murġ-ı dānā-rā

Ba żı nüsḫada be-luṭf u ḫulḳ düşmüşdür, biz bu nüsḫayı iḫtiyār eyledik.
Tuvān kerd tuvān kerden ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Maḥbūb-ı) maġrūra pend idüp buyurur: Ey cānān,
ehl-i naẓar āşıḳlar ḥüsn-i ḫulḳla ṣayd olunur, (M,T+ ya nī abd-i memlūk olurlar.) Mıṣrā -ı ẟānī maḳām-ı ta līldedir, ya nī bunlar murġ-ı zīrekdir ki aġla ve
ṭuzaġla ṭutulmaz. Pes, bunlarla müdārā ve bunlara ḥüsn-i iltifāt żarūrīdir.

א را

آ א
אه

ر

ان

ا از

Ne-dānem ez-çi sebeb reng-i āşināyī nīst
Sehi-ḳaddān-ı siyeh-çeşm-i māh-sīmā-rā

Reng bunda naṣīb u nişān ma nāsınadır. Ba żı nüsḫada reng yerine būy düşmüşdür. Sehī-ḳaddān ṣıfattır, mevṣūfı maḥẕūfdur. Aṣl-ı kelām dil-berān-ı sehī-ḳaddān idi. Sehī-ḳaddān elif ve nūn’la cem olmuşdur ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün, ṭoġrı ḳāmetliler dimekdir. Mıṣrā -ı ẟānīde terākīb biri birine mużāf olmuşdur.
1
2
3
4

S: Māh-rā imşeb besī reved der-dīdem meger
S: Māh-rā imşeb besī reved der-dīdem meger
Bu gece ayın gittikçe eksilmeye/küçülmeye doğru gittiğini gördüm. Yoksa güzellerin günden güne artan
güzelliği onun parlaklığına halel mi vermiş?
<T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Bilmezem ne sebebden ay yüzli, ḳara gözli, ṭoġrı ḳāmetli
maḥbūblarıñ bizimle āşinālıḳ nişānı yoḳdur. Cānāneniñ istiġnāsından şikāyetdir. Ke enne Ḫāce’ye iltifātı yoġimiş ve cem ṣīġasını īrād eylemek ta ẓīmendir.

در אل
ان
روی ز א را
ووא

ر

ا

כ و

Cuz īn ḳadar ne-tuvān goft der-cemāl-i tu ayb
Ki vaż -i mihr u vefā nīst rūy-ı zībā-rā

Cuz ġayr ma nāsınadır. Ne-tuvān goft; [goft] goften taḳdīrindedir. Vaż
bunda ḳānūndur. Mihr bunda muḥabbetdir. Zībā-rā aṣlında zībāyet-rā idi,
żarūret-i vezniçün yā ve tā-yı ḫiṭāb ḥaẕf olınmışdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu miḳdārdan ġayri seniñ ḥüsn ü cemāliñde ayb dimek
olmaz ki seniñ rūy-ı zībāñıñ muḥabbet u vefā ḳānūnı yoḳdur, ya nī sende
cemī an esbāb-ı ḥüsn ü cemāl ber-kemāldir. İllā budur ki, vāfī degilsin, cāfīsin1.
Ba żı nüsḫada vaż bedeli ḫāl vāḳi dir.

ا אب و آ א
ا را
و
אن د

אد دار

כ

Be-şukr-i ṣoḥbet-i aṣḥāb u āşināyi-i baḫt
Be-yād dār ġarībān-ı deşt u ṣaḥrā-rā

Bu beyt Ḥāfıẓ dīvānlarında nedretle bulunur. Ġālib budur ki anlarıñ degildir. Pes, tetmīm-i fāyide içün yazıldı. Aṣhāb ṣāḥibiñ cem idir, yārān ma nāsına.
Baḫt bunda ṭāli ve devlet ma nāsınadır. Deşt u ṣaḥrā aṭf-ı tefsīrīdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Yārānla muṣāḥabet eyledügüñ şükrānesiçün ve ṭāli iñ
ve devletiñ seniñle āşinālıḳ eyledügi şükrānesiçün deşt ü ṣaḥrānıñ bī-kes ü
ġarīblerini yādıñda ṭut, ya nī bī-çāre āşıḳları gāh gāh ḫāṭırına2 getürüp tefaḳḳud eyle.

א
א را

ز
آورد

آ אن
אع ز ه

Ber-āsmān çi aceb ger zi-gofte-i Ḥāfıẓ
Semā -ı Zuhre be-raḳṣ āvered Mesīḥā-rā
1
2

M: vefākār degilsin, cefākārsın.
S: yādıña.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ba żı nüsḫada ber yerine der düşmüşdür. Gofte sözüñ söylenmişine dirler.
Semā ıṣṭılāḥda cemī eşyānıñ aṣvātında ve sāzlarıñ āvāzlarında müsta mel lafıẓdır.
Beyt:

ر
ر

آواز
داری و

ب
ا

אع ا

Ne muṭrıb ki āvāz-ı summ-i sutūr
Semā ’est eger ışḳ dārī vu şūr1

א

Beyt:

دم در

در
ر

و

Ne-bīned kesī der-semā et ḫoşī
Meger vaḳt-i reften ki dem der-keşī2

Beyt:

אع

א
אع

رود
دی ا

אن

ر
ر

Bi-bīn ki raḳṣ-konān mī-reved be-nāle-i çeng
Kesī ki ruḫṣa ne-fermūdī istimā -ı semā 3

Pes, Ḥāfıẓ’ıñ sözinde ol ḳadar sūz u ḥālet vardır ki anıñ sözinden Zühre semā a ve Ḥażret-i Īsā anıñ semā ından raḳṣa gelse aceb degildir diyenler
meẕkūr beytleriñ ve bunlar gibileriñ ma nāsına hergiz vāṣıl olmamışlar ve olmayısardır4.
Maḥṣūl-i Beyt: Āsumān üzre aceb midir, eger Ḥāfıẓ’ıñ dil-āvīz kelimātını
Zühre’niñ ırlaması Ḥażret-i Īsā’yı raḳṣa getürürse, zīrā Zühre sāzendeler (19b)
yılduzıdır ve sāzendeligi aña isnād5 idegelmişlerdir.
Beyt:

אزد
ح از ا
ز هو
اآ
א
زא
Çu Zuhre vaḳt-i ṣabūḥ ez-ufuḳ bi-sāzed çeng
Zemāne tīz koned nāle-i merā āheng6

1
2
3
4
5
6

Sende aşk ve coşku varsa şarkıcının sesi şöyle dursun devenin tırnağının çıkardığı ses bile senin için bir
semâ’/ bir musikîdir.
Kimse senin musikînden/şarkı söylemenden keyf almıyor. Sadece nefesini tutman yani bu meclisten
kalkıp gitmen herkesin hoşuna gidiyor.
Musikîyi dinlemeyi bile caiz görmeyen kimseye bak ki çeng nâlesiyle raks etmeye başlamış.
M: olmazlar. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T: iẟbāt.
Zühre sabah şarabını içme vaktinde ufuktan çeng çalmaya başlayınca insanlar/felek benim inlememe/
nağmeme çabuk uysun.
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10
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün

א
א

א آ
از

ی

אران

دوش از

Dūş ez-mescid sūy-ı mey-ḫāne āmed pīr-i mā
Çīst yārān-ı ṭarīḳat ba d ezīn tedbīr-i mā

Dūş dün gice dimekdir ve mescid’den murād Mekke’dir ve dūş’dan murād,
zamān-ı sābıḳdır, ḥaḳīḳati murād degildir, zīrā bu ġazeliñ üç beyti Şeyḫ-i Ṣan ān
ya nī Abdu’r-rezzāḳ-ı Yemenī ḳıṣṣasına telmīḥdir ki anıñ ḳıṣṣasında Türkīce bir
kitāb söylenmişdir ve Fārisīde Şeyḫ Aṭṭār ḥażretleri1 Manṭıḳu’ṭ-Ṭayr’da bunuñ aḥvālin beyān içün bir mufaṣṣal ḥikāyet getürmişdir ki ol kitābıñ andan
muṭavvel ḥikāyesi yoḳdur ki evveli budur.

م
م

אن د
אر ا ر

א

Şeyḫ-i Ṣan ān būd pīr-i muḥterem
Bā-murīd-i çār-ṣed ender-Ḥarem2

Ḫāce’niñ bu ġazelden ġayri niçe ġazelde daḫi bu ḳıṣṣaya telmīḥātı gelür
inşā a’llāhu Te ālā. Pes, bunda redīf vāḳi olan mā lafıẓları meẕkūr şeyḫiñ
mürīdleri cānibindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Mürīdler aġzından dir ki; dün gice bizim pīrimiz Mekke’den Ḳayṣeri şehrine geldi kāfir ilinde iken, meyḫāneden murād budur. Ey
ṭarīḳat yoldaşları şimden girü tedbīrimiz nedir? Bu ḳıṣṣanıñ tafṣīline muṭṭāli olmaḳ isteyen Manṭıḳu’ṭ-Ṭayr’ıñ ol ḥikāyesini bulup görsün. Ba żılar bu
telmīḥe muṭṭāli olmadıġından bunda acāyibāt yazmışdır ki ḳābil-i tā bīr
degildir.3
1
2
3

M, S: Şeyḫ Aṭṭār ḥażretleri raḥmetu’llāhi aleyh.
San’an şeyhi Harem-i Şerif ’te dörtyüz müridiyle birlikte muhterem bir pîrdi/şeyhti.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ن

ن آر
ان روی ی כ
א
א
אر دارد
روی ی א
Mā murīdān rūy sūy-ı Ka be çūn ārīm çun
Rūy sūy-ı ḫāne-i ḫammār dāred pīr-i mā

Maḥṣūl-i Beyt: Meẕkūr şeyḫiñ mürīdleri müşāvere eylediler ki pīrimiz ḳız
sevdi ve bāde içdi ve envā -ı menhiyyāta irtikāb eyledi, belki Şeyḫ Aṭṭar’ıñ
didügi gibi kāfir oldı. Pes, şimden girü bizim ḥālimiz nice olur didiler. Ba żılar didiler gine Mekke’ye gidelim ve ba żılar didiler ki biz mürīdler Ka be’ye
nice teveccüh idelim (M,T+ ve Ka be’ye nice yüz getürelim), çünki bizim pīrimiz
ḫammār cānibine teveccüh idüp fısḳ u fücūra irtikāb eyledi. Pes, bunda bir
ḥikmet vardır, ṣabr eylemek gerekdir, görelim Allāhu Te ālā neyler.

ل

א

ا אت אن א
در روز ازل
ر

در
כ

Der-ḫarābāt-ı muġān mā nīz hem-menzil şevīm
K’īn çunīn refte’st der-rūz-ı ezel taḳdīr-i mā

Ḫarābāt meyḫānedir. Muġān meyḫāneciler, yā muṭlaḳā kāfirlerdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫarābāt-ı muġānda biz de pīrle hem-menzil olalım, zīrā
rūz-ı ezelde ḳażā ve ḳaderimiz böyle vāḳi olmışdur. Bu üç beyt meẕkūr ḳıṣṣaya
telmīḥdir.

א

ن

ز

ا دا כ دل در ز
د از
א ند ا

Aḳl eger dāned ki dil der-bend-i zulfeş çūn ḫoş’est
Āḳılān dīvāne gerdend ez-pey-i zencīr-i mā

Gerdend fi l-i mużāri cem -i ġāyibdir, (S,T+ gerdīden’den, kāf-ı Acemīniñ
fetḥiyle, olurlardı dimekdir), mıṣrā -ı evvelde şarṭıñ cevābıdır, ḥāṣılı, keynūniyyet ma nāsını ifāde ider1, (T+ niteki sābıḳan beyān olındı.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger2 aḳlıñ ma lūmı olaydı ki göñül zülf-i cānānede nice
ẕevḳ u ṣafādadır, uḳalā cemī an dīvāne olurlardı, ya nī dīvānelige ṣūret ururlardı, göñül muḳayyed olduġı3 zincīre girmek içün.
1
2
3

S: şarṭıñ cevābıdır, keynūnet ma nāsına.
T: Ya nī eger.
T: olan.
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ام ا אده د
א
א

غ دل را
אدی ز د
ز

Murġ-ı dil-rā ṣayd-ı cem iyyet be-dām1 uftāde būd
Zulf bi-gşādī zi-dest-i mā bi-şud naḫcīr-i mā

Murġ-ı dil ve ṣayd-ı cemiyyet iżāfetleri beyāniyyedir. Murġ-i dil-rā’da rā
taḫṣīṣ içündür2.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñül murġınıñ cem iyyet-i ḥāl ü ḫāṭırı şikārī ṭuzaġına düşmüş idi3, ya nī cem iyyet-i ḥāle mālik idi. Sen zülfüñi açdıñ, elimizden cem iyyet-i ḥāl şikārı gitdi. Ḥāṣılı, mādāmki zülf-i müca ad girih girih idi, dilimiziñ
ḳarārgāhı4 ḫoş idi, sen zülfüñi açdıñ ve perīşān eylediñ, ḳarār u ḳarārgāhı ṭaġıldı.

א

כد

אכ
در

از
و

آ

روی
زان

Rūy-ı ḫūbet āyetī ez-luṭf ber-mā keşf kerd
Zān sebeb cuz luṭf (20a) u ḫūbī nīst der-tefsīr-i mā

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rūy-ı ḫūbuñ bize luṭf u leṭāfetden bir āyet ya nī bir
alāmet fetḥ u keşf eyledi. Ol sebebden bizim tefsīrimizde luṭf u ḫūbluḳdan
ġayri nesne yoḳdur. Ḥāṣılı, senden gördügümüz luṭf u iḥsāndır, ol cihetden
bizim her sözümüz laṭīf ü ḥasendir.

א

در د

آא
אر و ز

א دل
آه آ

Bā-dil-i sengīnet āyā hīç der-gīred şebī
Āh-ı āteş-bār u sūz-ı sīne-i şeb-gīr-i mā

Sengīn’de yā nisbet ve nūn te kīd içündür. Āyā acabā ma nāsına istifhām-ı
ta accübīdir. Der-gīred; der te kīd içündür, gīred te ẟīr ider. Āteş-bār vaṣf-ı
terkībīdir, āteş yaġdırıcı5 ma nāsına, [āh’a] iżāfet beyāniyyedir. Şeb-gīr gicede
vāḳi olan āḥvāle dirler. Meẟelā āh-ı şeb-gīr ve nāle-i şeb-gīr ve rāh-ı şeb-gīr
gibi, gicede vāḳi olduġı taḳdīrce.6
1
2
3
4
5
6

S: be-dest.
S: beyāniyyedir, rā taḫṣīṣ içündür.
S: cem iyyet-i ḥāl ve ḫāṭır şikārı duzaġa düşmüş idi.
S, M: göñlümüz ḳarārı ve ḳarārgāhı.
T: yaḳdırıcı.
S’de cümle sıralaması bozuk.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Āṣafī:

ا

אن ا ان
ز
3
ا אران ره א ا

 ز1 در
 אب2

Gicede olan āh u nāle ve rāh ya nī (M,T+ sefer.) (S+ Cümlesi) vaṣf-ı terkībīdir,
giceyi ṭutıcı ma nāsına, gice ile işlendigiçün4 gūyā ki giceyi ṭutar. Niteki āh
u nālesi cihānı ṭutdı dirler ya nī cihānı ḳapladı, iḥātā ma nāsına. Pes, şeb-gīr
gice uyumayan kimse dimek yañlışdır5. Ma lūm ola ki bunda şeb-gīr, āh-ı
āteş-bār’a ve sūz-ı sīne’ye ḳayıddır. Ba żı şurrāḥ sūz-ı nāle-i şebgīr yazup,
iżāfetle, ma nāyı, şeb-gīrde olan nālemiziñ sūzı didi, hem lafıẓda ḫaṭā eyledi ve
hem ma nāda6. Bizim odlu āhımız ve gice uyumayan sīnemiziñ ḥarāreti diyen
de ḫaṭā eyledi7.
Maḥṣūl-i Beyt: Acabā seniñ ṭaş gibi göñlüñe hīç bir gice te ẟīr eyleye mi
bizim bütün gice āteş yaġdırıcı8 āhımız ve sīnemiziñ bütün gice olan yanġını.9

א

אه

אن
از

آ
دای ز

אد ز
از

Bād ber-zulf-i tu āmed şud cihān ber-men siyāh
Nīst ez-sevdā-yı zulfet bīş ezīn tevfīr-i mā

Sevdā bunda muḥabbet ve ārzū ma nāsınadır. Bīş, bā-i Arabīyle, artıḳ ve
ziyāde ma nāsınadır. Tevfīr bunda fāyide ma nāsına tażmīn olmuşdur, aṣlında
tetmīm u tekmīl ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bād seniñ zülfüñ üzre geldi ve perīşān eyleyüp cihānı benim üzerime siyāh eyledi, ya nī bād bīgāne iken zülfüñe el urup perīşān eyledügiçün cihān başımıza ẓulümāt oldı. İmdi seniñ zülfüñ sevdāsından bizim
bundan ġayri fāyidemiz yoḳdur ki ālem başımıza tārīk oldı.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S, T: reh-i.
Senin saçının sevdasıyla aşıkların canı tenden ayrıldı. Yükü ağır olanların gece boyu süren harareti
yalnızlarda (yükü olmayanlarda) yoktur.
S: peymān. F: peymā.
S: işidildügiçün.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: yaḳdırıcı.
S: yanḳını.
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ش
دون رد א
א
כ از
אن د

آه א ز
ر כ

Tīr-i āh-ı mā zi-gerdūn bi-gẕered Ḥāfıẓ ḫamūş
Raḥm kon ber-cān-ı ḫod perhīz kon ez-tīr-i mā

Ḫāmūş ve ḫāmuş ve ḫamūş ve ḫamuş bir ma nāya, biri birinden muḫaffefdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Tecrīd ṭarīḳiyle buyurur: Ey Ḥāfıẓ, bizim āhımızıñ oḳı1
felekden geçer, bizi feryād ü fiġānla rencīde eyleme, epsem ol, kendi cānıña
raḥm idüp tīrimizden perhīz eyle, yoḳsa seni fenāya virürüz. (S,T+ Ve cāyizdir ki
ḫamūş didiginden murādı bu ola ki; Bizi pend u nuṣḥ u levmle rencīde-ḫāṭır
eyleme, epsem ol, yoḫsa sen bilürsin.) (T,S+ Ḫāce Ḥāfıẓ ẓāhiren kendiye ma nen
cānāna ḫiṭāb ider diyen beytin feḥvāsına vāṣıl olmamışdır2.)

11
Ve lehu eyżan
Mütefāilün Feūlün Mütefāilün Feūlün

אن כ ر א ا د א را
ز אن
ان ا را
כ כ אد א ز
Be-mulāzimān-ı sulṭān ki resāned īn du ā-rā
Ki be-şukr-i pādişāhī zi-naẓar me-rān gedā-rā

(M,T+ Evvelki ki’den murād ismdir, kim ma nāsına ve ikinciden murād ḥarf-i
beyāndır.) Sulṭān’dan murād cānāndır ve mülāzımān’dan maḳṣūd muṣāḥibleridir ve duā’dan müdde ā ve maṭlūbdur ki mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnıdır3.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ muṣāḥiblerine bu müdde ā ve mütemennāyı kim
īṣāl ider ki pādişāhlıḳ ya nī güzellik şükrānesiçün ben āşıḳ-ı miskīni naẓardan
sürme (T+ diyü).
1
2
3

F: bizim āhımızıñ oḳı yā āhımız oḳı.
S’de bu cümle aşağıdaki beytin sonuna yazılmış. <T+ Redd-i Şem ī>
M, T, S: du ā’dan müdde ā ve maṭlūb mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnıdır. F’de geçen şekil yukarıda
gösterilmiştir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ا را

د א

ای
دی כ

ت
د
زر
آن אب א

Zi-raḳīb-i dīv-sīret be-ḫudāy-ı ḫod penāhem (20b)
Meger ān şihāb-ı ẟāḳıb mededī koned Ḫudā-rā

Dīv lüġat-i Acemde şeyṭāna dirler. Sīret ḫulḳa ve ḫūya dirler. Penāhem
fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, ṣıġınırım dimekdir. Meger temennī içündür,
leyte ma nāsına, ola ki dimekdir. Şihāb, şīn’ıñ kesriyle, felek cānibinde kürre-i nārdan yalıñlanan āteş pāresidir ki bilmeyen kimse aña yıldız düşdi dirler.
'āḳıb yalıñlanıcı ve yaḳıcı ma nāsınadır, şihāb-ı ẟāḳıb yalıñlanıcı ve yaḳıcı
şihāb dimekdir. Ḫudā-rā’da rā taḫṣīṣ içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Dīv ḫūylu raḳībden kendi efendime ṣıġınurum ya nī cānānıma. Ola ki o şihāb-ı ẟāḳıb ya nī cānān bir meded eyleye Allāh içün, raḳībi
yaḳup yandurup fenāya vire. Bir nüsḫada Ḫudā-rā yerine Suhā-rā düşmüş.
Sühā bir ḫurde yıldızdır, büyük yediger yıldızınıñ yanında1 ki ḫalḳ ḥiddet-i
baṣarı anıñla imtiḥān iderler. Eger bu nüsḫa ṣaḥīḥ ise Sühā’dan āşıḳıñ kendi
murād olur. Ma nā böyle olur ki, ola ki cānān ben ża īf-i kem-miḳdāra meded
eyleye. Ḫudā efendi ma nāsına olmaḳ ḳudemā şi rinde çoḳdur.
Enverī, Beyt:

ده
ا
אن آن
ا ار אن אر ای
אودان

ا

Ḫāce-i kull-i cihān ān ki ḫudāyeş kerde’st
Cāvidān ber-heme aḥrār-ı cihān bār-ḫudāy2

ا

Beyt:

ای

ا אن
אن אر

دار
آن ا

א
د

(S,T+ Ālem-i mecd ki ber-bār-ḫudāyān mulk’est
Mecd-i dīn ān be-sezā ber-melikān bār-ḫudāy)3

Bār ulu ma nāsınadır. Bār-ḫudāy ulu efendi dimekdir.
1
2
3

F’de yukarıdaki şekilde. T, S: büyük yedi yıldızlarıñ yanında M: büyük yedi yıldızlarıñ ya nī seb a-i
seyyāreniñ yanındaki yıldızdır.
Bütün cihanın efendisi o kimsedir ki Tanrı onu sonsuza dek bütün hürlerin efendisi yapmıştır.
Şeref âlemi efendilerin mülküdür, onlara yaraşır. Dinin şerefi olan Mecd-i dîn ise bütün hükümdarların
efendisidir.
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ار وزی
زی
ارا
כ
د داری כ

دل א
از

Dil-i ālemī bi-sūzī çu iẕār ber-furūzī
Tu ezīn çi sūd dārī ki ne-mī-konī mudārā

Ālemī’de yā vaḥdet ifāde ider veyā nisbet ve ālem böyle yerlerde cemā at
ve bölük ve ḫalḳ ma nāsında müsta meldir. İẕār lüġatda ṣaḳal biten yere dirler,
ammā şu arā ekẟer yañaḳda isti māl iderler, ber-furūzī buña ḳarīnedir, zīrā yalıñlanmaḳ ve ḳızarmaḳ ġāliben1 ruḫda olur. Mudārā mufā ale bābından maṣdardır, Acem tā’nıñ ḥaẕfiyle isti māl ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir alay āşıḳıñ yüregini yaḳarsın çünki iẕārıñ yalıñlandırasın ve ḳızardasın. Seniñ bundan ne fāyideñ var ki müdārā eylemezsin. Ḥāṣılı,
kendiñi güzellendirip bir bölük āşıḳı yaḳmaḳdan saña ne fāyide olur bunlarla
müdārā idüp her birini bir ḫidmete ḳoşmayınca.

א אن دی
و د א را

אאכ
אه א אن

א

رخ

Çi ḳıyāmet’est cānā ki be- āşıḳān numūdī
Ruḫ-ı hemçu māh-ı tābān ḳad-i serv-i dil-rubā-rā

Tābān ṣıfat-ı müşebbehedir, tābīden’den, yaldıraġan2 ma nāsına. Dil-rubā (M,T+ vaṣf-ı terkībīdir, göñül ḳapıcı ma nāsına,) rā’da fetḥa da żamme de
cā izdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān ne ḳıyāmetdir ki āşıḳlara gösterdiñ, ya nī māh-ı
tābān (S,M+ gibi ruḫı) ve serv gibi göñül ḳapıcı ḳaddi.

א

ازد آ א را

مכ

در ا
אم آ א אن

Heme şeb derīn umīdem ki nesīm-i ṣubḥgāhī
Be-peyām-ı āşināyān bi-nevāzed āşinā-rā

Ṣubḥgāhī’de yā nisbet içündür, ṣabāḥ vaḳtine mensūb dimekdir. Peyām
ḫaber. Bi-nevāzed fi l-i istiḳbāl, nevāzīden’den, oḫşaya dimekdir.
1
2

M: her bār. T: ġālib.
S: yaldıratmaḳ. M: parlayan

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Bütün gice bu ümīddeyin ki ṣabāḥ vaḳtiniñ ḫoş ḳoḳulı yeli
āşinālar ḫaberiyle āşināyı oḫşaya, ya nī vuṣlat ḫaberin getürüp uşşāḳı mesrūr
eyleye. Āşināyāndan murād cānāndır, ta ẓīmen cem eylemişdir ve āşinādan
murād kendidir.

ن א ا אرت
אرا
כ

א ار כ د
و
او

ۀ

ز

Muje-i siyāhet er kerd be-ḫūn-ı mā işāret
Zi-firīb-ı ū bi-y-endīş u ġalaṭ me-kon nigārā

(M,T+ Ya nī seniñ siyāh kirpigiñ eger ḳanımıza işāret eylediyse anıñ aldatmasından fikr eyle, ġalaṭ eyleme ey nigār.)
Maḥṣūl-i Beyt: Siyāh kirpigiñ bizim ḳanımız dökmege eger saña mekr u
ḥīle idüp firīb virdiyse mekrine aldanma ve firībinden ġāfil olma ki bizi öldürürseñ peşīmān olursın, zīrā bizim gibi āşıḳ daḫi ele girmez.

א را

ن

כ

אدو دل درد
مכ

ی כ ای

ز

Zi-firīb-i çeşm-i cādū dil-i derdmend ḫūn şud
Naẓarī kon ey azīzem ki çi gūne (21a) kuşt mā-rā

Firīb ismdir, aldama1 ma nāsına, aldamaḳ degil2. Derdmend; derd aġrıdır,
veca ma nāsına, mend nisbet içündür, -li3 ma nāsına4. Naẓarī’de yā vaḥdet
veyā tenkīr ifāde eyler.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cādū gözüñ aldamasından5 derdlü yürek ḳan oldı.
Ey cān-ı azīzim, naẓar eyle ki bizi nice depeledi, imdi vuṣlatıñ şerbetiyle bizi
başdan6 iḥyā eyle.

א را

א
ا یכ

ده
א

اכ
כ د אی

Be-Ḫudā ki cur a i dih tu be- āşıḳ-ı seḥer-ḫīz
Ki du ā-yı ṣubḥgāhī eẟerī koned şumā-rā
1
2
3
4
5
6

S, M: aldatmaḳ.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: derdli.
<T+ Dil-i derdmend beyāniyye ve lāmiyye olmaḳ da mümkündür.>
S, M: aldatmasından.
M: yeñiden.
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(M,T+ Curai; yā vaḥdet. Seḥer-ḫīz vaṣf-ı terkībīdir, ḫīzīden’den, müteheccid ma nāsına. Duā-yı ṣubḥgāhī beyāniyyedir ve yā ḥarf-i nisbet. Eẟerī’de yā
vaḥdet veyā tenkīr içündür.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫudā içün ki āşıḳ-ı seḥer-ḫīze vaṣlıñ yā ḥüsnüñ bādesinden bir cür a vir, tā ki ṣeḥer vaḳtinde eyledügi du ānıñ size eẟeri ola. Zīrā du ālar ḳabūlluġına seḥer vaḳtinden eşref vaḳt olmaz.

ن

אرا

א כ ز
دل درد
دا ز א

Dil-i derdmend-i Ḥāfıẓ ki zi-hecret’est pur ḫūn
Çi şeved eger zemānī bi-resed be-vaṣl yārā

<T+ Dil-i derdmend beyāniyye ve Ḥāfıẓ’a iżāfet lāmiyyedir,> derdmend
mużāfdır Ḥāfıẓ’a. Ki rabṭ-ı ṣıfat eylemişdir. Zemānī; yā vaḥdet içündür. Nigārā ve yārā lāfızlarında elif ḥarf-i nidādır ve ḳāfiyeleri ma mūldür, sābıḳan
ẕikir olunan gibi tecziye ve terkīble ḥāṣıldır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ derdli yüregi ki seniñ firāḳıñdan ṭopṭolı ḳandır,
ne olur ey yār, eger bir zamān derdmend dil vaṣlıña irüşüp tāze ḥayāt ve ḫūndan necāt bulursa. (M,T+ Bi-resed’iñ fā ili dildir, Ḥāfıẓ degildir ba żılar ẓann eyledigi gibi1, zīrā pür-ḫūn olan dildir, Ḥāfıẓ degildir.)

12
Ve lehu eyżan
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün2

اب כ א
א כ א

ح כאر כ א و
אوت ره כ כ א

Ṣalāḥ-ı kār kucā vu men-i ḫarāb kucā
Bi-bīn tefāvut-i reh k’ez-kucā’st tā-be-kucā

Ṣalāḥ yarar, kār iş. Ṣalāḥ-ı kār yarar iş, ma nā-yı lāzımı amel-i ṣāliḥdir.
Ḫarāb geçgin serḫoş, ya nī mest ma nāsınadır. Bu maṭla ıñ mıṣrā -ı ẟānīsiniñ
1
2

<F+ Redd-i Şem ī>
S: fe ilāt.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ḳāfiyesi uyūb-ı ġayr-i mulaḳḳabedendir. Oḳunduḳda bā sāḳīn oḳunur, ammā
kitābetde kucā’ya imlā olmaḳ lāzımdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Yarar iş ḳanda ve ben mest-i evkār1 ḳanda? Ya nī hīç münāsebet yoḳdur. Mıṣrā -ı ẟānī bunı beyān idüp dir ki, gör imdi yoluñ tefāvütini,
nereden nereye gider2, ya nī ṭarīḳ-ı ışḳla ṭarīḳ-ı zühd beyninde tenāfī vardır
dimekdir.

ح و ی را
ر אب כ א

ی
כ א

אع و

Çi nisbet’est be-rindī ṣalāḥ u taḳvī-rā
Semā -ı va ẓ kucā naġme-i rubāb kucā

Maḥṣūl-i Beyt: Beyt-i evveliñ mażmūnıñ te yīd idüp dir ki; Ne nisbeti vardır bāde-nūşluġla ṣalāḥ u taḳvānıñ? Va ẓ istimā eylemek ḳanda, kemānçe diñlemek ḳanda? ‘Ez-żıddāni lā-yectemiāni’3 ḳabīlindendir. Sābıḳan ẕikr olmışdı
ki Acem yā şeklinde yazılan elifiñ mā-ḳablini meksūr iderler, elif yā’ya dönsün
içün. Mūsī ve Īsī ve taḳvī gibi.

א س
و
אن و اب אب כ א

د

د ز
כ א

Dilem zi-ṣavma a bi-grift u ḫırḳa-i sālūs
Kucā’st deyr-i muġān u şerāb-ı nāb kucā

Ṣavmaa aṣlında Naṣāra ma bedidir4 ya nī ibādet-ḫānesi, ṣoñra muṭlaḳ ibādet-ḫāneye ıṭlāḳ eylediler. Bi-grift ditsindi ya nī igrendi5 dimekdir.

ز

Beyt:

دارم

ّאی و

و

رود
در

زد א
د

Zi-dunyā mī-reved Ḫusrev be-zīr-i leb hemī-gūyed
Dilem bi-grift der-ġurbet temennā-yı vaṭan dārem6
1
2
3
4
5
6

M: ben mest.
M: dekdir.
İki zıt asla bir araya gelemez.
F: müte abbedidür.
S, M: yigrendi.
Hüsrev dünyadan ayrılırkan dudaklarından şu söz dökülüyordu: Artık gurbetten usandım, vatanıma
kavuşmak istiyorum.
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Sālūs ıṣṭılāḥda riyāya dirler, ammā ḳıyās mürāyī ma nāsına olmaḳ idi ya nī
ism-i fā il, cāsūs ve nāṭūr gibi. Ḫırḳa-ı sālūs riyā ḫırḳası dimekdir. Deyr kenīse ki Acem kilīsā dirler.

ا
ا

Ḫayyām:1
د

ا

א אر
د
אر
ور ر א
و א אه و
א و ز ّאر
א سو

Ger gul ne-būd naṣīb-i mā ḫār bes’est
V’er nūr be-mā ne-mī-resed nār bes’est
Ger ḫırḳa vu ḫāneḳāh u şeyḫī ne-būd
Nāḳūs u kilīsā vu zunnār bes’est2

Nāb ḫāliṣ ve ṣāfī ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm ṣavma adan ve riyā ḫırḳasından yigrendi. Ḳandadır deyr-i muġān ya nī meyḫāne ve ṣafī şarāb ḳanda? Ḥāṣılı, zerḳ u riyādan
uṣandım, ṭarīḳ-i ışḳ u rindīye3 sülūk eylemek isterin.

אد روز אر و אل
כ אد
כ א ر و آن אب כ א
د آن
Bi-şud ki yād ḫoşeş bād rūzgār-ı viṣāl
Ḫod ān girişme kucā reft u ān itāb kucā

Bi-şud gitdi, reft ma nāsınadır. (21b) Yād ẕikirdir, añmaḳ ma nāsına. Ḫoşeş’de şīn-i żamīr iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle rūzgār-ı viṣāl’e rāci dir, ma nā
cihetinden yād’a muḳayyeddir, (M,T+ yādeş ḫoş bād taḳdīrindedir). Girişme
aṣlında gözden ve ḳaşdan ṣādır olan ḥarekāt-ı mevzūna dirler, ba dehu muṭlaḳ
nāz ve şīve ma nāsında isti māl eylediler. İtāb āzārlamaġa dirler, ateb de dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Rūzgār-ı viṣāl gitdi, yādı ḫoş olsun ya nī ẕikri ḫayr olsun.
Ol rūzgārda cānāneniñ mevzūn ḥarekātı ve maḳbūl ü maṭbū şīveleri nereye
gitdi ve ol maḥbūbāne ḫiṭāb u itābı ḳanda vardı? Rūzgār-ı viṣālde cānān ile
olan aḥvāli teẕekkür idüp teġābün çeker.
1
2
3

T: Beyit:
Şayet gül olmazsa bizim nasibimize diken yeter. Nur/ışık bize ulaşmazsa da nâr/ateş bize yeter, Hırka,
tekye ve şeyh varsın olmasın, bize çan, kilise ve zünnar yeter.
T: ṭarīḳ-i ışḳ-ı rindīye.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ehl-i Fürsüñ birisiniñ ki kendüye ḥüsn-i ẓannı ġālibdir1, bir gün yanına
vardım, gördüm ki bu beyti yazmış ve yād hōşeş’de dāl’ıñ altına kesre ḳomış,
kendünüñ mu tādı üzre2 ve ma nāyı da yād-ı ḫoşı olsun dimiş. Du ā-gūy didim: Bu terkībde ma nā da fasiddir, belki yād’ıñ dāl’ı sākin olup şīn-i żamīr
yād lafẓına muḳayyed olmaḳ gerek, zīrā ma nā yādı ḫoş3 olsun (T+ ya nī ẕikri
ḫayr olsun) dimekdir. Ḥerīf ziyāde tehevvürinden ve cehlinden mübādere
eyleyüp el-iyāẕu bi’llāh4 küfri ḳabūl eylerim, bunı ḳabūl eylemezem didi.
Çünki bu ḳıṣṣa ekābir-i nāsdan birisiniñ evinde5 idi ki bu şaḫṣa ziyāde ḥüsn-i
i tiḳādı var idi ve a yān-ı ḫalḳdan ba żı kimseler var idi, küfrini yüzine urmadım, ammā ḫaṭā eylediñ didim. Bu taḥḳīḳden ilā yevminā hāẕā6 nādimim ki küfrine sebeb oldum diyü. Ġarābet bundadır ki bu ḥerīf eyledügim
taḥḳīḳda te emmül idüp cigerine kār eylemiş, irtesi du ā-gūya ḥīn-i mülāḳātda didi ki siziñ didigiñiz ṣaḥīḥdir ammā benim didigim de ṣaḥīḥdir. Ben de
īhām ṭarīḳiyle eyitdim ki siziñ didigiñiz hergiz ṣaḥīḥ olmaḳ iḥtimāli yoḳdur.
Murādım küfri ḳabūl iderim didigi idi, ammā murādımı tefaṭṭun idemedi ve
muṣırr oldı müdde āsı üzerine.

אن در א
آ אب כ א

دل د
ز روی دو
اغ ده כ א

Zi-rūy-ı dōst dil-i duşmenān çi der-yābed
Çerāġ-ı murde kucā şem -i āftāb kucā

Der-yābed deryābīden’den müştaḳdır, añlamaḳ ma nāsına. Ma lūm ola ki
yāften veyā yābīden muṭlaḳā bulmaḳ ma nāsınadır. Evveline der lafẓı dāḫil olsa
añlamaḳ ma nāsına gelür, ef āl-i ḳulūb gibi. Çerāġ şem iñ fetīlesinde yanan
āteş pāresidir, Arabīde sirāc dirler. Murde āteş cinsinde isti māl olsa ṣöyünmüş
ma nāsınadır. Şem lüġat-i Arabīde mīm’iñ kesriyle bal mumına dirler, ammā
Acem mīm’iñ sükūnıyla isti māl ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ yüzinden düşmānlarıñ göñli ne añlar? Ya nī andan
nūr u ṣafā kesb eylemez. Mıṣrā -ı ẟānīyi irsāl-i meẟel idüp buyurur: Mumuñ
ṣöyünmüş āteşi ḳanda, güneşiñ şem i ḳanda? Ya nī ṣöyünmüş mum güneşden
1
2
3
4
5
6

S: Murāḍ Şem ī’dir, ehl-i Fürsüñ birisiniñ kendüye ḥüsn-i ẓannı ġālibdir. T: Ehl-i Fürsüñ birisiniñ ki
kendüye ḥüsn-i ẓannı ġālibdir, <Murād Şem ī’dir.>
<F+ ya nī Fārisīye ḥarekāt vaż eylemek de bindendir. Minhu. Murād Şem ī’dir.>
M, S, T: ḫayr. F: ḫoş.
Allah’a sığınırım.
M: yanında.
Şu günümüze yani şu ana kadar.
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nūr u żiyā kesb eylemedügi gibi düşmenleriñ efsürde göñli rūy-ı cānāndan nūr
u żiyā kesb eylemez.

א

א אك آ אن
אب כ א
א از

כ
כ א رو

Çu kuḥl-i bīnīş-i mā ḫāk-i āsitān-ı şumā’st
Kucā revīm bi-fermā ezīn cenāb kucā

Kuḥl sürmeye dirler. Bīnīş ism-i maṣdardır, bīnīden’den, görüş dimekdir,
baṣar ma nāsına. Āsitān ve āsitāne eşikdir. Cenāb lüġat-i Arāb’da evüñ ḥayāṭı ve
ḥavlısı, finā ü’l-beyt ma nāsına. Mektūblarda cenāb-ı izzet-me āb bu ma nāyadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki bizim baṣarımızıñ sürmesi siziñ eşigiñüz ṭopraġıdır, buyuruñ ḳanda gidelim bu eviñ öñinden ḳanda? Ya nī gözümüz açdıḳ, bu
āsitāneyi gördük, ölince bunı bekleriz, (22a) bundan ġayri yere varmazız.

אه در را
אب כ א

ز ان כ
روی ای دل

כ א

Me-bīn be-sīb-i zeneḫdān ki çāh der-rāh’est
Kucā hemī-revī ey dil bedīn şitāb kucā

Me-bīn, mīm’iñ fetḥiyle, fi l-i nehy-i muḫāṭabdır, bīnīden’den, görme ve
baḳma dimekdir. Sīb elma, zeneḫdān eñekdir, zenaḫ gibi. Şu arā eñegi elma
ve ayvaya teşbīh eylemişlerdir.

ز

Cāmī:1:

را
ا

د

ن
א ز

ان
د

ز
א
دا אل از ذ
دا

Sīb-i zeneḫdān-ı tu-rā bih zi-bih
Yāft dilem mette ahu’llāhu bih
Dāne-i ḫāl ez-ẕeḳanet çūn numūd
Dāne çu hergiz ne-numāyed zi-bih2

1
2

T: Beyit:
Senin çenenin elma çukurunda gönlüm ayvadan daha iyisini buldu, Allah bununla gönlümü
faydalandırsın. Çenesinden daneye benzeyen ben nasıl göründü (daneye benzeyen ben’i nasıl gösterdi)?
Hâlbuki ayvadan asla dane görünmez.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Çāh bunda çuḳurdur, (T+ gev ma nāsına), ḳuyu ma nāsına degil, nitekim
ba żılar ẓann eylediler1. Şitāb ividir2, şitābīden’den müştaḳ, ismdir, maṣdar degildir ba żılar ẓann eyledügi gibi3.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ sīb-i zeneḫdānına iltifāt eyleme ki yolda4 çuḳur
vardır. Ey göñül bu ivi ile5 ḳanda gidersin ḳanda? Ya nī ḳatı segirtme, tedārük
üzre git, çuḳura düşmeyesin ki maḥbūs-ı ebed ḳalursın, zīrā göñüller ḥabs-ḫānesidir, niteki zülf zincīrleridir, aña düşen daḫi çıḳmaz. Pes, giriftār olmamaḳ
isterseñ ol cāniblere6 iltifāt eyleme.

ار ای دو
ز א
ری כ ام و اب כ א

ار و
ار

Ḳarār u ṣabr zi-Ḥāfıẓ ṭama me-dār ey dōst
Ḳarār çīst ṣabūrī kudām u ḫāb kucā

Ṭama me-dār ṭama ṭutma ya nī eyleme dimekdir. Ḳarār çīst ḳarār nedir, istifhām-ı inkārīdir. Ṣabūrī; ṣabūr fa ūl bi-ma nā fā ildir, yā maṣdariyyedir,
vaḥdet içün diyen bu ḫuṣūṣda teferrüd eylemişdir, (M,T+ zīrā kendiden ġayri
kimse bunı dimez7.) Kudām ḳanġı8. Kudām ve kucā9 da istifhām-ı inkārīdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, Ḥāfıẓ’dan ḳarār u ṣabr u ḫāb ṭama eyleme. Ḳarār
nedir, ṣābirlik ḳanġıdır, uyḳu ḳandadır? Ya nī (S+ āşıḳlıḳda ve) āşıḳda bunlar
bulunmaz, nā-yābdır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

<T+ Redd-i Sürūrī>
M: ḳoşmaḳdır.
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: rāhında.
M: ḳoşuşla.
T: cānibde.
<F+ Redd-i Şem ī>
S, M: ḳanḳı.
M: kudām ile kucām.

365

366

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

13
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilün

ر א
ر א

دا و دل
دآ
א כ א

א

Mā bi-reftīm tu dānī vu dil-i ġam-ḫor-ı mā
Baḫt-ı bed tā-be-kucā mī-bered ābiş-ḫor-ı mā

Ġam-ḫor ve ġam-ḫār1 ġam yiyici ma nāsına vaṣf-ı terkībīdir, ḫorīden ve
ḫārīden’den müştaḳdır. Ābiş-ḫor ve āb-ḫor ṣuvad ma nāsınadır ya nī ṣulanacaḳ yer, ammā böyle yerde naṣīb ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Biz gitdik, sen bilürsin bizim ġam yiyici göñlümüzle, ya nī
işde sen işde göñül, ikiñiz neylerseñüz eyleñ, biz geçdik andan, Allāh’a ıṣmarladıḳ. Yaramaz ṭāli imiz2 nereye dek ilede ṣuvadımız ya nī naṣībimiz. Ya nī
senden müfāraḳat baḫt-ı beddendir, görelim ṭāli -i nā-sāzkār u nā-muvāfıḳımız naṣībimizi ḳandaya dek iledür. Ḫāce Ḥāfıẓ ḥażretleri şehr-i Yezd’e irtiḥāl
buyurduḳlarında cānānına irsāl buyurduġı ġazeldir3. Dānī’niñ mef ūli mıṣrā -ı
ẟānīdir diyen nā-dānlıḳ idüp beyti bozmuş, evi ḫarāb olsun.4

در زر
א را
א

نز

ز אر ه
כ

Zi-niẟār-ı muje çun zulf-i tu der-zer gīrīm
Ḳademī k’ez-tu selāmī bi-resāned ber-i mā

Niẟār ṣaçıdır, dügünlerde ve ġayrılarda ṣaçdıḳları aḳçe ve altundur. Gīrīm
(
fi l-i mużāri ) mütekellim ma a’l-ġayrdır, gīrīden’den müştaḳdır. Zer giriften ḳaplamaḳda isti māl iderler, (M,T+ batırmaḳda degil, ba żılar ẓann eyledigi
gibi5.) Ḳadem aṣl-ı lüġatda ayaġıñ ṭabanıdır, ammā Acem ayaḳda isti māl ider,
yā vaḥdet içündür. Selāmī’de yā tenkīr içün olmaḳ evlādır.
M,T+

1
2
3
4
5

T: ġam-ḫāb.
T: yaramazlıġımız.
T: irtiḥāl buyurdüginde cānānına irsāl buyurdügi ġazeldir.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī> <F+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Niẟār-ı müjeden ya nī göz ṣaçısından seniñ zülfüñ gibi
altunla ḳaplayayın bir ayaġı ki senden bize selām irişdüre. Ādetdir ki eṭfāliñ
zülfini altun telleriyle yā gümüş tellerle ḳaplarlar1. (T+ Nihāyeti devletli olan
teli çoḳ ider), şöyle ki ṣaç tel içinde mestūr olur2. (S,M+ Ve ba żı kibār, altun
tellerle urdurur). İmdi bunda ṣarı altun olmaḳ lāzım3 degildir, zīrā aḳçeye de
zer dirler.
Gülistān:4

زور
אج ای

زور

زر ا
ور زر داری

Bī-zer ne-tuvānī ki konī ber-kes zūr
V’er zer dārī be-zūr muḥtāc ne i5

Beyt:

زور از در א
ان ر
ده אر
א زر

زر اری
زور ده ده

Zer ne-dārī ne-tuvān reft be-zūr ez-deryā
Zūr-ı deh merde çi bāşed zer-i yek merde bi-y-ār6

Ammā altun murād olsa zer-i ṭılā dirler, (S+ yaldız altunı dimekdir.)
Gülistān:7

دا
وا א
א

و د دم دا א אل زر
א رود ر و
رگ زادۀ אدان
در د אر

Vucūd-ı (22b) merdum-i dānā miẟāl-i zerr-i ṭılā’st
Ki her kucā ki reved ḳadr u ḳıymeteş dānend
Buzurg-zāde-i nā-dān be-şehrevā māned
Ki der-diyār-ı ġarībeş be-hīç ne-stānend8
1
2
3
4
5
6
7
8

M, T: ururlar.
S: görünmez olur.
S, M: şarṭ.
T: Beyit:
Altının/paran olmayınca kimseye güç yetiremezsin. Şayet altının varsa fizikî güce ihtiyacın olmaz,
parayla işini halledersin.
Paran yoksa kaba kuvvetle bu denizi aşamazsın. On kişinin kuvvetine ne hacet, sen sadece bir kişilik bir
altın/para getir.
T: Beyit:
Bilgin insanın vücudu yaldızlı/saf altın gibidir, her nereye giderse kadr ü kıymeti bilinir. Cahil
ekâbirzâde gönden yapılmış paraya benzer, kendi ülkesi dışında başka yerlerde itibara alınmaz.
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(M,T+ Zer-i ṭılā yaldız altunıdır, rā’da teşdīd żarūret-i vezniçündür.) Ammā
şehrevā, (M+ şīn’ıñ ve rā’nıñ ve vāv’ıñ fetḥalarıyla,) gönden aḳçedir. Meger sābıḳ eyyāmda bir pādişāh gelmiş imiş ki gönden aḳçe kesdürüp üzerine sikke-i şāhīyi urup kendi memālikinde yürüdürmüş. Anıñçün Ḥażret-i Şeyḫ ‘Ki
der-diyār-ı ġarībeş be-hīç ne-stānend’ buyurmuşdur. Pes, bunda zerden murād
altun ma nāsını alup niẟār-ı müjeden murād sürūrından ziyāde ḳan aġlayam
dimekdir diyen kimse Gülistān’ıñ bu beytleriniñ ma nālarına vāṣıl olmamışdır1. Sürūrdan aġlamaḳ müsellemdir,2 ammā ḳan aġlamaġı miḥnet ü muṣībetde isti māl iderler, sürūrda degil.3

آر
אد
אد و ا אور א

א آ ه ام
כ وא א

Be-du ā āmedeem hem be-du ā dest ber-ār
Ki vefā bā-tu ḳarīn bād u Ḫudā yāver-i mā

Evvelki be-duā’da bā sebebiyyet yā ṣıla yā taḫṣīṣdir ve ẟānīde ṣıla ma nāsı
ifāde ider. Ber-ār; ber ḥarf-i isti lā, ār emr-i muḫāṭab, getür dimekdir, bi-ḥasebi’l-lüġa yuḳarı getür dimekdir, ammā isti mālde ḳaldır dimek olur. Ki ḥarf-i
beyan, du āyı beyān ider. Ḳarīn yoldaş. Yāver yardımcı ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Du ā sebebiyle veyā du āya gelmişim, sen de du āya el ḳaldır. Ol du ā budur ki vefā saña ḳarīn ü yoldaş ola, Allāh da bize yardımcı ola.
Bu beyt cānāna vedā eylemesini müş irdir.

א

ز

م
ون از

א

ای

ت
ان د

Be-seret ger heme ālem be-serem tīġ zenend
Ne-tuvān burd hevā-yı tu birūn ez-ser-i mā

Be-seret; bā ḥarf-i taḫṣīṣ. Be-serem; bā ḥarf-i ṣıla. Hevā muḥabbet ve ārzū
ma nāsınadır. Ne-tuvān burd ne-tuvān burden ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Başıñ içün, eger cemī ālem başıma ḳılıç ururlarsa, başımızdan seniñ muḥabbetiñi çıḳarmaḳ mümkin degildir, zīrā bizde muḥabbetiñ
1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
S: cā iz.
S: ḳan aġlamak muṣībetde olur.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ẕātīdir, ārıżī degildir. Be-seret’iñ bā’sını ḳasem içün ṭutanlar, ḳasemle taḫṣīṣ
ma nālarını farḳ eylemezler imiş1.

כ م دا
אن ور א

כ آواره
ر כ آ ش از

Felek āvāre be-her sū konedem mī-dānī
Reşk mī-āyedeş ez-ṣoḥbet-i cān-perver-i mā

Āvāre dīvāne ve işsiz güçsüz, şuña buña gezmekdir. Reşk ġayret ü ḥased ma nāsınadır. Cān-perver vaṣf-ı terkībīdir, perverīden’den, cān besleyici
ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Felek beni her cānibe yeldürür ve yöpürdür2, sen ḫod bilürsin, aña ġayret ü ḥased gelür bizim seniñle cāna cān ḳatan muṣāḥabetimizden.
Ya nī felek dā imā dostı dostdan ve yāri yārdan ayırmaḳla muḳayyeddir. İmdi
beni şehr-i Yezd’e misāfir eylemekden murādı pādişāhla mülāḳat idüp cevāyiz
ü ṣılātını aldırmaḳ degildir, belki senden ayırup ıraḳ düşürmekdir, zīrā gördi
ki seniñle ittiḥādımız fevḳe’l-ḥaddir. Pes, reşkinden taḥammül idemeyüp bu
bahāne ile aramıza firāḳ düşürdi. Ḥażret-i Ḫāce cānānına bu beytle eyledügi
seferden i tiẕār idüp buyurur: Benim eyledügüm sefer ıżṭırārīdir, yoḫsa kimse
iḫtiyārıyla cānānından ayrılup gitmez. Bu beytiñ ma nāsında istifhāma irtikāb
eyleyenler żarūretsiz3 irtikāb eylemişlerdir4.

כ
و
אن
داور א
ا אف

از

כ

Ger heme ḫalḳ-ı cihān ber-men u tu ḥayf konend
Bi-keşed ez-heme inṣāf-ı sitem dāver-i mā

Ḥayf ẓulüm ma nāsınadır. Bi-keşed lafẓ-ı müşterekdir fi l-i mużāri ile emr-i ġāyib beyninde. İnṣāf-ı sitem, iżāfetle, intiṣāf ma nāsınadır ya nī ẓālimden
eyledügi ẓulmüñ ḥayfın almaḳ. Vāv-ı āṭıfa ile yazanlar ma nāyı bilmediklerinden fāsid yazdılar5. Dāver ḥākimdir.
1
2
3
4
5

<F+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: ḳoşdurur.
M, T: żarūretsiz żarūrete.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger cemī cihān ḫalḳı baña ve saña ẓulm iderlerse cemī sinden ẓulmüñ ḥayfını çeker bizim ḥākimimiz ya nī Allāhu Te ālā. Yāḫud
cemī inden ẓulmüñ ḥayfını çeksün bizim ḥākimimiz. Bu taḳdīrce (23a) du ā
olur.

א

אزم

روز א כ א
ای ش آن روز כ آ

Rūz bāşed ki bi-y-āyed be-selāmet bāzem
Ey ḫoş ān rūz ki āyed be-selāmī ber-i mā

Rūz aṣlında rūzī idi, yā vaḥdet içün, żarūret-i vezn içün yā düşmüşdür.
Bāşed bunda iḫbār içün olmaḳ ve inşā içün olmaḳ cā iz. Bāzem; mīm-i mütekellim ma nā cihetinden bi-y-āyed lafẓına muḳayyeddir, bi-y-āyedem taḳdīrinde. Ba żı nüsḫada yārem vāḳi olmuş, (M,T+ rā ile, ikisi de cāyizdir.) Ey ḫoş;
(M,T+ ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūfdur,) ey yārān-ı ḫoş taḳdīrindedir.
Maḥṣūl-i Beyt: İnşā a’llāhu Te ālā bir gün olur ki gine yār baña selāmetle
gelür, yāḫud aceb bir gün ola mı ki yār baña selāmetle gele, yā girü selāmetle
gele. Ey yārān, ḫoş ol gün ki selāmla1 benim yanıma gele, ya nī ne mübārek
gündür ol gün ki Es-selāmu aleyke diyü yanıma gele. Ḥāṣılı, ben seferden gelem, cānān da selām ile (M,T+ ḳapıdan) içerü gele ādet-i sābıḳası üzre.

دور ارد א
א
د از

כ
درازئ

Her ki gūyed sefer-i dūr ne-dāred Ḥāfıẓ
Gū dirāzī-i sefer ser ne-bered ez-ser-i mā

Ḥażret-i Ḫāce’niñ menāḳıbında yazmışdır ki Ḫāce, Yezd şehrinden ġayri
tamām ömrinde bir yere varmamışdır. Ol ise üç günlük yoldur ancaḳ. Pes,
bu beytde aña işāret idüp buyurur2. Gū dirāzī; gū emr-i muḫāṭabdır, ḫiṭāb-ı
āmm ḳabīlinden. Dirāzī; yā maṣdar. Ser ne-bered baş iletmez ya nī baş çıḳarmaz dimekdir ve cāyizdir ki ser bunda sevdā ve ārzū ma nāsına ola.
1
2

M: selām virerek.
<T+ Ḫāce mīm ḥarfinde buyurmuş: Men k’ez-vaṭan sefer ne-guzīdem be- omr-i ḫīş / Der- ışḳ-ı dīden-i
tu hevā-ḫāh-ı ġurbetem>. (Mîm harfi, 9. gazel, 2. beyit. Beytin aslına bakılarak ne-kerdem kelimesi
yerine ne-guzīdem yazılmıştır.)
T’de kerdem olarak yazılmış, gazelin aslına bakılarak düzeltildi. 9. gazel 6. beyit.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki dirse Ḥāfıẓ’ıñ uzaḳ seferi yoḳdur ya nī uzaḳ
sefere varmaz, sen aña söyle, sefer uzaḳlıġı bizim başımızdan baş çıḳarmaz,
ya nī āḫiret seferi ki bī-nihāyet seferdir, hīç fikrimden ve ḫayālimden gitmez dimekdir. Pes, gūyā ki her gün seferdeyim, yāḫud sefer uzunluġı1 hevāsı başımızdan gitmez. Ne-dāred yerine ne-dārī yazanlar siyāḳ u sibāḳ-ı beyte mütefaṭṭın
olmamışlar2. Ne-dārī’de ma nā-yı istifhām i tibār idenler mu tebir-i bed imiş3.

14
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün

از ا א روت را
د ۀ א روت را

א
א כאم دل

Luṭf bāşed ger ne-pūşī ez-gedāhā rūt-rā
Tā be-kām-ı dil bi-bīned dīde-i mā rūt-rā

Ġazel-i sābıḳ egerçi ekẟer dīvānlarda nā-yābdır, ammā anı Ḫāce’ye nisbet
eylemek mümkündür, iki cihetden4. Birisi, menāḳıbında Yezd’e varduġı tafṣīle
muvāfıḳdır. Biri de bu ki Ḥāfıẓ’ıñ revişine ve resmine5 münāsibdir. Ammā
bu ġazeli Ḫāce’ye nisbet eylemek ġāyetle müşkildir. Zīrā evvel bu kim dīvānlarda ġāyetde kem-yābdır. āniyen bu kim, beş beytli ġazelde üç beytiñ ḳāfiyesi mükerrer gelmek fi’l-cümle rüşdi olandan ṣādır olmaz, fażlan an miẟli
hāẕe’l-fāżıl6. āliẟen, gedā ẕevi’l-uḳūlden iken hā ile cem eylemek şāẕdır7. Pes,
bu ġazeli Ḥāfıẓ’a isnād eylemekde vehn, (M,T+ ża f ) var. Meger ki ibtidā-i ḥālinde ya nī mübtedī iken söylemiş ola ve ba żı kimse ol zamānda almış ola,
ṣoñra ba żı dīvānına ilḥāḳ eyleye. Ammā bu bendeniñ ẓannı budur ki bu
ġazel Tebrīzli Ḥāfıẓ Şāne’niñ ola ki bu bir ḥarīf imiş, Ṭaraḳçı Ḥāfıẓ taḫallüṣ
1
2
3
4
5
6
7

S, M: uzaḳlıġı.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: mu abbir imiş. <T+ Redd-i Şem ī>
T: bir iki cihetden.
S, T: semtine.
Böyle Hâfız gibi faziletli birisi şöyle dursun.
S: āliẟen, ẕevi’l- uḳūlde iki hā ile cem eylemek şāẕdır.
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idermiş1. Şām-ı şerīfde bir miḳdār ġazelini gördüm ki ekẟer ġazeliniñ ḳāfiyeleri
böyle fāsid idi. (S,T+ Egerçi cehāletinden böyle ḳāfiyeleri cem eylemegi hüner
add ider imiş.) Ḥāṣıl-ı kelām, çünki Ḫāce’niñ ba żı dīvānında bulındı, ḥāline
göre şerḥ eylemek żarūrī oldı.
Ne-pūşī, pūşīden’den, örtmek ve giymek, bunda örtmek ma nāsına nefy-i
müstaḳbeldir, örtmezsin dimekdir. Gedāhā’dan murād uşşāḳdır. Rūt aṣlında rūyet idi, zīrā beyān olunmuş idi ki her lafẓıñ ki āḫiri ḥurūf-ı illetiñ biri
ola, (23b) ḥālet-i iżāfetde bir yā iẟbāt iderler, bunda żarūret-i vezniçün sāḳıṭ
olmuşdur, yüzüñ dimekdir. Tā ḥarf-i ta līl. Kām murād. Be-kām-ı dil göñül
murādınca dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Luṭf olur eger gedālardan yüzüñi örtmezseñ ya nī gizlemezseñ, tā ki göñül murādınca gözümüz yüzüñi göre. Bunda Hārūt ve Mārūt
ki iki melekdir, diyār-ı Bābīl’de (S,M+ bir çāhda) ayaḳlarından aṣılup tā ḳıyāmete
dek mu aẕẕeblerdir, anları īhām ider.

زار
دا در ی
ی د ۀ א روت را

אرو

כא כ

Hemçu Hārūtīm dāyim der-belā-yı ışḳ zār
Kāşki hergiz ne-dīdī dīde-i mā rūt-rā

Maḥṣūl-i Beyt: Hārūt gibi dāyim belā-yı ışḳda zārız, kāşki gözümüz yüzüñi görmeyeydi ki mübtelā olmaḳ lāzım gelmeyeydi.

ی אروت در אه ز ا ا
אروت را
از

כ

Key şudī Hārūt der-çāh-ı zeneḫdānet esīr
Ger ne-goftī şemme i ez-ḥusn-i tu Mārūt-rā

Key şudī; key ḳaçan ma nāsınadır. Şudī; yā ḥikāyet-i ḥāl-i māżī içün gelmişdir. Ma lūm ola ki fi l-i māżīniñ evveline mī veyā āḫirine yā-yı müfrede
dāḫil olsa ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ma nāsını ifāde ider. Meẟelā mī-şud giderdi,
mī-āmed gelürdi, şudī ve āmedī daḫi böyledir. Ne-goftī’de yā ḥikāyet-i ḥāl-i
māżīdir.
1

S: bu bir ḥarīf imiş ki buña Ṭaraḳçı Ḥāfıẓ dirler imiş.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Hārūt ḳaçan çāh-ı zeneḫdānıña esīr olurdı eger seniñ ḥüsnüñden Mārūt’a bir şemme dimeyeydi. Ya nī ġammāzlıḳ eyledügiçün cezāsın
buldı. Pes, her ġammāz cezāsın bulur.

א ای ی ا ر
א د ۀ אروت را

و

א

ن

ی

Būy-ı gul ber-ḫāst gūyā ey perī ender-çemen
Bulbulān mest’end u gūyā dīde-i Mārūt-rā

Mıṣrā -ı evvelde gūyā ba żı nüsḫada gūyī düşmüş, yā ile, ammā biz bu
nüsḫayı iḫtiyār eyledik, iki gūyā tecnīs-i tām olmaḳ içün. Dīde-i Mārūt;
Mārūt bunda sāḥir ma nāsınadır ki Mārūt’uñ ṣıfatıdır1.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey perī, gūyā ki çemende gül ḳoḳusı peydā oldı ki bülbüller çeşm-i sāḥiriñe mest olup gūyendelik iderler. Gūyā ve müterennim olan
bülbüller seniñ Mārūt gözüñe mest olmuşlardır diyen terkīb-i beyte muṭābıḳ
söylememişdir2 ve mıṣrā -ı ẟānīde gūyā bedeli gūyī yazan da ḫabṭ-ı fāḥiş eylemişdir3.

ان ای
رو א א ز
א روت را
א
א א

כ

Mī-keşed cevr u cefāhāyet zi-hicrān ey ṣanem
Luṭf fermā tā bi-bīned Ḥāfıẓ-ı mā rūt-rā

Cefāhāyet lafẓında tā-yı ḫiṭāb ma nā cihetinden hicrān’a muḳayyeddir,
hicrānet taḳdīrinde.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣanem, hicrānıñdan cevr ü cefālar çeker, imdi luṭf buyur, tā bizim Ḥāfıẓımız rūyuñı göre.
Bu ġazelde rūt-rā lafẓı redīf ve mā-ḳablinde elif ḥarf-i revī vāḳi olmuşdur.
Ve üç beytde mā lafẓı ki biz ma nāsınadır, mükerrer vāḳi olup tekrār-ı ḳāfiye
ayb-ı fāḥiş olduġıçün bu ġazeli Ḫāce Ḥāfıẓ’a nisbetde kemāl-i tereddüdle mütereddidiz. Nitekim4 sābıḳan ẕikr olındıydı.
1
2
3
4

<F+ ya nī Mārūt’uñ sāḥirlik ṣıfatıdır.>
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: nite.
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15
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün

در

د

و א

א אن را زد
א א
אن و دل ا אده ا از ز

Tā cemālet āşıḳān-rā zed be-vaṣl-ı ḫod ṣalā
Cān u dil uftādeend ez-zulf u ḫālet der-belā

Tā ibtidā-i ġāyet içündür, münẕü ma nāsına. Zed ma nā cihetinden ṣalā’ya
muḳayyeddir, ṣalā zed taḳdīrindedir. Ba żı elfāz vardır ki Fārisīde ki zed ibāretiyle müsta meldir, Türkīde anı zed’iñ ma nāsıyla ta bīr ḳābil degildir, meẟelā
būse zed gibi ki öpdi dimekdir.
Āṣafī:1:

زد آن אک
א و دا
آ
ا אدم ز א ر ز د
وای אن
Āstīn mālīd u dāmen ber-zed ān bī-bāk mest
Vāy cān-ı men ki uftādem zi-pā reftem zi-dest2

Ez-zulf u ḫālet; mużāf maḥẕūfdur, ez-sebeb-i zulf u ḫālet dimekdir. Belā
ve belvā ve beliyye3 ve belve bir ma nāyadır, aslında sefer zaḥmetinden arıḳlamış4 devede isti māl iderler, (24a) ṣoñra muṭlaḳ zaḥmet ü meşaḳḳatde isti māl
eylediler.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cemāliñ kendi vaṣlına āşıḳlara ṣalā virelden beri cānla göñül zülf ü ḫāliñ sebebinden belāya düşmüşlerdir. Ya nī seniñ ḥüsnüñ herkesi kendüye āşıḳ eyleyelden5 beri cānla dilimiz dāne-i ḫāl ü dām-ı zülfüñden
ıżṭırāba düşdi, zīrā murādıñ vaṣla ṣalā eylemekden, giriftār eylemekdir.

1
2
3
4
5

T: Beyit:
O kaygısız, korkusuz sarhoş kolları sıvadı, eteğini bağladı, kışkırtıp tahrik etmeye başladı. Vay benim
canım ki ayaktan düştü/yıkıldı ve elden gitti/dengesi altüst oldu.
T: belye (metin harekeli).
M: ża īf olmuş.
M: idelden.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

כ

ت
אن כ

אن א אن از د
آ
ه در אن
כ

Ān-çi cān-ı āşıḳān ez-dest-i hecret mī-keşed
Kes ne-dīde der-cihān cuz teşnegān-ı Kerbelā

Cān rūḥ-ı ḥayvānīde ve revān insānīde müsta meldir. Gāh olur ki cān’ı
revān maḳāmında isti māl iderler. (F+ Hecret; hecr hā’nıñ fetḥi ve cīm’iñ sükūnıyla ayrılıḳ dimekdir, firāḳ ma nāsına, bir maṣdarı da hicrāndır, ikisi de naṣara
bābından gelür.) Teşnegān; kāf hā-i resmī bedeli yazılur, sābıḳan beyān olunmuşdur. Kerbelā, Ḥażret-i İmām Ḥüseyin şehīd olduġı ṣaḥrānıñ ismidir ki
el-ān ḳabr-i şerīfleri andadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol nesne ki uşşāḳıñ cānı seniñ firāḳıñ elinden çeker, ol
nesneyi kimse cihānda görmemişdir Kerbelā ṣusuzlarından ġayri. Anlar Ḥażret-i İmām ile yetmiş iki kimse idi1.

אن
כ ر یو
ری و ز ت כ د א او

ك

ك

Türk-i men ger mī-koned rindī vu mestī cān-ı men
Terk-i mestūrī vu zuhdet kerd bāyed evvelā

Türk lafẓında mużāf maḥẕūfdur, ya nī maḥbūb-ı Türk-i men, yāḫud maḥbūba isti āre ola. Rind bāde-nūş, yā maṣdariyyedir. Cān-ı men münādā, ḥarf-i
nidāsı maḥẓūfdur, ey cān-ı men. Kendi cānına ḫitāb idüp ẕātını murād ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim maḥbūb Türküm yā maḥbūbum bāde-nūşluḳ
ve mestlik eyleyecek olursa ey benim rūḥum ya nī ey Ḥāfıẓ, zāhidligi ve ṣūfīligi
evvelden terk eylemek gerekdir. Ya nī cānānım ki mey-nūş u bāde-perest ola,
aña ittibā żarūrī olup zühdi ve taḳvāyı terk eylemek gerek.

اب

אم
دان

אدی و
را

و
روز ا אم

و

Vaḳt-i ayş u mevsim-i şādī vu hengām-ı şerāb
Penc rūz eyyām-ı furṣat-rā ġanīmet dān helā
1

M, T: Hażret-i İmām ile bile idi ve anlar ol ḥażret ile yetmiş kimesne idi. F: Hażret-i İmām ile bile idi
ve anlar ol ḥażret ile seksen kimesne idi.
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Helā ḥarf-i tenbīh ve te kīddir. Ayş, ayn’ıñ fetḥiyle, dirlik ya nī ḥayāt
ma nāsınadır. Mevsim, sīn’iñ kesriyle, zamān-ı müte ayyinden ta bīrdir. Vaḳt
ve mevsim ve hengām ve penc rūz’ı bir beytde cem eylemek leṭāfetden ḫālī
degildir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ẕevḳ u ṣafā ve şādīlik1 ve şarāb zamānıdır ya nī faṣl-ı bahārdır. İmdi beş gün miḳdārı eyyām-ı furṣatı ġanīmet bil elbette. Ya nī bahār
zamānı tīz geçer, furṣatı ġanīmet bilüp ayş u nūş eyyāmını żāyi eylememek
gerekdir.

د

و

א א א س אه د
א در دو א ر

Ḥāfıẓā ger pāy-būs-ı şāh destet mī-dehed
Yāftī der-her du ālem rutbet-i izz u alā

Ḥāfıẓā münādā, āḫirinde elif ḥarf-i nidādır. Şāh’dan murād cānāndır. Rutbet mertebe ma nāsına. Alā, ayn’ıñ fetḥiyle, rif at ya nī yücelikdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger cānān ayaġın öpmek el virürse iki ālemde
izzet ü mertebe ve rif at bulursın, ya nī cānān ayaġın öpmek sebeb-i sa ādetdir.
Bu ġazel de Ḫāce’niñ ekẟer dīvānlarında bulunmaz. Bulunduġı taḳdīrce hā
ḳāfiyesinden ṣoñra2 bulunur (S,T+ ve bi’l-cümle ḳāfiyesi ṣaḥīḥdir ve fi’l-cümle
Ḫāce’niñ selīḳasına muvāfıḳdır, ammā kem-yāb olduġından tereddüdden ḫālī
degildir. Meger ibtidā-yı ḥālinde söyleyüp ḫalḳ eline virmemiş ola veyāḫud
ba żı kimesneye virmiş ola ve Ḫāce ḥażretleriniñ dīvānını cem eyleyeniñ eline
girmemiş ola ki dīvāna ilḥāḳ eyleye3.)4

1
2
3
4

T: şāẕlıḳ.
M: hā ḳāfiyesinde.
S: kendi dīvānını cem eyleyene virmemiş ola ki dīvānına ilḥāḳ eyleye.
M: Temme ḥarfu’l-Elif. (Elif harfindeki gazeller burada son buldu.)

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

[BĀ HARFİ]
Ve lehu fī ḥarfi’l-bāi1

16
Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün

ا

כ

כ

אن אن ر
ای
در د אل دل ره כ

Goftem ey sulṭān-ı ḫūban raḥm kon ber-īn ġarīb
Goft der-dunbāl-i dil reh gum koned miskīn ġarīb

Ḫāce Ḥāfıẓ ḥażretleriniñ bā ḳāfiyesinde ẟā-i müẟelleẟe ve cīm ve ḥā ve ḫa
ḳāfiyelerinde vāḳi olan ġazelleri ġāyetle sust u vāhī (24b) vāḳi olmuş. (S,T+
Ammā ṣād ve ḍād ve ṭā ve ẓā ve ayn’da vāḳi olanlar meẕkūr ġazellerden a lā
vāḳi olmuş.) Ammā ġayn’da ve fā’da ve ḳāf ve kāf ve lām’da vāḳi olanlar daḫi
a lādır. Bāḳīsi mertebe-i ulyādadır. Kimi serḥadd-i i cāzda, kimi i cāza ḳarīb.
Ḥāṣıl-ı kelām, cemī ḥurūfda berāber ve hemvār şi r dimek Ḥażret-i Mollā
Cāmī’ye maḫṣūṣdur faḳaṭ.
Dunbāl, dāl’ıñ żammıyla, ḳuyruḳ ve ard ma nāsınadır. Reh gum koned
yolın yitürür dimekdir, bunda ḥadd-i i tidālden tecāvüz ider ma nāsınadır.
Ġarīb kendi memleketinde olmayan kimse, fa īl bi-ma nā fā ildir. Māżīsi ve
mużāri i ẟülāẟīde müsta mel degildir, belki ifti āl ile tefa ulden müsta meldir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey güzeller şāhı, bu ġarībe raḥm eyle didim. Didi ki, miskīn ġarīb, göñli ardınca yolın yitürür, ya nī göñli hevāsına tābi olup ḥadd-i
i tidālden tecāvüz ider. Ḥāṣılı, dīvāne ve şeydā olur ki diline uyanlar böyle
olagelmişler. Dunbāl bunda ārzū ma nāsına Acemde isti māldir ve gum koned bunda edebsizlik eyler ma nāsına isti māldir, ya nī sen miskīn baña söz
söylemeñ edebsizlikdir diyen kimse indiyyāt söylemiş2.
1
2

S, T: Ve lehu fī ḥarfi’l-bā i adeduhu erba atun. (Bâ harfindeki gazellerin sayısı dörttür.)
<T+ Redd-i Şem ī>
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ورم ار

رز א
אب آرد
وردی

א

Goftemeş me-gẕer zemānī goft ma ẕūrem bi-dār
Ḫāne-perverdī çi tāb āred ġam-ı çendīn ġarīb

Me-gẕer guẕerīden’den müştaḳ nehy-i muḫāṭabdır, geçme dimekdir, guẕeşten’den diyen yañlış söylemiş1. Zemānī’de yā vaḥdet içündür. Bi-dār emr-i
muḫāṭabdır, dārīden’den, ṭut ma nāsına. Ḫāne-perverdī; perverden beslemekdir. Ḫāne-perverdī, dāl’la ve dāl’sız, (M,T+ şol kimseye dirler ki) içerüde
büyüye ve ṭaşra çıḳup bīgānelerle iḫtilāṭ eylememiş ola, paşa-zāde ve beg-zāde2
ve sāyir erbāb-ı devlet evlādı gibi3. Türkīde anası ḳoynında yatur didikleri gibi.
Sāye-perver de böyledir.
Āṣafī:4:

م
א ا

ز

א
ور א

א

در ق
د ن

Der- araḳ muşkīn libāsī şud zi-mihr-i germ-i men
Būd çun gul sāye-perver ṭāḳat-ı germā ne-dāşt5

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki, eglen, bir zamān geçme. Cānān didi, beni
ma ẕūr ṭut, bir ḫāne-perverd bu ḳadar ġarībiñ ġamına ne ḳadar ṭāḳat getürür, istifhām-ı inkārīdir, getürmez dimekdir. Ya nī geçme dimekden murādıñız uşşāḳ-ı
ġam-zede iẓhār-ı ġumūm eylesünlerdir, biz ise aña müteḥammil degiliz, zīrā ḫāne-perver enẓār-ı bīgāneye ṭāḳat getürmez ki arż-ı humūmını istimā eyleyebile.
Ḫāne-perverd oldur ki bir eviñ cemā atini besleye diyen ve bir nāzenīn ġarībiñ
bu ḳadar ġamına (M,T+ ne) ṭāḳat getürür diyen ḫaṭā eylediler.6

אب א אز را
و א
ز אر و אره אزد
Ḫufte ber sincāb-ı şāhī nāzenīnī-rā çi ġam
Ger zi-ḫār u ḫāre sāzed pister u bālīn ġarīb
1
2
3
4
5
6

<T+ Redd-i Sürūrī>
M, T: pādişāh-zādeler ve beg-zādeler. ‘Paşa-zāde’ F hüshasında geçmektedir.
S: içerüde büyüyüp ṭaşra çıḳmayan pādişāh ve beg-zādeler gibi ḫalḳ ile iḫtilāṭ itmez.
T: Beyit:
O misk kokulu elbise giyen sevgili benim hararetli sevgimden dolayı kan ter içinde kaldı. O sevgili gül
gibi hep gölgede/himaye altında yetiştiği için hararetin şiddetine dayanamadı.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ḫufte (M,T+ lafẓ-ı müşterekdir,) yatmış ve uyumuş ma nāsına. (S+ Sincāb
Musḳur diyārından gelür bir ḥayvānıñ derisidir ki ekẟer kibār evvel bahārda
ve güz eyyāmlarında kürkini giyerler.) (M,T+ Sincāb kil ya nī ḫākister renginde
bir ḥayvāndır ki kürkine de sincāb dirler ki) Acem pādişāhları ḳış vaḳtinde anı
döşenüp örtünürlermiş1. (S+ Bizim pādişāhlarımızıñ ḥarem-i hümāyūnlarında
kızlar pek a lā çalḳafa örtünürler imiş. ) (M+ Du ā-gūy bu ḳıṣṣayı ḫamselerde
ve ba żı ḳaṣāyidde gördügümden sa ādetli pādişāhıñ ḥarem-i ḫāṣṣına ḫidmet
eyleyenlerden istifsār eyledim ki pādişāh ḥażretleri ḳışın semmūr2 veyā vaşaḳ
veyā ġayri kürklerden nesne örtünüp döşenür mi? Yoḳ didiler.) Şāhī; yā ḥarf-i
nisbetdir, ḥarf-i maṣdar diyenler ġalaṭ eyledi3. Nāzenīnī-rā; nāz lüġatda faḫr
ma nāsınadır ve yā ḥarf-i nisbet ve nūn te kīd-i nisbet içündür, nāzlı ma nāsına, rā edāt-ı mef ūl. Çi ġam istifhām-ı inkārīdir. Ḫār diken. Ḫāre de ḫārā
da ḳara ṭaşa dirler. Pister döşek. Bālīn yastıḳ4. Leff ü neşr-i müretteb ṭarīḳiyle
ẕikr olmuşdur. Sāzed sāzīden’den fi l-i mużāri müfred ġā ib ṣīġasıdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāhāne sincāb üzerinde yatup uyumuş nāzenīne ne
ġam eger dikenden döşek ve ḳara ṭaşdan yastıḳ idinirse merd-i ġarīb. (25a)
Ya nī cānān ki ẕevḳ u ṣafā ve refāhiyetde ola ve uşşāḳ-ı bī-nevā ve bī-çāre ki
derd ü belā (M,T+ ve ġam) u elemde ola, ol bunlarıñ ḥālini ne bilür, her kişi
çekdügin bilür ancaḳ.

آ א

رخ ر

אن

כ

ز
ای כ در ز
ش אد آن אل

Ey ki der-zencīr-i zulfet cān-ı çendīn āşinā’st
Ḫoş futād ān ḫāl-i muşkīn ber-ruḫ-ı rengīn ġarīb

Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūf. Çendīn kem-i ḫaberiyye ma nāsınadır. Muşkīn ve rengīn’de yā nisbet ve nūn te kīd içündür. Ġarīb ḫoş lafẓına
muḳayyeddir, ḫoş ġarīb vāḳi oldı dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān ki bu ḳadar āşinānıñ cānı zincīr-i zülfüñdedir,
ruḫ-ı rengīniñ üzre ol müşkīn ḫāl ne aceb güzel vāḳi olmuş. Ġārīb bunda acīb
ma nāsınadır, ġarīb lafẓı rengīn lafẓına maṣrūf olmaḳ daḫi cāyizdir diyen ġarīb
1
2
3
4

S: Acem şāhları ġaliben kürk örtünüp döşenürler imiş.
S, M: sāmūr.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī> F: ḥarf-i maṣdar diyen ġalaṭ eyledi. <F+ Redd-i Şem ī>
S, M: yaṣdıḳ.
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söz söylemişdir1. (S,T+ Mecmū -ı beytiñ ma nāsını; al ruḫuñ üzre ol siyāh beñ
ḫoş acīb vāḳi oldı ki zülfüñde āşinālarıñ cānı giriftār olduġına yüzüñde olan
ḫāl şāhiddir diyeniñ müdde āsına dört2 şāhid gerek3.)

در

כ

ر

آن
ا אده ا
د در אر אن

Bes ġarīb uftāde-est ān mūr-ḫaṭ gird-i ruḫet
Gerçi ne-bved der-nigāristān ḫaṭ-ı muşkīn4 ġarīb

Bes bunda ziyāde ma nāsınadır. Mūr ḳarınca, mūr-ḫaṭ’dan murād teşbīh
ṭarīḳiyle tāze ẓuhūr eyleyen ṣaḳaldır. Gird eṭrāf ma nāsınadır. Nigāristān ve
Nigār-ḫāne Çin’de bir ḫāneniñ ismidir ki Mānī-nām naḳḳāş5 peydā eylemişdir
ve kendünüñ istiḫrāc eyledügi nuḳūş-ı ġarībeyi anda naḳş eylemiş. Ve andan
ġayrı her üstād ki bir naḳş-ı ġayr-ı mükerrer istiḫrāc eylemişdir, anda vardır6.
Pes, pür-nuḳūş-ı ġarībe bir ḫānedir ki kitāblarda meẕkūr ve masṭūrdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ziyāde acīb vāḳi olmuş ol ḳarınca gibi ḫaṭ, renkli ruḫuñ
eṭrāfında, egerçi Nigār-ḫāne-i Çīn’de ḫaṭṭ-ı müşkīn, ya nī naḳş-ı müşkīn acīb
degildir. Ya nī cānānına tāze ḫaṭ ziyāde yaraşup yaḳışduġını söyler.

روی

در ر

א כ
گ ار ان

Mī-numāyed aks-i mey der-reng-i rūy-ı mehveşet
Hemçu berg-i erġuvān ber-ṣafḥa-i nesrīn ġarīb

Mī-numāyed fi l-i ḥāl, lāzım, görinür ma nāsına. Ṣafha lüġatda bir şeyiñ
cānibine dirler. Ġarīb, mī-numāyed’e muḳayyeddir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ay gibi beyāż rūyuñ renginde şarābın aksi ġarīb ve acīb
görinür, ṣafḥa-i nesrīn üzre erġuvān yapraġı acīb ve ġarīb göründügi gibi. Ya nī
bāde te ẟīrinden yüzüñüñ ḥumreti beyāż beşere ile mütelevvin7 olup ġāyet güzel görinür. Ḥāṣılı, aġı aġ8 ve ḳızılı ḳızıl olup ḫūb yaraşmış.
1
2
3
4
5
6
7
8

<T+ Redd-i Şem ī>
T: dörd.
<T+ Redd-i Şem ī>
T’de beyitte ve şerhinde müşkīn kelimesi yerine aynı anlama gelen miskīn (miskli) kelimesi yazılmışdır.
S: Mānī-i zındīḳ-ı naḳḳāş. T: Mānī-i naḳḳāş.
T: anda naḳş eylemişdir.
S, M: mülevven.
M, S: aġı aḳ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

א ا

ۀ

אن
ای אم
א אن ر כ

در

Goftem ey şām-ı ġarīban ṭurra-i şeb-reng-i tu
Der-seḥergāhān ḥaẕer kon ger bi-nāled īn ġarīb

Ey şām; ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur, taḳdīri, ey cānān’dır. Ṭurra
alından yuḳarı başıñ öñidir. Arabīde aña nāṣiye dirler, ṣoñra nāṣiyeniñ alın
üzerine inen ṣaçlarda isti māl eylediler, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir, cem i ṭurer gelür, ṭā’nıñ żammı ve rā’nıñ fetḥiyle. Şeb-reng gice renkli,
siyāhdan kināyetdir, ṭurra’ya ṣıfatdır. Seḥergāhān elif nūn’la cem olmuş ḫilāf-ı
ḳıyās üzre. Bi-nāled fi l-i-müstaḳbeldir, nālīden’den, iñlemek ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Didim, ey ġarībler aḫşāmı ṭurra-i şeb-rengiñ olan cānān,
seḥer vaḳtinde bu ġarīb iñlerse ḥaẕer eyle, zīrā seḥer vaḳtinde olan āh u nāle
mü eẟẟir olaġandır. Taḫvīfden murād cānān cānibinden iltifāt ricā itmekdir.

آ א אن در אم
و

א

د

دور

Goft Ḥāfıẓ āşināyān der-maḳām-ı ḥayret’end
Dūr ne-bved ger nişīned ḫaste vu ġamgīn ġarīb

Ma lūm ola ki bir kelimeniñ ki āḫirinde mīm olsa (25b) aña yā-yı nisbī
dāḫil olmalı olsa iki ṭarīḳledir. Birisi sā ir elfāẓ gibi gāh yalñız yā idḫāl iderler,
ġamī ve nemī gibi. Ve gāh nūn ile te kīd iderler, ġamīn ve nemīn gibi. Ve biri
de yā ile nūndan evvel bir kāf-ı Acemīyle tavassuṭ iderler, ġamgīn ve nemgīn
gibi. Pes,
Maḥṣūl-i Beyt: Cānān Ḥāfıẓ’ıñ meẕkūr kelimātını işidicek didi: Ey Ḥāfıẓ,
āşinālar maḳām-ı ḥayretdedir. Pes, seniñ gibi ġarīb bīmār u ġam-nāk oturursa
ba īd degildir. Ya nī ḳadīmī āşinā olan uşşāḳ vuṣlata vesīle ve ẕerī a bulamayup
ḥayretde ḳalıcaḳ, sen ki merd-i ġarīb u bīgānesin1, ġamgīn u marīż oturmaḳ
aceb degildir.

1

T: ḳalıcek, sen ki merdsin ve ġarīb ve bīgānesin.
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17
Ve lehu eyżan
Fāilātün Mefāilün Feilāt

אب
אب

وכ
ح אا
حا

د
ا

Mī-demed ṣubḥ u kille best seḥāb
Eṣ-ṣabūḥ eṣ-ṣabūḥ yā aṣḥāb

Mī-demed fi l-i ḥāl, demīden’den müştaḳdır, yel esmek ve ādem üfürmek
ve nebātāt bitmek ve bir nesne peydā ve ẓāhir olmaḳ, bunda ma nā-yı aḫīr
murāddır. Kille, kāf-ı Arabīniñ kesriyle ve lām’ıñ fetḥiyle ve teşdīdiyle, perde,
cem i kilel gelür. Seḥāb bulut. Eṣ-ṣabūḥ fi l-i maḥfūẓuñ mef ūlidir, taḳdīr-i
kelām ātūni’ṣ-ṣabūḥ dimekdir, ṣabāḥ bādesini virüñ ma nāsına. Ṣabūḥ’ı eylemege ziyāde ḥırṣı olduġından ṣabūḥ lafẓını tekrār getürdi. Aṣḥāb ṣāḥibiñ
cem idir, yārān dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāḥ ẓāhir oluyor1 ve seḥāb da perde baġladı, ya nī sünbülī havā oldı. İmdi ey yārān, bāde getürüñ içelim, zīrā bāde-nūşlar ḳatında
bulutlı günde ki buludı yüksek ola ve yaġmur olmaḳ iḥtimāli olmaya, içki2
mu teberdür, ale’l-ḫuṣūṣ ki çemende ola. Niteki Maḳāmāt-ı Ḥarīrī’niñ yigirmi
dördinci maḳāmede buña işāret eylemişdir ve şurrāḥ bu vech üzre şerḥ eylemişler. Pes, ṣabāḥ şarābını içiñ3 diyen beytiñ ma nāsını bilmedi4.

رخ
כ ژا
ام ا ام א ا אب

ا

Mī-çeked jāle ber-ruḫ-ı lāle
El-mudām el-mudām yā aḥbāb

Mī-çeked fi l-i ḥāldir, çekīden’den, ṭamlamaḳ5 ma nāsına. Jāle bunda çiy6
ma nāsınadır. Mudām şarābdır. Aḥbāb ḥabībiñ cem idir, dostlar dimekdir.
1
2
3
4
5
6

T: olıyorır.
T: içḳı.
S: içmek.
<T+ Redd-i Şem ī> F: beytiñ murādın bilmedi.
T: ṭammaḳ.
( ) şeklinde yazılan çiy anlamındaki kelime.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Lāleniñ ruḫı üzerine çiy ṭamlıyor1. Ey dostlar bāde getürüñ
içelim. Tekrār te kīd içündür, beyt-i sābıḳdaki gibi.

אب

دا א

وزد از

Mī-vezed ez-çemen nesīm-i Behişt
Pes bi-nūşīd dā imā mey-i nāb

Mī-vezed fi l-i ḥāldir, (F+ vezīden’den,) yel esmek ma nāsına. (M,T+ Behişt
bā’nıñ fetḥiyle ve kesriyle lüġatdır, cennet ma nāsına.) Pes Arabīde fā-i cevāb
ma nāsınadır. Nāb bunda ḫāliṣ ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Çemenden cennetiñ ḫoş ḳoḳulı yeli eseyorır2, imdi dāyimā
mey-i ḫāliṣ içüñ ey yārān. Bu beytde bi-nūşīd lafẓını ḳarīne idüp iki beyt-i sābıḳda içüñ diyüp aṣḥāb u aḥbāba mütekellimi idḫāl eylememek eṭvār-ı kelāmdan kemāl-i ġafletdendir3.

در אب

ز د زد
آ
راح ن

Taḫt-ı zumrud zede’st gul be-çemen
Rāḥ-ı çun la l-i āteşīn der-yāb

Zumrud; bunda vezn içün mīm sākin ve rā muḫaffef oḳunur, aṣlında zā’nıñ
ve mīm’iñ żammeleri ile ve rā’nıñ teşdīdiyledir. Bir yeşil4 cevherdir, ḥaḳḳında
çoḳ ḫavāṣ yazarlar. (S+ Murād idenler müfredāt-ı ḫavāṣṣ kitāblarına mürāca at
eylesün). (M,T+ Cümleden; ḥayyāt u aḳārib ya nī yılanlar ve aḳrebler ol cevheri
getürenden ḳaçar ve yılan ol cevheri görse gözi kör olur. A yān-ı nāsdan bir
devletlü5 naḳl ider ki beriyyeden6 Āmid’e giderdim. Yoluñ kenārında bir yılan
yatur gördüm, nā-gāh başın ḳaldurup baña baḳdıġı gibi arḳası üzerine geldi.
Ne oldı buña diyicek, yanımda ḳużātdan bir ehl-i ilim ḳāḍī var idi. Eyitdi,
yüzügüñdeki ḳaş7 nedir. Didim ki zümrüddür. Didi ki anı gördüginden helāk
1
2
3
4
5
6
7

T: ṭamayorır.
S, M: esiyor.
<T+ Redd-i Şem ī>
T: yaşıl.
T: devletli,
T: beryecıḳdan. F: beryecikden (kelime harekeli yazılmış).
S, M: ṭaş.
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oldı. Didim ki bunuñ sırrını baña anlat1. Pes, ol ḳāḍī zümrüdüñ niçe ḫavāṣṣını
beyān eyledi. Ol zamāndan berü hīç yanımdan zümrüdi eksik eylemem didi.)
Rāḥ şarāb. Āteşīn āteşe mensūb ya nī ḳırmızı, lal’e ṣıfatdır, āteşle vaṣf eyledi,
zīrā la liñ ḳırmızısı sāyir renklisinden mu teberdir ve rāḥ ile de hem-rengdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Gül çemende zümrüd taḫt ḳurmuşdur, ya nī yeryüzini yeşil
çemen ḳaplamışdır. İmdi ḳırmızı la l gibi şarāb tedārük eyle. Bāde-nūşlar ḳatında bahār faṣlında şürb-i ḫamr sāyir fuṣūlden merġūbrekdir. Ol cihetden bu
ġazeli bahār faṣlında bāde-nūşluḳ üzerine binā2 ḳılmışdır.

ا د
ا اب

א
א

در
ا

Der-i mey-ḫāne besteend diger
İftetiḥ yā Mufettiḥa’l-(26a) ebvāb

Diger bunda siḥr-i ḥelāl ḳabīlinden vāḳi olmuş, ya nī iki mıṣrā a bile ṣarf
eylemek ḳābildir ve lafẓ-ı diger ki daḫi ma nāsınadır diyen yañlış söyledi3, pes,
bunda yine ma nāsınadır veyā te kīd içündür. İftetiḥ ifti āl bābından fi l-i emr-i
muḫāṭabdır, aç dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne ḳapusını baġlamışlardır, yāḫud gine baġlamışlardır. Ey ḳapılar açıcı, aç, yāḫud gine aç.

א
אب

כ ه

כ

در

Der-çunīn mevsimī aceb bāşed
Ki bi-bendend meykede be-şitāb

Mevsim her nesneye muvāfıḳ zamāna dirler. Meykede; kede ẓarf-ı mekāndır. Meykede ve ġamkede ve bütkede mey yeri ve ġam yeri ve büt yeridir. Şitāb
ismdir, şitābīden’den, ivi4 ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Buncılayın zamānda ya nī bahār zamānında acībdir ki
meyḫāneyi iviyle5 ya nī acele ile baġlayalar.
1
2
3
4
5

T: anlad.
T: mebnī.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M: ḳoşmaḳ.
M: sür at ile.
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ق כ
אی כ אب

ا

ر

Leb-i la l-i tu-rā ḥuḳūḳ-ı nemek
Hest ber-rīş-i sīnehā-yı kebāb

Nemek tuzdur, Şu arā-yı Acem tuzı ve yarayı1 ve ḳırmızı ṭudaġı şi rlerinde
cem iderler, zīrā yaraya2 ṭuz ṣaçınca ḳızarup ziyāde elem virür. İmdi gūyā ki
lebiniñ ḥasretinden şikāyetdir.
Beyt:

درد ان
אم دارد

ر

Ber-sīne-i rīş-i derdmendān
La let nemekī tamām dāred3

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ la l gibi lebiniñ mecrūḥ kebāb sīneler üzerinde çoḳ
nemek ḥaḳḳı vardır. Ke enne ki yaralarıñ ḳızarması4 anıñ lebiniñ te ẟīrindendir. Ve ba żılar didiler, lebde fi’l-cümle nemegīnlik vardır. Du ā-gūy didim, ben
bilmem, dadan bilür. ‘Men lem yeẕuḳ lem yarif ’5 meşhūrdur.

ه אب

א

رכ
כ ز

א א
א

Ḥāfıẓā ġam me-ḫor ki şāhid-i baḫt
Āḳıbet ber-keşed zi-çihre niḳāb

Çihre, cīm-i Acemīniñ kesriyle ve hā-yı resmīsiz, şekil ve sīmā ma nāsında
müsta meldir, perī-çihr gibi, ammā hā-yı resmīyle maḫṣūṣdur yüze.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ġam yime ki ṭāli iñ, maḥbūbı en ṣoñra6 çehresinden niḳābı çeküp saña yüz gösterür, ya nī ṭāli iñ murādıñ virür, zīrā her
usrden ṣoñra bir yüsr vardır (M,T+ dimekdir).

1
2
3
4
5
6

T: bādeyi.
T: bādeye.
163. gazel 8. beyit.
T: ḳırmızısı.
Tatmayan bilmez.
S: öñ ve ṣoñ.
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[18. GAZEL]
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

ن آ אب
د כ אم
ه אم اب
כ א א

ز

دو

Ṣubḥ-ı devlet mī-demed kū cām-ı hemçun āftāb
Furṣatī zīn bih kucā bāşed bi-dih cām-ı şerāb

Kū ḳanı dimekdir, Arabīde eyne gibi istifhāmdır, ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳi üzre.
Maḥṣūl-i Beyt: Devlet ṣabāḥı ẓāhir olıyorır1, ḳanı āfitāb gibi rūşen cām,
ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir, ya nī bāde? Pes, bundan yegrek2
furṣat ḳanda olur, cām-ı şarābı vir.
Bu ġazel Şāh Şucā taḫtına cülūs eyledügi zamānda dinmişdir, zīrā ol, ziyāde
ayyāş ve bāde-nūş pādişāh idi ve anıñ zamānında kimse bāde-nūşları incidüp
nesne dimezdi. Bu ġazel de ol zamān dinilmişdir.

م ش
א ش

Maṭla:3

א
و

در دور אد א
ا
א

Der-devr-i pādişāh-ı ḫaṭā-baḫş-ı curm-pūş
Ḥāfıẓ ḳırābe-keş şud u muftī piyāle-nūş4

ی

אب

ب

و א אر و
و دور א و

א

Ḫāne bī-teşvīş u sāḳī yār u muṭrıb beẕle-gūy
Mevsim-i ayş’est u devr-i sāġar u ahd-i şebāb

Teşvīş tef īl bābından maṣdardır, taḫlīṭ ma nāsınadır ya nī ḳarış murış olmaḳ. Beẕle laṭīfe. Bezle-gūy vaṣf-ı terkībīdir, laṭīfe-gūy ma nāsına. Ahd bunda zamān ma nāsınadır. Şebāb bunda yigitlikdir.
1
2
3
4

S, M: oluyor.
M: münāsib.
T: Beyit:
326. gazel 1. beyit.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāne teşvīşsiz ya nī intiẓām-ı ḥāl üzre, sāḳī ise yār-ı muvāfıḳ, muṭrib ise laṭīfeci, ayş u işret zamānı ve sāġar devri ya nī vaḳti ve yigitlik
eyyāmıdır. Ḥāṣıl-ı kelām, cemī esbāb-ı işret āmāde ve müheyyā1. Hīç bir cihetden ḳuṣūrı2 yoḳ.

ب
اب

وز ر
אم א
زر

از
ش د כ

Ez-pey-i tefrīḥ-i ṭab u zīver-i ḥusn-i ṭarāb (26b)
Ḫoş buved terkīb-i zerrīn-cām bā-la l-i muẕāb

Zīver zīnet ma nāsına. (S,M+ Tefrīḥ-i ṭab iżāfeti maṣdarıñ mef ūlinedir.
Ḥusn-i ṭarāb beyāniyyedir. Terkīb-i zerrīn-cām da maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Zerrīn-cām vaṣf-ı terkībīdir.) Muẕāb ism-i mef ūldür, if āl bābından,
erimiş ma nāsına. Lal-i muẕāb erimiş la l, şarābdan kināyetdir. Ḥusn-i ṭarāb
güzel şenlikdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṭab a feraḥ ve güzel şenlige zīnet virmekiçün erimiş la l ile,
altun ḳadeḥ terkībi ḫoşdur, ya nī altun ḳadeḥden ḳızıl bāde içmek ṭab a feraḥ
u ṣafā ve güzel şenlige zīnet virür.

ا אن و אن אی כ ب
אن ده اب

و ب
ۀ א ز

א

Şāhid u muṭrib be-dest-efşān u mestān pāy-kūb
Ġamze-i sāḳī zi-çeşm-i mey-perestān burde ḫāb

Be-dest-efşān; bā ḥarf-i zāyid. Dest-efşān vaṣf-ı terkībīdir, efşānīden’den,
el ḳarṣıcı3, ya nī avucı avuca ḳaḳıcı. Pāy-kūb de vaṣf-ı terkībīdir, kūbīden’den,
raḳḳāṣa dirler. Ġamze, Arabīde ġamz, hā’sız, göz ile işārete dirler, ammā
A cem, hā ile, nāz ve şīvede isti māl iderler. Mey-perestān elif ve nūn’la cem
olmışdur ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün, vaṣf-ı terkībīdir, meye ṭapıcı dimekdür,
ıṣṭılāḥda bādeye mülāzemet idenlerde isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Şāhid ve muṭrıb el ḳarṣar4. Mestler ise raḳṣ ider. Sāḳīniñ
nāz u şīvesi de bāde-nūşlar gözinden uyḳuyı almış. Ḥāṣıl-ı kelām, bu beyt bāde
meclisiniñ ġāyet ṣafāsını tavṣīf ider.
1
2
3
4

S: ḥāżır ve müheyyā. M: āmāde ve ḥāżır.
M: ḳorḳu.
S: eli ele ḳakıcı.
S: ḳaḳar.
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אب

אه ا

و אی ا و
א א او

ت א
כ ا

Ḫalvet-i ḫāṣ’est u cāy-ı emn u nuzhetgāh-ı uns
Her ki īn ṣoḥbet bi-y-āyed yābed ū ṣed fetḥ-i bāb

Nuzhetgāh; gāh ism-i mekāndır, namāzgāh ve seyrangāh gibi. Nuzhet
şāẕılıḳ dimekdir, pes nuzhetgāh şāẕılıḳ yeri dimekdir. Uns, hemzeniñ żammıyla ögür ya nī ġam-güsār, vaḥşet muḳābili, ḥāṣıl-ı kelām, kişiniñ ḫūyıyla
ḫūylaşmaḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Meclisimiz ḫalvet-i ḫāṣdır, aġyārdan kimse yoḳ. Cāy-ı
emndir, ases u dārūġa, ya nī ṣubaşı (S,T+ ve yeñiçeri aġası) ḳorḳısı yoḳ. Dostlar
hem-meşreb ve sürūr u şenlik yeridir. Her kimse bu meclisi bulup dāḫil olursa
ol kimse yüz fetḥ-i bāb bulur.

ب

א ك
א
אن
ش כ

אل
گ

از

در

Ez-ḫayāl-i luṭf-ı mey meşşāṭa-i çālāk-ṭab
Der-żamīr-i berg-i gul ḫoş mī-koned pinhān gulāb

Ez-ḫayāl; ḫayāl’den bunda murād taḫayyül ve tefekkürdür. Luṭf lüġatda
yumuşaḳlıḳdır, ammā bunda iḥsān ve keremdir. Meşşāṭa māşıṭānıñ mübālaġasıdır, düzgünci ḫatun dimekdir. Zīrā muşṭ, mīm’iñ żammı ve şīniñ sükūnıyla, ṭaraġa dirler ve düzgüncileriñ işi ekẟer ṭaraġıla olduġıçün meşşāṭa didiler.
Çālāk ve çust ve çāpuk çevik ma nāsınadır. Ṭab ıṣṭılāḥda şol şeydir ki mebde -i ḥareket ya nī illet-i ḥareket ola, gerekse ḥareketinden şu ūrı ve vuḳūfı ola,
ḥayvān gibi, gerekse olmaya, eflāk gibi, ba żılar ḳatında. Żamīr ismdir, gizli ve
ṣaḳlı ma nāsına, cem i żamāyir gelür. Berg bunda her nesneniñ yapraġıdır. Ḫoş
bunda eyi ma nāsınadır. Bunda meşşāṭa çālāk’e ve çalāk ṭab ’a mużāf olmuşdur, iżāfet-i beyāniyye ṭarīḳiyle. Ya nī ṭab ki meşşāṭa-i çālākdir ve cemī eşyāda
āmildir, bādeniñ luṭfını ve keremini taḫayyül eyledüginden gül-ābı gül yapraġı
içinde güzel iżmār eyledi. Ḫāce’niñ bu beyti ḥüḳemā dili üzerine vāḳi olmuşdur ki anlar cemī ef āli ṭabāyi a1 isnād iderler. Meẟelā nebātatda ve ḥayvānatda
taġẕiye ve tenmiye ve tevlīd-i miẟli ṭabāyi a isnād iderler ki anıñ adı ḳatlarında
(27a) vāhibü’ṣ-ṣuverdir. Pes,
1

M: ṭab a.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭab -ı çalāk ki tezyīn ve tertīb-i eşyāda meşşāṭaya müşābihdir, meyiñ acāyib keyfiyyātını ve ġarāyib ḥālātını taḫayyül ü tefekkür
eyledi ve gördi ki bu keyfiyyāt u ḥālāt gül-ābda yoḳ. Pes, gül-ābı berg-i gülde
iżmār1 eyledi, bir mertebede ki āteşlere urmayınca bir ḳaṭre gül-āb virmez
dimekdir.
Beyt:

א
ب ا از

در دل

אر از آن
و
ار ر

Bi-y-ār ez-ān mey-i gulreng-i muşk-bū cāmī
Şerār-ı2 reşk u ḥased der-dil-i gul-āb endāz3

Pes, çālak-ṭab vaṣf-ı terkībīdir ve ṣıfat-ı meşşāṭadır diyen ḫaṭā-i fāḥiş eyledi4. Çālāk-ṭab meşşāṭa ya nī bād5 ki nebātātıñ (F+ mecāzen) mürebbīsidir diyen
efḥaş-ı ḫaṭāyā eyledi.6

ی در אی א را אن
دم ش ز ه א ر אب

آن

ر

א

Tā şud ān meh muşterī durhā-yı Ḥāfıẓ-rā be-cān7
Mī-resed her dem be-gūş-ı Zuhre gulbāng-ı rubāb

Tā ibtidā-i ġāyet içündür, münẕü ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol meh Ḥāfıẓ’ıñ eş ārına cānla müşterī olalıdan teberrüken
her meclisde anıñ eş ārı oḳunur oldı, bir mertebede ki her nefes Zühre’niñ
gūşına rübābıñ ulu8 āvāzı irişür oldı. Veyāḫud Ḥāfıẓ şi rine cānān ḫarīdār olalı
şi rini rübābla sāz eyleyüp şevḳle (M,T+ çalar,) bir mertebe ki Zühre’niñ gūşına
rübābıñ bāng-ı bülendi her nefes vāṣıl olur. Ya nī cānān şi rine raġbet ideli her
dem tāze sürūd ile çaldıġı rübābıñ bülend āvāzı gūş-ı Zühre’ye irişür.

1
2
3
4
5
6
7
8

S: iḫfā.
T: şerāb-ı. (Gazelde ‘şerār’ olarak geçmektedir.)
309. gazel 4. beyit.
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: bāde.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: kunūn.
M: bülend.
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19
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

א ر אض ر ان آب
دارد ار دوزخ אب

ز אغ و
ز אب

Zi-bāġ-ı vaṣl-ı tu yābed riyāż-ı Rıḍvān āb
Zi-tāb-ı hecr-i tu dāred şerār-ı dūzaḫ tāb

Riyāż, rā’nıñ kesriyle ve ravż, rā’nıñ fetḥiyle ve vāv’ıñ sükūnıyla, ravża’nıñ
cem idir, çayır, çemen ma nāsına, ammā bunda cennet bāġçeleri murāddır, ẕikr-i ḥāll ve irāde-i maḥall ḳabīlindendir. Rıḍvān, rā’nıñ kesriyle, ve ruḍvān,
żammıyla ve merżāt, mīm’iñ fetḥi ve rā’nıñ sükūnıyla ve rıżā bir ma nāya maṣdarlardır, ammā bunda cennet ḳapucısı murāddır. Āb’dan murād bunda yüz
ṣuyıdır, āb-rū ma nāsına. Tāb iki yerde bile ısıcaḳ ma nāsınadır. Hecr, hā’nıñ
fetḥi ve cīm’iñ sükūnıyla, maṣdardır, ayrılıḳ ma nāsına. Şerār āteş ḳıġılcımı.
Dūzaḫ cehennem.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ vaṣlıñ bāġından ya nī seniñle muvāṣala ve mülāḳātdan cennetler revnaḳ u ṣafā ve āb-rū bulur. Ḥāṣılı, sende bir mertebe leṭāfet
ü ṣafā vardır ki cinān bu ḳadar güzellikle ki meşhūrdur, saña vāṣıl olmaḳdan,
özge ḥüsn kesb ider. İmdi hicrānıñ da bunuñ aksidir, ya nī seniñ firāḳıñ ısıcaġından dūzaḫıñ şerārı ḳızar, ya nī seniñ hicrānıñ āteş ü ḥarāreti bir mertebededir ki cehennemiñ ısıcaġı bu ḳadar ki meşhūrdur, aña nisbet bāriddir.

ب

אه

ده ا
و

אرض و
و

و

Be ḥusn-i āreż u ḳadd-i tu burdeend penāh
Behişt u Ṭūbā vu ṭūbā lehum ve ḥusne me āb

Ārıż Arabīde yüzüñ bir cānibi ve her cānibine ārıż dirler, rā’nıñ kesriyle,
ammā Acem rā’nıñ fetḥiyle oḳur. Nitekim kāfir’i fā’nıñ fetḥiyle ve Ḥātim’i
tā’nıñ fetḥiyle oḳıdılar. Evvelki Ṭūbā cennetde bir aġacıñ ismidir ve ikinci
ṭūbā aṭyeb’iñ mü enneẟidir. Aṣlı ṭuybā idi, yā vāv’a ḳalb olmuşdur mā-ḳabli
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mażmūm olduġıçün, ziyāde eylik ma nāsına. Meāb, mīm’iñ fetḥiyle ve elif-i
memdūde ile, ism-i mekāndır, ābe-ye ūbu’dan, merci ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ārıż u ḳaddiñ güzelligine ṣıġınmışdır cennetle Ṭūbā.
Ya nī cennet ārıżıñdan ḥüsn ü behcet iktisāb ider ve Tūbā, ḳaddiñden ḥüsn-i
ḳıyām. Pes, ḥasenāt u sa ādāt u ḥüsn-i merci anlarıñdır. Leff ü neşr-i müretteb
ṭarīḳıyle behişt ārıża göre ve ṭūbā ḳadde göredir. Lehum; żamīr-i cem ārıż u
ḳadd u behişt u ṭūbāya raci dir. Lehum yerine lehā getürse aḥsen ü evlā idi ve-illā
lehum żamīri cennet (27b) ve ṭūbāya rāci olmada musāmaḥa var1, fe-tedebber.

אر אغ
ا ر اب

אل

Çu çeşm-i men heme şeb cūybār-ı bāġ-ı behişt
Ḫayāl-i nergis-i mest-i tu bīned ender-ḫāb

Cūybār bunda ırmaḳ ya nī nehir ma nāsınadır. Nergis’den murād çeşmdir,
teşbīh-i kināye ṭarīḳıyle. Bu beytiñ mıṣrā -ı evveli mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.
Ḫāb bunda düş ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim çeşmim gibi cennet ırmaġı bütün gice seniñ çeşm-i
mestiñ (S,M+ ḫayālini) düşinde görür. Ya nī bütün gice çeşm-i mestiñ ḫayāli
benim düşümden gitmedügi gibi nehr-i behiştiñ de düşinden gitmez. Benim
çeşmim gibidir cennet bāġınıñ ırmaġı diyen mıṣrā -ı evvel ẟānīye merhūn olduġını tefaṭṭun eylememiş2.

אب

داده در
כ ده در

אل

אر ح
ذכ

Bahār şerḥ-i cemāl-i tu dāde der-her faṣl
Behişt ẕikr-i cemīl-i tu kerde der-her bāb

Şerḥ ve faṣl ve ẕikr ve bāb mürā āt-ı naẓīrdir ve cemāl ve cemīl ṣan at-ı
iştiḳāḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Bahār ḥüsn ü behcet cihetinden her faṣılda seniñ cemāliñ
şerḥini virmişdir, ya nī güzelligini beyān eylemişdir. Cennet daḫi her bābda
1

2

ِ ِ “ )اَ ۪ ٰا ُ ا و ِ ُ ا ا אİman edip iyi işler yapanlara mutluluk ve müjde var,
(אت ُ ٰ َ ُ َو ُ ْ ُ َ ٰא ٍب
َ َ
َ
َ َ
ْ
güzel bir gelecek var.” Ra’d 13/29. Sûdî ikinci mısradaki Ṭūbā lehum ve ḥusne me āb kısmının âyetten
iktibas olduğunu dikkate almamış gibidir. Âyette geçen ‘hum’ zamiri ile iman edip iyi işler işleyenler
kastedilmektedir.
<T+ Redd-i Şem ī>
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seniñ ẕikr-i cemīliñ eylemişdir, ya nī seniñ elṭāf-ı mā-lā-nihāyeñi nice yerde
ve nice cihetden añmışdır. Her bāb bunda īhām ṭarīḳıyle vāḳi olmışdır, zīrā
cennetiñ ḳapuları sekizdir.

כאم دل
ن آب

دل و א
ی

ا

כאم ا

Bi-sūḫt īn dil u cānem be-kām-ı dil ne-resīd
Be-kām eger bi-resīdī ne-rīḫtī ḫūn-āb

Bi-resīdī ve ne-rīḫtī yā’ları ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim bu yüregim yandı ve cānım murādına irişmedi.
Eger cānım murādına irişeydi yüregim ḳanlı ṣular dökmezdi. Ba żı nüsḫada bu
beyt böyle vāḳi dir.

و כאم دل
ن آب

دل א
ی

ا

כאم ا

Bi-sūḫt īn dil-i ḫāmem u kām-ı dil ne-resīd
Be-kām eger bi-resīdī bi-rīḫtī ḫūn-āb

Dil’e ḫāmlıḳ iẟbātı ḳan dökdügindendir, ya nī eger puḫte olsa ḳan dökmezdi. Evvelki dil’den murād yürek, ikinciden göñül murāddır. Bi-rīḫtī, bā’nıñ
kesriyle, istifhām-ı inkārī olmaḳ da cā izdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu çig yürek yandı ve göñli murādına irişmedi. Eger göñli
murādına irişeydi ḳanlı ṣu döker miydi, ya nī dökmezdi.

ق כ
אی כ אب

و د אن ا ای א
ر و

כ

Leb u dehān-ı tu-rā ey besā ḥuḳūk-ı nemek
Ki hest ber-ciger-i rīş u sīnehā-yı kebāb

Leb dudaġa ve kenāra dirler, leb-i deryā gibi. Ey besā; ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūf, ey cānān dimekdir. Besā çoḳ dimekdir, bisyār gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ leb ü dehānıñıñ ey cānān, nice ṭuz ḥaḳları vardır
mecrūḥ ciger ve kebāb sīneler üzre. Ya nī lebiñ ḥasretinden cigerler mecrūḥ ve sīneler kebāb olmuşdur. Sābıḳan bir beytiñ ma nāsında leble nemek

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

münāsebeti ẕikr olınmışdı, tekrāra iḥtiyāc yoḳdur. Seniñ leb ü dehānıñ nice
tuz ḥaḳḳı vardır diyen dadsız1 söylemiş2.

א אن
אن כ ور
اری از ا ال زا ان اب
Gumān me-ber ki be-devr-i tu āşıḳān mest’end
Ḫaber ne-dārī ez-aḥvāl-i zāhidān-i ḫarāb

Gumān, kāf-ı Acemīniñ żammıyla, Arabīde ẓann ma nāsına ve Türkīde
sezmek dimekdir. Me-ber iletme. Ne-dārī fi l-i nefy-i ḥāl, istifhām-ı inkārī
ma nāsına, ḫaberiñ yoḳ mı dimekdir. Ḫarāb mest ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Gümān iletme ya nī ẓann eyleme ki seniñ zamānında
hemān āşıḳlar mestdir. Yā mest-i evkār zāhidlerden ya nī aḥvālinden ḫaberiñ
yoḳ mı, anlar da āşıḳlar gibi seniñ ḥayrānıñdır, ḥāṣılı, tamām ālem āşüfte3 ve
üftādeleriñdir dimekdir.

כ
د از آ אب א אب

ا ور

Merā be-devr-i lebet (28a) şud yaḳīn ki cevher-i la l
Pedīd mī-şeved ez-āftāb-i ālem-tāb

Cevher gevherden mu arrebdir, ya nī Fārisī lafıẓdır, kāf-ı Acemīyi cīm’e
ibdāl eylemişlerdir ki ḳānūn böyledir, niteki beng’e benc dirler. Pedīd ẓāhir dimekdir, Acem bā-yı Acemī ile ve Rūmīler Arabīyle oḳurlar. Ālem-tāb vaṣf-ı
terkībīdir ve āftāb’a ṣıfatdır, āleme żiyā virici ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Baña seniñ lebiñ devrinde yaḳīn oldı ki la l gevheri āleme
żiyā viren āfitābdan ẓāhir olur. Ya nī seniñ yüzüñ güneşdir ki lebiñiñ ḳızarması
andandır, zīrā şu arā lebi la le teşbīh iderler. La l ise rengi güneşden alur. Şöyle
ḥikāyet olunur ki la l ma denden çıḳınca beyāż çıḳarmış. Pes, bunı tāze ḳanlı
cigere baturup4 güneşe ḳorlar ki böyle ḳızarur.

1
2
3
4

M: ṭatsız.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S, F: ālüfte.
M, S, T: yaturup. F: baturup.
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Beyt:

د

د در אم
ن

دو

آری

Gūyend seng la l şeved der-maḳām-ı ṣabr
Arī şeved velīk be-ḫūn-ı ciger şeved1

אب כ
אب

א אכ ا

אب אز
אب
از

Niḳāb bāz guşā tā key īn ḥicāb konī
Ezīn niḳāb çi ber-beste i be-ġayr-i ḥicāb

Niḳāb yüz örtisi, bāz bunda te kīd içündür. Tā intihā-i ġāyet içündür, ilā
ma nāsınadır. Key bunda ḳaçan, Arabīde metā ma nāsınadır. Tā key ḳaçana
dek dimekdir. Ḥicāb lüġatde perde, ıṣṭılāḥda utanmaḳ ma nāsınadır. Ber-bestei; ber bunda ḥarf-i te kīddir. Ḥicāb bunda iḥticāb ma nāsınadır, ya nī ḥicāb
içinde olmaḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Niḳābıñı aç, niceye dek bu ḥicābı idersin, ya nī yüzüñe
perde çekersin, yāḫud utanursın. Bu niḳābda ḥicābdan ġayrı ne baġlamışsın
ya nī ne ḥāṣıl eylemişsin. (F+ Mıṣrā -ı ẟānīde īhām ṣan atı var.)

ب

אد در آ
م

روی ا
ی ا ز

Bi-dīd rūy-ı tu-rā gul futād der-āteş
Şenīd būy-ı tu-rā gul zi-şerm geşt gul-āb

Bi-dīd; bā’yı ẓürefā-i Acem kesr ile ammā rūstayīler żamme ile oḳudılar,
ḥāṣılı, ikisi de cā izdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Gül seniñ rūyuñı gördi ve āteşe düşdi, ya nī rūyuñı görüp
şermende oldı ve ḳızardı ve seniñ būyuñı işitdi ve ḥicābından eridi, gül-āb oldı.
Ḥāṣılı, bu iki ḥāl güle ġāyret ü ḥicābdan vāḳi oldı.

א
د ا כ א כ در אب

روی
ت

Be- ışḳ-ı rūy-ı tu Ḥāfıẓ ġarīk-ı baḥr-ı belā’st
Ki fevt mī-şeved īnek bi-y-ā yekī der-yāb
1

191. gazel 2. beyit.

כ

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Be-ışḳ; bā sebebiyyet ifāde ider, seniñ ışḳıñda diyen yañlış ma nā virdi1.
Ġarīk, fa īl bi-ma nā mef ūldur. Yekī bunda bir dimekdir, yā-yı ẟāniye zā iddir.
Der-yāb añla dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ seniñ rūyuña āşıḳ olmaḳ sebebiyle belā deñizine
müstaġraḳdır, işte fevt olıyorır2, ḥāline gel bir tedārük eyle, ola ki böyle bir
kāmil vücūd helāk olmaya. Bu beyt ba żı nüsḫada bulunduġı içün yazıldı,
ammā Ḫāce’niñ olduġına naẓar var, zīrā hem ḳāfiyesi maḳṭa -ı ẟānīniñ3 ki
dīvānlarda mevcūddur, ḳāfiyesiyle mütteḥiddir ve hem ki lafẓı zā id vāḳi
olmuşdur.

رد א
را در אب

ده

כ
כ شو א

Me-hil ki omr bīhūde bi-guẕered Ḥāfıẓ
Bi-kūş u ḥāṣıl-ı omr-i azīz-rā der-yāb

Me-hil, mīm’iñ fetḥi ve hā’nıñ kesriyle, nehy-i muḫāṭabdır, hilīden’den
müştaḳ, ṣalıvirme ya nī ḳoma, māni ol. Bīhūde żāyi ve abeẟ ma nāsına, vāv’ıñ
ḥaẕfiyle bīhude de dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ḳoma ki ömrüñ abeẟ yere geçe, sa y eyle ve ömr-i
azīziñ ḳıymetini añla ki güzāf yere geçmeye.
Meẕkūr ġazeliñ beş beyti Kemāleddīn Selmān’ıñ bir ḳaṣīdesinde mevcūddur ki ol ḳaṣīdeyi Mu izzüddīn Sulṭān Üveys adına dimişdir ki maṭla ı
budur.
Beyt:

م אب
را در אب

در אی

فز
אو

ز

Zi-sīm-i berf zemīn şud çu ḳulzum-ı sīm-āb4
Bi-y-ā vu keştī-i deryā-yı la l-rā (28b) der-yāb5

1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī>
S, M: oluyor.
F: maḳṭa -ı maḫlaṣ-ı ẟānīniñ.
S: Zi-bīm-i berḳ zemīn şud çu ḳulzum-ı sīm-āb
Gümüş renkli kardan yeryüzü civa denizine dönüştü. Artık gel de kırmızı renkli şarap denizinin
gemisine bin, yani gemi şeklindeki kadehi eline al. (Eskiden bazı kadehler gemi şeklinde yapılırdı.)
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Bu ḳaṣīde Ḫāce Selmān’ıñ şitā iyyesidir1 ki elli beytden mütecāvizdir. Pes,
ma lūm oldı ki nāsiḫler taṣarruf idüp bir maṭla u maḳṭa peydā idüp Ḫāce’ye
isnād eylemişlerdir, zīrā tevārüd olmaḳ iḥtimāli yoḳ. Egerçi Ḥāfıẓ ile Selmān
mu āṣırlar idi ve aralarında teveddüd ü muḥabbet var imiş. Niteki Ḫāce Ḥāfıẓ’ıñ bu beytinden añlanur.
Beyt:

אن

אد אه כ
אن
ا

ه
ود

אل

Şehinşeh-i fużalā pādişāh-ı mulk-i suḫan
Cemāl-i millet u dīn Ḫāce-i cihān Selmān2

1
2

S, M: meşşā iyesidir.
39. kıt a 5. beyit. F: Niteki Ḫāce Ḥāfıẓ’ıñ bir ḳıṭ asından mefhūmdur. Ḳıṭ a: (F’de 5 beyitten ibaret olan
bu kıtanın tamamı yazılmıştır.)
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[TĀ HARFİ]
Ḥarfu’t-tāi ve adeduhu tisūne ġazelen1

20
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün

در

و
د אی دو

و

دم

ا

אن

כ

Be-cān-ı Ḫāce vu ḥaḳḳ-ı ḳadīm u ahd-i durust
Ki mūnis-i dem-i ṣubḥem du ā-yı devlet-i tu’st

Be-cān; bā ḥarf-i ḳasem. Ḫāce’den murād Ḳıvāmuddīn’dir. Ahd bunda
ḳavl ü ḳarār ma nāsınadır, Arabīde veẟāḳ u mevẟiḳ dirler, va de de2 dirler. Durust bütün3 dimekdir. Mūnis bunda muṣāḥib ü yār ma nāsınadır. Dem bunda vaḳt ma nāsınadır, ṣubḥ-dem ve sepīde-dem gibi. Duā-yı devlet maṣdarıñ
mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Tu’st tu ile est lafẓından mürekkebdir, terkīb
ile tu’nuñ vāvı ve est’iñ elifi düşmüşdür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāceniñ cānı ve ḥaḳḳ-ı ḳadīm ve bütün4 ahd ḥaḳḳıçün
ki ṣabāḥ vaḳtinde benim yār u mūnisim seniñ devletiñe du ā eylemekdir.
Ġāyibden muḫāṭaba iltifāt eyledi, zīrā muḫāṭabı yine ḫācedir. Ve cā izdir
ki muḫāṭabı cānān ola ve ḫāceniñ cānına yemīn ba de vefāt-i ḫāce ola.
Du ā-yı devleti dem-i ṣubḥa taḫṣīṣ eyledi, zīrā du ālar müstecāb olmaġa
eşref-i evḳāt ṣabāḥ vaḳtidir dimişler. Ḥaḳḳ-ı ḳadīm didi, zīrā Ḫāce Ḳıvāmuddīn tamām ömrinde velī-ni meti olmışdır ve ahd-i durust didigi anıñçündür ki uhdesine almış imiş ki ḫāceniñ devām-ı devletiçün ba żı nesneye
meşġūl ola.
1
2
3
4

M: Ve lehu fī ḥarfi’t-tā i raḥime’llāhu rūḥahu. S: Fī ḥarfi’t-tā i. (‘Tâ’ harfinde doksan gazel bulunmaktadır.)
T: va deye de.
M: ṭoġrı.
M: ṭoġrı.
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د

אن ح د

כ ز
אر

כ
ز ح

Sirişk-i men ki zi-ṭūfān-ı Nūḥ dest bi-burd
Zi-levḥ-i sīne ne-yārest naḳş-ı mihr-i tu şust

Sirişk ve eşk göz yaşı ma nāsına müsta meldir. Ṭūfān ṣu ṭaşup bir yeri ḳaplamaḳdır. Dest bi-burd ıṣṭılāḥda ġālib oldı ma nāsında. Dest-burd, bā’nıñ
żammı ve rā’nıñ sükūnıyla, ġalebe ma nāsınadır.
Beyt:

אن ا در אن ا
دن ا אن אن א

د

אد

Bā-dest-burd-i kilket kān ebr-i dur-feşān’est1
Ta rīf-i ḫīş kerden imkān-ı kān ne-bāşed2

(S,T+ Muṭarrizī:

אه ض
ده ا
א و و א و ل و אر
از א
از

د

و
رت از
ت از ا و
ّ

Dest-burde’st gāh-ı3 arż-ı huner
Be-seḫā vu vefā vu adl u iyār
Nūret ez-mihr u luṭfet ez-Nāhīd
Birret ez-ebr u ḥilmet ez-kuhsār)4

Levḥ lüġatde taḫtaya dirler, sīne’ye iżāfeti beyāniyyedir. Ne-yārest; yāresten ve yārīden ḳādir olmaḳ ma nāsınadır. Ne-yārest, fetḥ-i rā ile, ḳādir olmadı,
nefy-i māżīdir. Mihr bunda muḥabbet ma nāsınadır. Şust fi l-i māżī, bunda
şusten ma nāsınadır.

1
2
3
4

T: dur-feşāned/der-feşāned
Senin kaleminin galebesiyle maden ocağı (sendeki şairlik yeteneği) inci saçan/yağdıran bir bulut gibi
oldu. Gel gör ki maden ocağı kendisinin cevherle dolu olduğundan haberdar değil.
M, S: kāḫ-ı.
Hünerini arz ettiği zaman cömertliği, vefası, adaleti ve her şeyin değerini bilmesiyle herkese galebe
etti. Ey memdûh, ışığın güneşten, lütfun Zühre yıldızından, iyiliklerin buluttan, hilmin/ağırbaşlılığın
dağdan haber vermekte, onları hatırlatmaktadır. Bu şiir T’de Muṭarrizī ismi zikredilmeden F’de zikr
edilerek birinci sırada bulunmaktadır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm yaşı ki ṭūfān-ı Nūḥ’a ġalib oldı. Ġalebe bunda
iki ma nāya maḳṣūrdur1. Biri budur ki benim gözüm yaşınıñ ṣuyı anıñ ṭūfānı
ṣuyından artuḳdur dimek ola, biri de budur ki anıñ ṭūfānı altı ay durdı ancaḳ,
ammā benim gözüm yaşı cemī ömrümde kāyim ve ẟābitdir, hīç dükenmez2.
Ma lūm ola ki kitāblarda yazdıḳları budur ki Ḥażret-i Nūḥ aleyhi’s-selām
Receb ayınıñ onıncı güni gemiye binüp Muḥarrem ayınıñ onıncı güni ki āşūrā
günidir, gemiden çıḳdı ki cemī an altı ay olur. Pes, imdi ṭūfān-ı Nūḥ aẓametiyle levḥ-i sīnemden seniñ muḥabbetiñ naḳşını yumaġa ḳādir degildir. Bu beyt
ṣan at-ı ġuluvv ile vāḳi olmuşdur ve muḫāṭabı cānānı ola veyā Ḳıvām ola.

و دل כ
ار در
ارزد

א

כ
כ א כ

Bi-kon mu āmele i v’īn dil-i şikeste (29a) bi-ḫar
Ki bā-şikestegī erzed be-ṣed hezār durust

Bi-ḫar, ḫā’nıñ fetḥiyle ve kesriyle, fi l-i emr-i muḫāṭab, ṣatun al dimekdir. Şikestegī; yā ḥarf-i maṣdar, ṣınıḳlıḳ dimekdir3. Erzed fi l-i mużāri , erzīden’den, bahāya degmek ma nāsınadır. Durust bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi
olmışdır, zīrā durust iki ma nāda müsta meldir. Biri şikeste muḳābili bütün4,
biri de altun ma nāsına. Altuna ḳaṣr eyleyen taḳṣīr eyledi5.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir mu āmele eyle, bu ṣınıḳ6 göñli ṣatun al, zīrā ṣınuḳlıġıyla yüz biñ bütün göñle deger, ya nī ışḳıñ derd ü ġamıyla müte eẟẟir olmayup
cāmid ḥükminde olan yüz biñ ṭaş8 gibi göñüle deger, yāḫud yüz biñ altuna
deger. Ḥāṣılı, ḥüsn-i mu āmele eyle ve benim ışḳ u muḥabbetle bīmār göñlümi
ele getürüp tesellī eyle ki saña nice fevāyid ẓuhūr eyleye.
7

ا כ כ
ا אت כ د روز

ا

Melāmetem be-ḫarābī me-kon ki murşid-i ışḳ
Ḥavāletem be-ḫarābāt kerd rūz-ı nuḫust
1
2
3
4
5
6
7
8

M, F: mutaṣavverdir.
M: dinmez.
S: ṣınuḳunluḳ ve ṣınuḳluk, Türkçe ḳırılmak ve ufanmaḳ dimekdir. M: ḳırıḳlıḳ dimekdir.
M: ṣaġlam.
<F+ Redd-i Şem ī>
M: ḳırıḳ.
M: ḳırıḳlıġıyla.
S, T: ḥacer.
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Melāmet maṣdardır, levm gibi, lāme-yelūmu’dan āzārlamaḳ ve ḳaḳımaḳ
ma nāsınadır. Ḫarābī; ḫarāb serḫoş, yā ḥarf-i maṣdar, serḫoşluḳ dimekdir.
Murşid-i ışḳ; murşid ṭoġrı yola ḳulavuzlayana1 dirler, ışḳ’a mużāf olmuşdur,
iżāfet-i beyāniyye ṭarīḳiyle. Murşid-i ışḳ Ḫudā’dır diyen bilmedi2. Ḥavālet ve
iḥālet, hemzeniñ kesriyle, bir kimseyi bir iş üzerine dikmege dirler. Ḫarābāt
meyḫāne. Nuḫust evvel dimekdir. Rūz-ı nuḫust rūz-ı ezel ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Beni ḫarāblıḳ ve serḫoşluḳ sebebiyle āzārlama, zīrā ışḳ pīrī
ve mürşidi beni rūz-ı ezelde meyḫāneye ḥavāle eyledi, ya nī benim rüsvāy ve
ḫarābātī olduġum kendi iḫtiyārımla degildir.
Beyt:

آ د
ور دار א را

ا

د
אک دا

א
ای

Ḥāfıẓ be-ḫod ne-pūşīd īn ḫırḳa-i mey-ālūd
Ey şeyḫ-i pāk-dāmen ma ẕūr dār mā-rā3

زا از

ر
قכ شכ
روی
כ از دروغ

Be-ṣıdḳ kūş ki ḫurşīd zāyed ez-nefeset
Ki ez-durūġ siyeh-rūy geşt ṣubḥ-ı nuḫust

Ṣıdḳ, ṣād’ıñ kesriyle, maṣdardır, gerçek ma nāsına, bā’sı ḥarf-i ṣıladır. Zāyed, yā’nıñ fetḥiyle, fi l-i mużāri dir, zāyīden’den, ṭoġmaḳ ma nāsına. Durūġ
yalandır, ṣıdḳ muḳābili. Ṣubḥ-ı nuḫust ṣubḥ-ı kāẕibdir ki ṣubḥ-ı ṣādıḳdan
evvelrek4 ṭulū ider, ardınca ālemi bir miḳdār ḳarañlıḳ5 baṣar, ba dehu ṣubḥ-ı
ṣādıḳ ṭulū ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣadāḳate sa y eyle ki nefesiñden güneş ṭoġa, ya nī her söz
ki aġzıñdan çıḳa, ṣıdḳ bereketiyle güneş gibi herkese te ẟīr eyleye. Zīrā ṣubḥ-ı
kāẕib, durūġından siyeh-rūy oldı, ya nī beyāżlıġını ẓulümāt ḳapladı. Ḥāṣılı,
kiẕb cemī edyān u milelde ḥarāmdır.

1
2
3
4
5

S, M: ḳulaġuzlayana.
<F+ Redd-i Şem ī>
6. gazel 13. beyit.
T: evvelraḳ.
S, M: ḳarañuluḳ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

א دو
אز א כ و

از
زدی

ف

د

Dilā ṭama me-bur ez-luṭf-i bī-nihāyet-i dōst
Çu lāf-ı ışḳ zedī ser bi-bāz çāpuk u çust

Me-bur, bā’nıñ żammıyla, nehy-i muḫāṭabdır, burīden’den. Bi-bāz emr-i
muḫāṭabdır, bāzīden’den, oynamaḳ ma nāsına. Çāpuk, cīm-i Acemī ile ve
bā-yı Acemīniñ żammıyla ve çust, cīm-i Acemīnin żammı ve sīn’iñ sükūnıyla,
aṭf-ı tefsīrīdir, çevik (S,M+ ve tīz) ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, dostuñ nihāyetsiz luṭfından ṭama ı kesme, çünki
ışḳ u muḥabbet lāfını urduñ, yolında başıñı çāpükāne oynat ya nī fedā eyle,
zīrā muḳteżā-yı (M+ ışḳ u) muḥabbet cāna ve başa ḳalmamaḳdır1. Ḥāṣılı, sen
hemān ṭarīḳ-ı ışḳda kāmil ol, ol dost senden iltifātını kesmez.

ز

و

ای כ ه و د
אق

כ

مزد

Şudem zi-dest-i tu şeydā-yı kūh u deşt u henūz
Ne-mī-konī be-teraḥḥum nıṭāḳ-ı silsile sust

Nıṭāḳ ve mınṭaḳa, nūn’uñ ve mīm’iñ kesreleriyle, ḳuşaḳ ma nāsınadır. Silsile zincīrdir. Sust geñşek2 dimekdir. Nıtāḳ’ıñ silsile’ye iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ eliñden kūh u ṣaḥrā dīvānesi ya nī Ferhād u Mecnūn
oldum ve ḥālbuki daḫi teraḥḥum ile cefā zincīrini (29b) süst ya nī geñşek3 eylemezsin. Ḥāṣılı, her ne ḳadar ki ışḳıñ yolında ser-geşte ve ser-gerdān ve vālih
u ḥayrān oldumsa hīç baña merḥametle iltifāt eylemediñ4.

و روا
دراز
אوه כ د و אز

ز אن ر آ
א
ا
כ

Zebān-ı mūr ber-Āṣaf dirāz geşt u revā’st
Ki Ḫāce ḫātem-i Cem yāve kerd u bāz ne-cust

1
2
3
4

M: baḳmamaḳdır.
S: gevşek.
S: gevşek.
S: hīç baña raḥmetle iltifāt olmadı. T, F: hīç baña merḥametle iltifāt olmadı.
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Zebān zā’nıñ fetḥi ve żammıyla lüġatdir. Mūr ve mūrçe ḳarıncadır.
Āṣaf bin Berḫiyā, Süleymān peyġamberiñ1 vezīri idi ve bu beytde Ḫāce’den
murād oldur, Ḥażret-i Süleymān degildir ba żıları ẓann eyledügi gibi2. Dirāz
geşt uzadı dimekdir. Revā cevāz ma nāsınadır, revā’st cāyizdir dimekdir. Ki
ḥarf-i ta līl. Ḫātem-i Cem; bunda ḫātem’den murād mühr-i Süleymān’dır ve
Cem’den murād kendileridir, mühr-i Süleymān dimekdir. Niteki bir yerde
gine dimişdir.
Beyt:

א
ا

אرت ده
د ازو אه د

را
ا

א
א

Ḫātem-i Cem-rā beşāret dih be-ḥusn-i ḫātimet
K’ism-i a ẓam kerd ezū kūtāh dest-i ehrimen3

Alā külli ḥāl, Ḫāce’niñ sözinden fehm olunur ki Cem Ḥażret-i Süleymān
ola. ‘Ve’l-ilmu inde’llāh’4. Yāve kerd yitirdi, żāyi eyledi ma nāsınadır. Bāz bunda te kīd içündür. Ne-cust nefy-i māżīdir, custen’den, aramadı dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Āṣaf bin Berḫiya’ya mūruñ dili uzadı, ya nī ḳarınca aña
zebān-dırāzlıḳ eyledi ve revādır aña eyledigi dil uzunluġı. Zīrā ḫāce ya nī Āṣaf
mühr-i Süleymān’ı yitirdi ve aramadı. Ḥāṣılı, mührüñ żāyi olduġın bildi ve
Belḳıs’a da i lām eyledi, ammā tefaḥḥuṣ ve tefaḳḳud eylemedi5. Pes, mūr aña
itāb ve ḫiṭāb idüp didi ki, sen arayup bulmasına ḳādir iken ihmāl eylediñ.
Ma lūm ola ki Ḥażret-i Süleymān’ıñ ḫātemini dīve aldurup yine bulması ḳıṣṣası muṭavvel ḳıṣsadır, ẕikri buraya münāsib degildir6.

ی

אظ
אه

و از د ان
ا
א

א
אه אغ

Me-renc Ḥāfıẓ u ez-dil-berān ḥıfāẓ me-cūy
Gunāh-ı bāġ çi bāşed çu īn giyāh ne-rust

Ḥıfāẓ ve muḥāfaẓa müfā ale bābından maṣdardır, bunda ri āyet ü ṣıyānet
murāddır, ma nā-yı lāzımīsi vefādır. Giyāh tāze yeşil ota dirler.
1
2
3
4
5
6

M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selāmıñ.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
443. gazel 3. beyit.
Gerçek bilgi Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir.
T, F: tefaḥḥuṣla teḳayyüd eylemedi.
S: Ḥażret-i Süleymān’ıñ ḫātemini dīv alup yine bulmasına müte alliḳ olan aḥvāl muṭavvel olup ẕikri bu
maḥalle münāsib degildir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, dilberleriñ cevr ü cefāsından incinme ve anlardan
ri āyet ü vefā umma. Mıṣrā -ı ẟānīyi buña meẟel idüp dir: Bāġıñ günāhı nedir,
çünki anda bu nebāt bitmedi. Ya nī Allāhu Te ālā ki anları sitemkār u cefākār ḫalḳ
eyledi, vefā-dār u dil-nevāz olmasalar anlarıñ ṣuçı ve günāhı bu ḫuṣūṣda yoḳ.

ام و אر د
د
ره

Beyt:

אر א
د ها

Bārhā gofteem u bār-ı diger mī-gūyem
Ki men-i dil-şude īn reh ne be-ḫod mī-pūyem1

[21. GAZEL]
Ve lehu eyżan2
Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün

آ א
א א

رواق
כ م א و ود آ כ

Revāḳ-ı manẓar-ı çeşm-i men āşiyāne-i tu’st
Kerem numā vu furūd ā ki ḫāne ḫāne-i tu’st

Revāḳ, rā’nıñ kesri ve fetḥi ve vāv’ıñ sükūnıyla aṣlında eviñ öñinde ḥayāṭıñ
ṭavanına dirler, ammā Lüġat-i Niṣāb-i Ṣıbyān’da ‘revāḳ eyvān’ dimişdir ve Şāhidī
manẓūmesinde ‘büyük çardaḳdır eyvān’ dimiş. Pes, ma lūm oldı ki revāḳ büyük
çardaḳ ola. Revāḳ’ıñ rā’sını Acem meftūḥ oḳur. Manẓar ism-i mekāndır, naẓar
idecek yer, ba dehu seyrāngāh ma nālarında isti māl eylediler. Revāḳ’ıñ manẓar’a
ve manẓar’ıñ çeşm’e iżāfeti beyāniyyedir. Āşiyāne ve āşiyān ḳuş yuvasıdır. Furūd
ve efrūd bi-ḥasebi’l-lüġa aşaġa dimekdir ve ā elif-i memdūde ile emr-i muḫāṭabdır, gel dimekdir, āyīden’den. Bunda furūd ile terkīb olup ḳon dimekdir, aşaġa
gel dimek degildir, ba żılar ẓann eyledügi gibi3. Kerem numā; numā, nūn’uñ
fetḥi ve żammı cāyizdir, numāyīden’den, numūden’den degil, ẓann olunan gibi4.
1
2
3
4

371. gazel 1. beyit.
M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm manẓarı revāḳı (30a) seniñ āşiyānıñdır ya nī
mekān u ḳarārgāhıñdır. İmdi kerem göster ve ḳon ki ḫāne ḫāneñdir. Ya nī gözüm senden ġayra naẓar eylemez ve senden ġayriyi ḳabūl eylemez. Pes, seniñ
eyvānıñ ve mesnediñ olmuşdur, ġayrı yere gitme dimekdir.

از אر אن ر دی دل
ز دام و دا

אل و
אی

Be-luṭf-ı ḫāl u ḫaṭ ez- ārifān rubūdī dil
Laṭīfehāy-ı aceb zīr-i dām u dāne-i tu’st

Ekẟer nüsḫada be-luṭf-ı ḫāl vāḳi olmış ve ba żısında be-zulf u ḫāl. Luṭf
ḫāl’e mużāf olmışdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāl ü ḫaṭ leṭāfetiyle ārifleriñ ve āşıḳlarıñ göñüllerini ḳapdıñ. Aceb laṭīfeler vardır seniñ dām u dāneñ altında. Ya nī ārifleri ve āşıḳları
ṣayd eylemege ol nāzik ḫāli dāne ve ol laṭīf ḫaṭṭı dām eylemişsin.

ش אد

א א

א

ای

د
כ در

Dilet be-vaṣl-ı gul ey bulbul-i seḥer ḫoş bād
Ki der-çemen heme gulbāng-ı āşıḳāne-i tu’st

Ḫoş lafẓı dilet lafẓına maṣrūfdur, dilet ḫoş bād dimekdir, bülbüli tehniyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey seḥer bülbüli, göñlüñ gül vaṣliyle ḫoş olsun ya nī şād olsun, ḥāṣılı, saña vaṣl-ı gül mühennā olsun, zīrā çemende cemī an āşıḳāne aṣvāt
u terennūmāt seniñdir. Hīç senden ġayrı kimseniñ böyle sūz-nāk ü derd-nāk ü
mü eẟẟir nāleleri yoḳdur ve kimse seniñ āvāzıñdan ġayrı āvāza ḳulaḳ dutmaz,
ḥāṣılı, ġayrılarıñ aṣvātı ke enne ki1 hīç nesne degildir seniñ ṣavtıña nisbet.

כ

ا

ا

دل א
ح א ت در

ج
כ ا

İlāc-ı ża f-ı dil-i mā be-leb ḥavālet kon
Ki īn muferriḥ-i yāḳūt der-ḫizāne-i tu’st

Ḫizāne, ḫā-i mu ceme-i meksūre ile, ḫazīne ma nāsınadır, cem i ḫazā in gelür.
1

S, M: ke ennehu.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim göñlümüzüñ ża fınıñ ilāc ve dermānını lebiñe ḥavāle eyle, ya nī göñlümüzüñ çāresini lebiñle eyle. Zīrā yāḳūt cevherinden ḥāṣıl
olan ol müferriḥ ma cūn seniñ ḫazīne-i şāhāneñe maḫṣūṣdur ve senden ġayrı
kimsede bulunmaz.

ز
م از دو
אن אك آ א

و

Be-ten muḳaṣṣıram ez-devlet-i mulāzemetet
Velī ḫulāṣa-i cān ḫāk-i āsitāne-i tu’st

Taḳṣīr’den murād aczdir. Ḫulāṣa-i cān iżāfeti beyāniyyedir. Ḫulāṣa ṣāfī ve
ḫāliṣ ma nāsınadır. Ḫulāṣa-i cān dildir diyen bilmemiş1.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ der-i devletiñe mülāzemet eylemek izzet ü sa ādetinden gerçi bīmār u ża īf tenle muḳaṣṣır u ācizim, velī cān-ı ḫāliṣ u pāk seniñ
eşigiñ türābıdır. Ya nī sā ir uşşāḳ gibi āsitān-ı sa ādet-me āba2 mülāzım olan
itlere3 ẟıḳlet u müżāyaḳa virüp küstāḫāne ol Cenāb-ı kibriyā-niṣāba ẓāhiren
varup mülāzemet eylemezem, ammā cān ü dil ol ḫāk-i kīmyā-āẟāra mülāzemetden bir dem ḫālī degil.

دل
و א

כ د

ا

آن
در

Men ān neyem ki dehem naḳd-ı dil be-her şūḫī
Der-i ḫizāne be-muhr-i tu vu nişāne-i tu’st

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ol degilim ki pāk ve ḫāliṣ göñlümi her bir şūḫa ve
şenge virem, belki göñül ḫazīnesi ḳapusı seniñ mührüñ ve seniñ nişānıñladır.
Zīrā derūn u birūnını sen taṣarruf idüp seniñ żabṭındadır. Ḥāṣılı, göñül senden
ġayrıya tenezzül eylemez.
Mıṣrā:

Ḳul olmaz degme bir şāha göñül ālī-cenāb ister

אر

ار
ای
כ رام אز א

د

Tu ḫod çi lu betī ey şeh-suvār-ı şīrīngār
Ki tevsenī çu felek rām-ı tāziyāne-i tu’st
1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
S: sa ādetiñ me ābına.
M: ayıḳlara. T: āyenlere/ātīlere (?)

כ
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Ḫod böyle maḳāmlarda muḳḥamdır, te kīd içün gelür. Lubetī; yā ḥarf-i
ḫiṭāb. Lubet aṣlında mel ūbun bih’dir, ya nī zār ile oynanan oyunlarda müsta meldir, meẟelā nerd (S,T+ ve ṭavla) gibi. Ṣoñra Acem ḳuḳla ve oġlancıḳlar
ḳuḳla gibi yapdıḳlarında isti māl eylediler. Gāh olur ki bāz ile terkīb idüp lubet-bāz dirler ḳuḳlacı cinsine, ammā bunuñ gibi yerlerde çāpük ü çālāk ve
ḥaşarı ma nāsınadır, lubet-bāz ma nāsına degil, didikleri gibi1. Şeh-suvār; şeh
şāhdan muḫaffefdir ve suvār atlı ma nāsına. Pes, (30b) şeh-suvār atlı pādişāh
dimekdir. Şīrīngār; gār kāf-ı Acemī ile edāt-ı fā ildir, Türkīde -ci ma nāsına.
Meẟelā cefāgār ve sitemgār, cefācı ve ẓulümci dimekdir. Gāh olur ki elifini
taḫfīfen ḥaẕf iderler, cefāger ve sitemger dirler, fe-ḳıs. Tevsen aṣlında gūredir,
vaḥşī ma nāsına.

ا

Beyt:

ز

ام
زدش

ش
ان

Çi ḫoş goft Behrām-ı ṣaḥrā-nişīn
Çu yekrān-ı tevsen zedeş ber-zemīn2

Yekrān’dan murād atdır ve tevsen’den vaḥşī. Ba dehu muṭlaḳ at ma nāsına
isti māl eylediler, yā’sı vaḥdet veyā tenkīr içündür. Rām muṭī ma nāsına. Tāziyāne ḳamçı.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey dad ve leẕẕet virici şeh-süvār, sen ne çāpük ü çālāk vücūd-ı şerīfsin ki felek gibi bir vaḥşī veyā vaḥşī at seniñ ḳamçıña rām u muṭī
olup ser-keşlik eylemez. Ya nī sende bir taṣarruf vardır ki felegi emriñe musaḫḫar eylemişsin. Cānānı isti ẓāmla mertebe-i iġrāḳa īṣāl eylemiş. Şirīngār’a
laṭīf ve şīrīn işlü ve ḫūb-kār diyen gār’ıñ ma nāsında iṣābet eylemediler3.

ه אز

א

د
כ
כ در ا א

אی

از

Çi cāy-ı men ki bi-laġzed sipihr-i şa bede-bāz
Ezīn ḥıyel ki der-enbāne-i bahāne-i tu’st

Cāy-ı men’de cāy muḳḥamdır. Çi cāy-ı men ben degil ma nāsınadır. Bi-laġzed; bā ḥarf-i te kīd, laġzed fi l-i mużāri , laġzīden’den, balçıḳda
1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
Çölde bulunan Behram iyi bir cins atın kendisini yere fırlattığı zaman ne güzel söylemiş.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ṭayınmaḳ, zelel ma nāsınadır1. Şabede, şīn’ıñ fetḥiyle ve ayn’ıñ sükūnıyla ve
bā’nıñ fetḥiyle, maṣdardır, daḥrece bābından. Şabede-bāz ḥoḳḳa-bāz ve göz
bayıcı2 ma nāsınadır. Sipihr, sīn’iñ ve bā’nıñ kesriyle, felek ma nāsınadır. Ḥıyel, ḥā’nıñ kesri ve yā’nıñ fetḥiyle, Arabīdir, cem -i ḥīle’dir. Enbāne ve enbān
daġarcıġa dirler. Enbāne’niñ bahāne’ye iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben degil ki, ḥīle-bāz u ḥoḳḳa-bāz felek bile sürçer ve düşer
bu dürli dürli ḥīlelerden ki seniñ bahāneñ ṭaġarcıġındadır. Cānānına ḫiṭāb
idüp dir ki, uşşāḳa fīrīb virmek ḫuṣūṣında ol ḳadar mekkārlıḳ ve ġaddārlıḳ
kesb eylemişsin ki, felek bu ḳadar ḥīle-bāzlıġla ve ayyārlıḳla saña aldanup firīfte olur. Ḳanda ḳaldı ki bī-çāre āşıḳlar.

آرد

ا

اכ ن כ

א

ود

כ

Surūd-ı mecliset eknūn felek be-raḳṣ āred
Ki şi r-i Ḥāfıẓ-ı şīrīn-suḫan terāne-i tu’st

Surūd ırdır. Eknūn da kunūn da şimdi dimekdir. Terāne ır3 içinde tene tın
tın dimege dirler. Ol da birḳaç nev idir ki yine ehli bilür.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ meclisiñde ırıñ ya nī ırlamañ felegi raḳṣa getürür,
zīrā terennümātıñ ṭatlı ve leẕīẕ sözli Ḥāfıẓ’ıñ şi ridir. Ḥāṣılı, meclisde ki sen
Ḥāfıẓ’ıñ şi rini naġamāt u terennümāta getüresin, felegi raḳṣa getürür, zīrā
ol ır iki leẕīẕ şey den4 mürekkeb olur, seniñ ṭatlu5 dehānıñla Ḥāfıẓ’ıñ şīrīn
şi rinden.

1
2
3
4
5

M: çamurda sürçmek ma nāsına.
M: göz baġçı.
M, S: ırlamak.
S: şu beden.
T: ḳanlı.
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22
Ve lehu eyżan1
Feilātun Mefāilün Feilāt

او
او

دل ا دۀ
د ه آ دار

Dil serā-perde-i muḥabbet-i ū’st
Dīde āyīne-dār-ı ṭal at-ı ū’st

Āyine-dār ibāretini ‘Ān şeb-i ḳadr’ ġazelinin ‘Şeh-suvār-ı men ki meh āyīne-dār-ı rūy-ı ū’st’ beytiniñ şerḥinde beyān eylemişiz, anda görülsün, egerçi
maḥall-i beyānı bu beyt idi, ammā ġafletle geçüp anda yazmışız. Serā-perde
evler içinde çekilen perdeye dirler, (S+ ve her evde ya nī ḫāne ki bezden ola veyā
ḳumāşdan ola, cibinlik gibi, aña serā-perde dirler,) Arabça surādıḳ dirler ve
cem i surādıḳāt gelür, sīn’iñ żammıyla ikisinde bile, serā-perde’den mu arrebdir. Pes, göñül anıñ muḥabbetiniñ iç ḥavlısıdır diyen bu perdeye giremedi2.
Āyīne-dār vaṣf-ı terkībīdir, āyīne dutıcı dimekdir, ya nī dā imā gözümdedir,
hīç gözümden gitmez. Ṭalat aṣlında görmekdir, ṣoñra yüzde isti māl eylediler,
Fārisīde dīdār gibi, aṣlında dīd getürici ma nāsına idi, ya nī görme getürici.
Beyt:

ن

د ار دم
ان
و

Be-dīdār-ı merdum şuden ayb nīst
Velīkin ne çendān ki gūyend bes3

Ṣoñra yüzde isti māl eylediler.

و

Beyt:

א

א
وآ

د ار
אزار

Dīdār mī-numāyī vu perhīz mī-konī
Bāzār-ı ḫīş (31a) u āteş-i mā tīz mī-konī4
1
2
3
4

M: Ve lehu raḍiye anhu.
<T+ Redd-i Sürūrī>
İnsanları ziyaret etmek, onları görmeye gitmek ayıp değil, fakat bu ziyaret insanların yeter artık diyeceği
kadar sık olmamalıdır.
Yüzünü gösteriyor, sonra da kendini gizliyorsun. Böyle yapmakla kendi değerini artırıyor, bizim de aşk
ateşimizi coşturuyorsun.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül cānānıñ muḥabbetiniñ serā-perdesidir, ya nī
serā-perdede olanlar nā-maḥremden mestūr (M,T+ u maḫfī1) olduġı gibi anıñ
muḥabbeti benim göñlümde aġyārdan şöyle maḫfīdir. Göz de anıñ dīdārınıñ
āyīne-dārıdır, ya nī gözümden hīç zā il ü ġā ib olmaz, āyīneden bir şey iñ aksi
zā il olmaduġı gibi, mādāmki muḥāẕīsindedir. Ḥāṣılı, uyusam göñlümdedir ve
uyanıḳ iken gözümdedir.
Bu ġazeliñ ḳāfiyesi başdan başa fāsiddir, zīrā ḥarf-i revīsi yoḳdur. Ḥarf-i revī
ḳāfiyede olan elfāẓıñ ḥarf-i aḫīr-i aṣlīsidir ve ḥurūf-ı ḳāfiyeniñ aṣlıdır ki ansız
ḳāfiye olmaz, ammā sā ir ḥurūf-ı ḳāfiye olmasa olur. Emrī’niñ bu ġazelindeki
gibi.
Beyt:

Ṣanma ey bülbül-i şeyda gül-i ter
İtdügüñ āhı ḳulaġına ḳoyar

Bunda rā ḥarf-i revīdir ve ḥurūf-ı ḳāfiyeden revīden ġayrı bir ḥarf yoḳdur.
Pes, Ḫāce’niñ bu ġazelinde ḥarf-i revī tā olmaḳ iḥtimāli yoḳdur, zīrā ḥarf-i
aṣlī degildir. Pes, ḥarf-i aṣlī muḥabbetde bā’dır ve ṭal atda ayn, minnetde nūn.
Bāḳīlerini bunlara ḳıyās eyle.

در אورم و כ ن
כ
او
د ز אر
Men ki ser der-ne-y-āverem be-du kevn
Gerdenem zīr-i bār-ı minnet-i ū’st

Der ḥarf-i te kīd. Ser der-ne-y-āverem baş indirmem ve egmem diyecek
yerde isti māl iderler. Māżī ve mużāri ve emr ü nehyi böyle gelür. Meẟelā ser
der-ne-y-āverd ve ne-y-āvered ve bi-y-āvered ve me-y-āvered, ve ḳıs. Be-du
kevn; bā ḥarf-i ṣıla, iki āleme dimekdir. Gerden boyun. Zīr alt ya nī taḥt
ma nāsınadır. Bār bunda yükdür, ḥiml ma nāsına. Minnet bunda menn-i tevbīḫī ma nāsına olmaḳ ensebdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben ki iki āleme baş egmem ya nī ziyāde istiġnāmdan hīç
kimesneye ser-fürū eylemem, boynum cānānıñ minneti yükiniñ altındadır.
Ya nī bu bende-i kemterīne ol ḳadar elṭāf-ı bī-nihāye ve a ṭāf-ı bilā-ġāye eylemişdir ki şermende-i kemāl-i iḥsān ve memnūn-ı iltifāt-ı bī-pāyān-ı cānān
olmuşumdur.
1

T: maḫfī.
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אر

و אو א
او
ر

כ

و

כ

Tu vu ṭūbā vu mā vu ḳāmet-i yār
Fikr-i herkes be-ḳadr-i himmet-i ū’st

Tu ehl-i ẓāhire1 ḫiṭāb-ı āmmdır. Böyle yerde vāv’lar ma iyyet ma nāsını
ifāde ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey zāhid, sen ṭūbā ile ve biz ḳāmet-i yārlayız, ya nī ṭūbā
saña ve ḳāmet-i yār bize. Ḥāṣılı, nesye2 cennet seniñ olsun, naḳd-ı dīdār bizim
olsun. Herkesiñ fikri himmeti miḳdārıncadır, ya nī kiminiñ murādı cennet-i
uḳbā ve kiminiñ (M+ murādı) dīdār-ı Mevlā’dır.

א

مכ
او

در آن

כ א
ده دار

Men ki bāşem der-ān ḥarem ki ṣabā
Perde-dār-ı ḥarīm-i ḥurmet-i ū’st

Ki bunda ismdir, ẕāt-ı ẕevi’l- uḳūle delālet ider. Ḥarem Mekke ve Medīne
ḥaremlerinde müsta meldir. Meẟelā Mekke ḥaremu’llāh ve el-ḥaremān Mekke
ve Medīne’ye dirler. Bunda ḥarem Mekke ve Medīne ḥaremine teşbīh ṭarīḳiyle ẕikr olunmuşdur. Perde-dār ḳapıcıya dirler. Ḥarīm ḥavlıdır, ḥurmet inhitāk ve tehettüki ḥelāl olmayan eşyāda müsta meldir, ya nī ri āyeti vācib ola.
Ḥarīm’iñ ḥurmet’e iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānān ḥareminde ben kimim ki ṣabā her yere dāḫil olup
herkese hem-rāz iken anıñ ḥürmeti ḥarīminiñ ḳapıcısıdır, ya nī içerüye dāḫil
olmaġa ḳādir olmayup ḳapılarda ḳalmışdır.

ز אن
او

آ ده دا
اه
א

Ger men ālūde-dāmenem çi ziyān
Heme ālem guvāh-ı iṣmet-i ū’st

1
2

S: Tu aṣl ẓāhiren.
M: naḫl-i.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ālūde bulaşıḳ ve bulaşmış. Guvāh ṭanıḳ ya nī şāhid. İṣmet ḥıfẓ ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger ben ma ṣiyetle ālūde-dāmen olup rüsvāy-ı ālem oldum ise ne ziyān, ya nī cānāna andan noḳṣān ta alluḳ eylemez. Zīrā cemī ālem
cānānıñ perhīzkārlıġınıñ ve pāklıġınıñ şāhididir.

א

او

و

روز

ن

כ

دور

Devr-i Mecnūn guẕeşt u nevbet-i mā’st
Herkesī penc rūz nevbet-i ū’st

Devr bunda zamān ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Mecnūnuñ devri ve nevbeti (31b) geçdi. Şimdi nevbet bizimdir. Her kimseniñ dünyāda nevbeti beş gündür. Ya nī dünyāda bir kimse ne
ḳadar mekẟ eylese āḳıbeti uḳbāya intiḳāldir. Ma lūm ola ki de b-i A cāmdır,
müddet-i ömrden her ne ḳadar ise beş günle ta bīr iderler.

ب
او

دو

و

כ א
دارم ز

Mulket-i āşıḳī vu genc-i ṭarab
Her çi dārem zi-yumn-i devlet-i ū’st

Mulket; tā Acem taṣarrufātındandır. Mulk, mīm’iñ żammıyla, memleket
ma nāsınadır bunda, ammā maṣdar da gelür, pādişāhlıḳ ma nāsına. Genc kāf-ı
Acemīniñ fetḥiyle ḫazīne ma nāsınadır ve żammıyla bucaḳ ma nāsınadır, bunda ikisine de taḥammüli var, evvelkiye ḳaṣr eyleyen de ẟānī’ye ḥaṣr eyleyen de
taḳṣīr itdiler1. Yumn maṣdardır, yemune-yeymunu ya nī ḥasune-yaḥsunu bābından, mübāreklik ma nāsına. Devlet aṣlında iki ma nāda müsta meldir. Biri
ḥarbde ya nī ṣavaşda ḫaṣma ġālib olmaḳ, biri de māl elden ele varmaġa dirler ki
ẕātında māl ü mülküñ şānı oldur. Ṣoñra izzet ü iḳbāl ma nāsında isti māl eylediler. Bunda devlet-i ū’st’den murād devlet-i cānāndır. Żamīr-i ġāyib Allāhu
Te ālā’ya rāci dir diyen ḫaṭā eyledi2, zīrā Ẕāt-ı Bārī’ye devletli ıṭlāḳı tevḳīfīdir,
ḳıbel-i şer den icāzete mevḳūfdur, bu ise mesmū degil.
1
2

T: evvelkiye ḳaṣr eyleyen taḳṣīr eyledi, ẟānī’ye ḳaṣr eyleyen de. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<F+ Redd-i Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Āşıḳlıḳ memleketi ve şādīlik1 ḫazīnesi veyā gūşesi her ne
ki var ise bu meẕkūrlardan, ol cānānıñ sa ādet ü iḳbāliniñ mübārekligindendir.
Ya nī cānānıñ der-i devletine intisāb ideli pādişāh-ı ālem oldum.

אك

او

ا

و دل
ض ا ر אن

Men u dil ger fedā şudīm çi bāk
Ġaraż ender miyān selāmet-i ū’st

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ben ve göñlüm cānānıñ ışḳında fedā olduysaḳ2 (S,M+
helākligimizden) mübālāt yoḳ, ya nī ḳayırmaz. Ġaraż ṭarīk-i muḥabbetde anıñ
selāmetidir. Ḥāṣılı, bizim helākligimizden żarar müterettib olmaz, hemān
cānānıñ vücūd-ı şerīfi ve ẕāt-ı münīfi āfiyetde ve selāmetde olsun.

ت او

אد
אص

א

زان כ ا

Bī-ḫayāleş me-bād manẓar-ı çeşm
Zān ki īn gūşe ḫāṣ-ı ḫalvet-i ū’st

Me-bād nehy-i ġāyibdir, emr-i ġāyib bād gelür, buvīden’den müştaḳdır, bā
aṣlında meftūḥdur, ammā isti mālde żamme ġalebe eylemişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim çeşmim manẓarı hergiz cānānıñ ḫayālinsiz olmasun,
zīrā bu gūşe-i dīdem aña maḫṣūṣ ḫalvetdir, ġayra bunda yer yoḳdur, ya nī gözüm ve göñlüm anıñla muḳayyeddir, andan ġayrıya naẓar eylemem dimekdir.

آرای
او

כ

و ی

ا ر

Her gul-i nev ki şud çemen-ārāy
Eẟer-i reng u būy-ı ṣoḥbet-i ū’st

Çemen-ārāy vaṣf-ı terkībīdir, ārāyīden’den, çemen bezeyici dimekdir. Ṣoḥbet bunda muḳārenet ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Her tāze gül ki çemen bezeyici oldı, ol cānānıñ muḳāretiniñ reng ü būyı eẟeridir. Ya nī gülzār u gülistānı müzeyyen eyleyen güller, reng
ü būyı cānāna muḳārenetden kesb eylemişdir.
1
2

T: şāẕılıḳ.
S: oldı ısaḳ. M: olduḳ isek. F: olduḳ ısaḳ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

را

א
او

כ

א

Faḳr-ı ẓāhir me-bīn ki Ḥāfıẓ-rā
Sīne gencīne-i maḥabbet-i ū’st

Faḳr fā’nıñ fetḥi ve żammıyla lüġatdir. Faḳīr şol kimseye dirler ki ḳūt-ı
yevmiyeye mālik ola, miskīn hīç nesneye mālik olmayana dirler, ba żılar aks
eyledi. Me-bīn nehy-i ḥāżırdır, bīnīden’den, görme dimekdir, ḫiṭāb-ı āmmdır.
Ḥāfıẓ-rā; bunda rā lām-ı cārre ma nāsınadır, Ḥāfıẓ’ıñ dimekdir. Gencīne ḫazīne, gencūr ḫazīne-dār ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ẓāhiren faḳrına baḳma, zīrā anıñ sīnesi cānānıñ
muḥabbeti ḫazīnesidir, ya nī ẓāhiren faḳīr ise bāṭınen ışḳ u muḥabbet-i cānānla memlūdur. (S,T+ Mıṣra -ı evveli ḫilāfa ṣarf idüp kimseniñ (32a) ẓāhir faḳrına
baḳma diyen ḫabṭ-ı fāḥiş eyledi1. Ba żı nüsḫada böyle vāḳi olur, ‘Faḳr-ı ẓāhir
me-bīn ki Ḥāfıẓ-rā’st’ didügi evvelkiden aḫbaṭ u efḥaşdır2. Ḥāṣılı, bunuñ iki
taḳdīri üzre bile bu beyt çıḳmamışdır, fe-te emmel.)

23
Ve lehu eyżan3
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ت دو
ارادت א و آ אن
א رود ارادت او

כ

Ser-i irādet-i mā v’āsitān-ı Ḥażret-i dōst
Ki her çi ber-ser-i mā mī-reved irādet-i ū’st

İrādet dilemek, (T+ murād bundandır). V’asitān; vāv meftūḥ oḳunup hemze vaṣl ile düşer, bu vāv da ma iyyet ma nāsı ifāde ider. Ḥażret ve maḥżar bir
nesneniñ yanına ve yaḳınına dirler. ‘Kellemtuhu bi-ḥażreti fulanıñ ve bi-maḥżarihi’4 dirler. Ki ḥarf-i ta līl. Mī-reved gider ve vāḳi olur ma nāsınadır.
1
2
3
4

<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
Filanın yanında ve huzurunda onunla konuştum.
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Maḥṣūl-i Beyt: Bizim irādetimiz başı ve ḥażret-i dostuñ āsitānı, ya nī irādet
ü ṣafā ile āsitān-ı keremine başımızı ḳoduḳ ki her ne başımızdan aşarsa irādet
anıñdır, (T+ ḥāṣılı, biz teslīm ü rıżā ile āsitānına bende olduḳ, başımızdan her
ne geçerse irādet ve rıżā anıñdır), biz anıñ irādetine tābi iz. ‘Ber-ser-i mā mī-reved’ ḫūb maḥalde vāḳi dir, zīrā āsitāne üzerinden gelüp geçmek ve gitmek1
(M,T+ eksik) olmaz.

و

از
رخ دو

ما
دو
אدم آ א در א

Naẓīr-i dōst ne-dīdem egerçi ez-meh u mihr
Nihādem āyinehā der-muḳābil-i ruḫ-ı dōst

Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ ya nī cānānıñ miẟlini ve naẓīrini görmedim egerçi
aydan ve güneşden āyineler vaż eyledim dostuñ yüzi muḳābelesinde. Ya nī ayıñ
ve güneşin ol ḥaddi yoḳdur ki anıñ cemāl-i ber-kemālini kemāhuve2 nümūdār3
ola, zīrā aydan ve güneşden anıñ rūyı a lā ve erfa dır. Bu beytde dōst redd-i
maṭla vāḳi olmuşdur.

حد

א

א ز אل دل
ن כ ور אی

כ

Ṣabā zi-ḥāl-i dil-i teng-i mā çi şerḥ dehed
Ki çun şikenc-i varaḳhā-yı ġonçe tū-ber-tū’st

Teng, tā’nıñ fetḥi ve nūn’uñ sükūnıyla, dar ma nāsınadır. Dili tenglikle vaṣf
iderler, āşıḳıñ göñli ziyāde bī-ṣabr u bī-ḳarār olduġına göredir. Şerḥ açmaḳdır.
Şikenc büklümdür. Tū, vāv-ı aṣliyye ile, bunda ḳat ma nāsınadır. Ma lūm ola
ki vāv da hā gibi iki ḳısımdır; aṣlī ve resmī. Aṣlī mütelaffıẓ olandır ve resmī
kitābet olunup telaffuẓa gelmeyendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā bizim teng dilimiz ḥālini niçe şerḥ idebilür ki ġonca
yapraḳları gibi bürüm ve büklüm olup ḳat ḳatdır. Ya nī bizim dilimiziñ perdeleri bī-ḥadd ü bī-pāyāndır ve her perdesinde nice dürli derd u elem ve sūz
u güdāz ve miḥnet4 u ḥasret vardır. Ṣabānıñ ise içeriye duḫūli yoḳdur, ancaḳ
1
2
3
4

M: geçmek.
M, F: kemāhiye.
S: ḥiṣṣe-dār.
S: muḥabbet.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

üstinden eser ṣavurur. Pes, bizim bunca ālām u miḥnetimizi1 nice şerḥ idebilür.
Bu beytde Ḫāce izdiḥām-ı hümūmdan şikāyet ider.

زم و

אك

כ ا د ر
ا כ در כאر א

א

Ne-men sebū-keş-i īn deyr-i rind-sūzem u bes
Besā serā ki derīn kār-ḫāne ḫāk-i sebū’st

Sebū-keş vaṣf-ı terkībīdir, sebū desti, ya nī desti ṭaşıyıcı. Deyr kilīsā.
Rind-sūz da vaṣf-ı terkībīdir, rind yaḳıcı dimekdir. U bes; vāv’dan ṣoñra bes
ancaḳ ma nāsınadır2. Besā çoḳ dimekdir, bisyār ma nāsına. Serā; elif mübālaġa
ifāde ider, ba żılar ḥarf-i nidādır didiler, taḳdīr-i kelām ey ne çoḳ başlar dimekdir.
Kār-ḫāne bi-ḥasebi’l-lüġa iş evi. Aṣlında ḫāne-i kār idi, terkīb-i izāfī idi, ṣoñra
taḳdīm ü te ḫīrle terkīb-i mezcī idüp mu ayyen ḫānelerde isti māl eylediler ki
anda çoḳ kimse bir işe meşġūl ola, dülgerler ve derziler ve sā ir ehl-i ḥiref3 gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu rindleri yaḳup ve yandurup ıżṭırāb virici (32b) deyrde
bāde-nūş u mey-ḫār hemān ben degilim, belki çoḳ kelleler bu kār-ḫānede sebū
ṭopraġıdır, ya nī bu eski dünyā deyrinde ışḳ u muḥabbetle ālūde ve ālüfte ben
degilim ancaḳ, belki ābirīn4 ya nī selef bu kār-ḫānede ışḳ u muḥabbetle gidüp
kelleleri türābı būy-ı5 ışḳ u muḥabbetle memlūdur.

ا אن را

א زدی ز
و אك
א
כ אد א

Meger tu şāne zedī zulf-i anber-efşān-rā
Ki bād ġāliye-sā geşt u ḫāk anber-bū’st

Meger bunda gūyā ya nī ke enne ma nāsınadır. Anber-efşān vaṣf-ı terkībīdir, efşānīden’den, anber ṣaçıcı ma nāsına. Ġāliye bir ḫoş ḳoḳulı terkībdir,
misk ü anber ü bāndan6. Ve ġāliye didükleri anıñçündür ki bahālıdır, zīrā
ġālī bahālıya dirler. Evvel bu mürekkebe ġāliye diyen Süleymān bin Abdulmelik’dir. Ġāliye-sā vaṣf-ı terkībīdir, sāyīden’den, ezilen dimekdir, müşk-sā da
böyledir. Niteki Kemāl Paşa-zāde7 buyurur:
1
2
3
4
5
6
7

S, M: ālām-ı muḥabbetimizi.
M, S, T: U bes; vāv’dan ṣoñra, ancaḳ ma nāsınadır. F nüshası tercih edildi.
M: ḥirfet.
T, F: ġābirīn.
T: yeri.
M, S: misk ü anberiyyātdan.
M: Kemāl Paşa-zāde raḥimehu’llāh.
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Beyt:

Ṣubḥ-ı iḳbālime çekdi şām-ı miḥnet perdesin
Zülfi yüzinde ki kāfūr üzre oldı müşk-sā1

Bunuñ aṣlı budur ki müşk ü anber ü ġāliye ezildigi vaḳt ziyāde ḳoḳı virür. Pes, (S,T+ zülfe ve kāküle ve gīsūya ve ġayrılara ki müşk-sā veyā ġāliye-sā
ve anber-sā dirler, bunlara ziyāde) ḳoḳı isnād eylemekiçün. Anber-bū vaṣf-ı
terkībīdir, anber ḳoḳulı dimekdir. Bunda sā lafẓını teşbīh içün aḫẕ idenleri
mu āḫeẕe eylemek gerek2.
Maḥṣūl-i Beyt: Gūyā sen zülf-i anber-efşānı ṭaradıñ, zīrā bād ġāliye ezici
oldı ya nī ziyāde mu aṭṭar oldı ve ḫāk de anber ḳoḳılıdır. Ḥāṣılı, sen anber
ṣaçıcı zülfi ṭaradıġıñ gibi ki bād u ḫāk-i ālem tamām mu aṭṭar oldı, bād ıṭr-ı
ġāliye ile ve ḫāk ıṭr-ı anber ile.

כ در

گ
و כ

אر روی
ای

Niẟār-ı rūy-ı tu her berg-i gul ki der-çemen’est
Fedā-yı ḳadd-i tu her serv-bun ki ber leb-i cū’st

Niẟār ṣaçınıñ ismidir, maṣdarı neẟr gelür. Serv-bun; bun lüġatde dip ve
aġaç ma nāsına gelür, ammā ıṣṭılāḥda ocaḳ ma nāsında müsta meldir, meẟelā
gül ocaġı diyecek yerde gül-bun ve serv ocaġı diyecek yerde serv-bun dirler.
Ḥāṣılı, bir şey iñ gürlüginden ve keẟretinden ta bīrdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Her gül yapraġı ki çemendedir, seniñ rūyuña niẟār olsun,
her serv ocaġı ki ırmaḳ kenārındadır, seniñ ḳaddiñe fedā olsun. Beytiñ lafẓı
iḫbār ammā ma nāsı inşādır. Bunda bun lafẓını dip ma nāsına ve fidan3 ma nāsına ṭutanlar ıṣṭılāḥ-ı Acemden ġāfil imiş4.

ق او
ز אن א در و
ه
אی כ כ ه ز אن
Zebān-ı nātıḳa der-vaṣf-ı şevḳ-i ū lāl’est
Çi cāy-ı kilk-i burīde zebān-ı bīhude-gū’st
1
2
3
4

İbn-i Kemâl Divanı G. 1/3.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī ve İbn-i Kemāl Paşa>
T: fidā.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Zebān-ı nātıḳa ya nī ḳuvvet-i nātıḳa, vezn içün ḳuvvet ḥaẕf olındı, iżāfet
beyāniyyedir veyā lāmiyyedir mecāzen. Şevḳ bunda iştiyāḳ ma nāsınadır. Lāl
dilsize dirler. Kilk Acemden kāf-i Arabīniñ kesri ve lām’ıñ sükūnıyla mesmū dur, ammā Rūmīler kāf-ı Acemīniñ kesriyle isti māl iderler. Bīhūde-gū vaṣf-ı
terkībīdir, zāyid ve bāṭıl söyleyici dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳuvvet-i nāṭıḳa dili ol cānānıñ iştiyāḳını vaṣf eylemede
dilsizdir ya nī ācizdir ki ḥaḳīḳatiyle vaṣf idemez. Ḳanda ḳaldı dili kesik, zāyid ü
bāṭıl söyleyici ḳalem. Ḥāṣılı, nāṭıḳa ki ḥayy ü zindedir, şevḳ-i cānānıñ vaṣfında
gung1 u lāl olınca ḳalem ki cemādātdan ola ve meẕkūr iki alçaḳ ṣıfatla mevṣūf
ola, ḥaḳīḳatiyle vaṣf idebilür mi?

א

اد ا
رخ در د آ
ا כ אل כ در אی אل כ

Ruḫ-ı tu der-dilem āmed murād ḫāhem yāft
Çi-rā ki ḥāl-i nikū der-ḳafā-yı fāl-i nikū’st

Ruḫ-ı tu; taḳdīr-i kelām ḫayāl-i ruḫ-ı tu. Der-dilem; der bunda bā-yı ṣıla
ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ruḫuñ (33a) ḫayāli benim ḳuvvet-i müteḫayyileme
geldi, inşā a’llāhu Te ālā murād bulısaram, zīrā dā imā eyi ḥāl eyi fāl ardıncadır.
Ya nī seniñ ruḫuñ ḫāṭırımda muṣavver olmaḳ mübārek fāldır, ardınca ḥāl-i
vuṣlat muḳarrerdir.

درو

در آ

ا ز אن دل א
כ دا ار ازل

Ne īn zamān dil-i Ḥāfıẓ der-āteş-i ṭaleb’est
Ki dāġ-dār-ı ezel hemçu lāle-i ḫod-rū’st

Dāġ-dār vaṣf-ı terkībīdir, bi-ḥasebi’l-lüġat daġ ṭutıcı dimekdir, ammā
be-ḥaseb-i ıṣṭılāḥ ṣāḥib-i dāġ ma nāsınadır, māl-dār ṣāḥib-i māl olduġı gibi,
ḥāṣıl-ı kelām dāġı ve mālı var dimekdir. Ezel evveli olmayana ve ebed āḫiri
olmayana dirler. İkisi de Ẕāt-ı Bārī’niñ ṣıfatlarıdır, ġayrıda isti māli tecevvüzendir. Ḫod-rū vaṣf-ı terkībīdir. Ḫod kendi ve rū, rūyīden’den müştaḳ, bitmek ma nāsınadır, kendi bitici ya nī kimse terbiyesiyle ḥāṣıl olmayana dirler
(S,T+ ḫudāyī ma nāsına).
1

M: leng. T: ging (harekeli metin).
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñli ancaḳ bu zamānda ṭaleb āteşinde degildir,
ya nī viṣāl-i cānān içün ışḳ āteşine hemān şimdi düşüp yanar degildir, belki
lāle-i ḫod-rū gibi ezelden ışḳ āteşiniñ dāġ-dārıdır. Ḥāṣılı, yana gelmiş1 yana
gidenlerdendir.
Bu ġazeliñ ḳāfiyeleri ma mūl vāḳi olmuşdur. Meẟelā dōst2 lafẓında tā revī
ve sīn redīf-i zāyid ve vāv redīf-i aṣlī, ammā dōst3 lafẓı maṭla dan ġayrı yerde
olsa vāv’ı revī ve sīn’i vaṣl ve tā’yı ḫurūc i tibār eylerdik.

24
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Feilātün Feilātün Feilātün Feilün

א א او
ان دل م א او

ده כ
ن

آن

Ān siyeh-çerde ki şīrīnī-i ālem bā-ū’st
Çeşm-i mey-gūn leb-i ḫandān dil-i ḫurrem bā-ū’st

Siyeh-çerde ḳara yaġız. Şīrīnī; yā ḥarf-i maṣdardır. Çeşm-i mey-gūn şol
gözdür ki aḳı4 ḳızıl ola. Ḫāce bunı maḳām-ı medḥde īrād eylemişdir, ammā
ḳıyāfet-nāmelerde evṣāf-ı ḥüsn-i kāmili ẕikr eyledikleri yerde gözüñ eṭrāfı
beyāż olmaḳ mu teberdir, ne ḳadar beyāż olsa a lādır dimişler. Leb-i ḫandān;
ḫandān ṣıfat-ı müşebbehedir gülegen dimekdir. Eger bundan murād mütebessim-şekl ise müsellem, ve-illā mübālaġa ile gülmek uyūbdan ma dūddur. Meger ki ḫandān lebini aña mülāzım olana iẟbāt ideler. Dil-i ḫurrem şād göñül
(M,T+ ya nī) şen ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḳara yaġız ki bu ālemiñ leẕẕeti ve ẕevḳi anıñladır. Mey
levnli göz ve gülegen dudaḳ ve şen göñül anıñladır, ya nī ḫandān-rū, mütebessim-leb, ḫurrem-dildir5, kerīh-rū ve ġamgīn degildir.
1
2
3
4
5

S: yana gelüp gelmiş. M: yana gelüp.
S: rūst.
S: rūst.
T: aġı.
S: ḫandān ve mütebessim ve ḫurrem-dildir.
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د אن אد א و
כ א א او
אن ز א

او

Gerçi şīrīn-dehenān pādişehān’end velī
Ū Süleymān-ı zamān’est ki ḫātem bā-ūst

Şu arā meḥābīb cinsiniñ dehānını nigīne1 ve ḫāteme ve yüzüge teşbīh iderler, zīrā dehānda ḫurdelik ve müdevverlik mu teberdir.

אن ا

Beyt:

دارد

د אن
אن ز

א

Dehān-ı teng-i şīrīneş meger muhr-i Süleymān’est
Ki naḳş-ı ḫātem-i la leş cihān zīr-i nigīn dāred2

Dehān’a ḫod şīrīnlik lāzım olduġıçün meẕkūrları şīrīnlikle cem iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi şīrīn-dehenler pādişāhlardır, ammā ol cānān Süleymān-ı zamāndır ki ḫātem anıñdır. Ya nī her bir maḥbūb öz başına pādişāhdır,
ammā bizim cānānımız başdır, zīrā ḫātem-i ḥüsn ü cemāl anıñladır. Ḥāṣılı,
ḫātem-i meḥābībdir ki ḥüsn ü leṭāfet bunda ḫatm olmuşdur.

آن אرض
ر ن آدم א او

אل כ כ
آن دا כ

Ḫāl-i muşkīn ki ber-ān āreż-ı gendum-gūn’est
Sırr-ı ān dāne ki şud reh-zen-i Ādem bā-ū’st

Gendum-gūn buġday renklidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Müşkīn ḫāl ki ol cānānıñ ārıż-ı gendum-gūnı üzerindedir,
(M,T+ Ādem’iñ yolını uran dāneniñ sırrı ol ḫāl iledir. Ya nī Ḥażret-i) Ādem’iñ
cennetden ḫurūcına sebeb olan buġday dānesiniñ sırrı ruḫ-ı gendum-gūnında
olan ḫāl iledir. Her kim ki ol ḫāli görüp ṭama iderse ḥużūr u ṣafā ve rāḥata
vedā ider. (33b)

ا را אران
א او

כد
وح כ

د م م
כ א دل

Dilberem azm-i sefer kerd Ḫudā-rā yārān
Çi konem bā-dil-i mecrūḥ ki merhem bā-ū’st
1
2

S: nükteye.
246. gazel 3. beyit.
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Ḫudā-rā; rā taḫṣīṣ ifāde ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Dilberim sefer niyyeti eyledi, Allāh içün baña bir dermān
eyleñ ey yārān, nice ideyin, dil-i mecrūḥa ne çāre ideyin ki merhem ol dilberimledir. Ya nī göñül anıñ firāḳına taḥammül idemeyüp ıżṭırāb ider, bir çāre
eyleñ ki göñül bir miḳdār sükūnet1 ü ḳarār bulsun.

אك

و دا
و כ אل
אכאن دو א א او

م

روی

Rūy-ḫūb’est u kemāl-i huner u dāmen-i pāk
Lā-cerem himmet-i pākān-i du ālem bā-ū’st

Rūy-ḫūb, yā’nıñ sükūnıyla, ḫūb-rū ma nāsınadır. Kemāl-i huner; maṣdar
fā il ma nāsınadır, kāmil-hüner dimekdir. Dāmen-i pāk pāk-dāmen ma nāsınadır. Ḥāṣılı, bu mıṣrā ıñ elfāẓında taṣarruf eylemeyince ḥaml-i ṣaḥīḥ olmaz.
Lā-cerem lā-bud ve lā-mehālete ma nāsınadır, ya nī muḥaḳḳaḳ ve muḳarrer
dimekdir. Himmet hā’nıñ kesri ve fetḥiyle lüġatdir, ḳaṣd u irādet ma nāsına.
Pākān’dan murād evliyā ve enbiyā ve melā ikedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Sefere azm eyleyen dilber ḫūb-rūdur ve kāmil-hünerdir
ve pāk-dāmendir. Pes, elbette iki ālemiñ pāklarınıñ himmeti anıñladır. Ya nī
bu ḳadar muḥassenāt ki anda vardır, lāzımdır ki cemī enbiyā (T+ ve evliyā) ve
melā ike aña himmet eyleyeler.

دل

א او

כ آن

כ ان
א را و دم

אכ ا
כ

Bā-ki īn nukte tuvān goft ki ān sengīn-dil
Kuşt mā-rā vu dem-i Īsī-i Meryem bā-ū’st

Goft bunda goften ma nāsınadır, zīrā tuvān mużāri ma nāsınadır ve ḳā ide-i muḳarreredir ki māżī mużāri a muḳārin olsa maṣdariyyet ma nāsını ifāde
ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu nükteyi kime dimek mümkündür ki ol ṭaş yürekli bizi
helāk eyledi, ḥālbuki Ḥażret-i Īsā nefesine mālikdir. Ya nī Ḥażret-i Īsā nefesinde ḫāṣṣa bu idi ki iḥyā-yı mevtā ider idi ve cānān ol nefese mālik iken bizi
1

S, T: teskīn.
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helāk eyledi. Pes, bunı kime dimek olur ki bir münāḳıż maṣlaḥatdır. Cānāneniñ kendiye istiġnāsından şikāyetdir.

ا دارش
ا
روح כ م א او

از
א

א

زان כ

Ḥāfıẓ ez-mu teḳidān’est girāmī dāreş
Zān ki baḫşāyiş-i bes rūḥ-ı mukerrem bā-ū’st

Muteḳidān’dan murād bunda muḥibbāndır, zīrā rūz-merrelerinde āşıḳa
mu teḳid dirler. Girāmī kāf ’ıñ kesriyle ve żammıyla lüġatdir, azīz ve muḥterem ma nāsına.
Gülistān:

א
روزی
او ا

را
از م
ی
م

א
او
א

Cāme-i Ka be-rā ki mī-pūşend
Ū ne ez-kirm-i pīle nāmī şud
Bā- azīzī nişest rūzī çend
Lā-cerem hemçu ū girāmī şud1

Dāreş; dār emr-i muḫāṭabdır, dārīden’den, ṭut dimekdir, şīn-i żamīr Ḥāfıẓ’a rāci dir. Baḫşāyīş ism-i maṣdardır, baḫşāyīden’den, esirgeyiş ve teraḥḥum
ma nāsınadır. Rūḥ-ı mukerrem enbiyā ve evliyā ervāḥında müstā meldir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, Ḥāfıẓ muḥibb u mu teḳidlerdendir, anı azīz
ṭut, zīrā çoḳ enbiyā ve evliyā ervāḥı anıñladır. Ya nī Ḥāfıẓ pāk ü pāk-dāmen
eḥibbādandır, aña izzet ü ḥürmet eyle, zīrā çoḳ ervāḥ-ı ṭayyibeniñ aña himmeti mu īn u ẓahīrdir. Ḥāṣılı, ehlu’llāhdandır, sāyir eḥibbā ve eḫillāya anı
ḳıyās eyleme.

1

Kâbe’nin üzerine örtülen ipek örtüsüne ipek böceğinden/kurdundan dolayı tazim edilmez. Belki o örtü
belirli bir süre Kâbe’nin üzerinde kalarak şeref kazandığı için ona tazim edilir.
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25
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

از אب دو
א
او
א وا م

دارم ا
כ دم

Dārem umīd-i āṭifetī ez-cenāb-ı dōst
Kerdem cināyetī vu umīdem be- afv-ı ū’st

Āṭifetī ve cināyetī’de yā’lar vaḥdet ve tenkīr içün olmaḳ cāyizdir, birine ḳaṣr idenler taḳṣīr eylediler2. Āṭifet şefḳat, fā il vezni üzerine maṣdardır.
Cenāb ḥavlı ve eviñ eṭrāfı. Cināyet günāh.
Maḥṣūl-i Beyt: Dōst ḥużūrından merḥamet ümīdim var, yā bir merḥamet ümīdim var. Günāh eyledim, yā bir günāh eyledim, (34a) velī ümīdim
afvınadır anıñ. Ya nī dostdan ümīd-i merḥamet u şefḳati ḳaṭ eylemem, zīrā
kerīmü’ş-şan ve ālī-cenābdır. Ve egerçi günāhım var, velī ġufrān u afvına
ümīdvārım, zīrā Afuvv u Ġafūr’dur.

כ او

م

و כ

رد ز

دا כ
یو

Dānem ki bi-gẕered zi-ser-i curm-i men ki ū
Gerçi perīveş’est velīkin ferişte-ḫū’st

Curm ve cerīme günāh. Perīveş; perī cinne dirler, veş edāt-ı teşbīhdir. Pes,
perīveş dinilse ṭabī at nefret eylemez, ammā cin gibi dinilse nefret eyler, zīrā
perī cinne didikleri ḫalḳ yanında meşhūr degildir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bilürem ki benim günāhım ucından ya nī cihetinden geçer,
zīrā cānān gerçi perī gibidir, ammā melek ḫuyludur. Bu beytde te kīdü’l-medḥ
bimā yüşbihu’ẕ-ẕem ṣan atı var. Zīrā ki gerçi perīveş’est ki didi, anı güzellik ile
tavṣīf eyledi, ṣoñra ki velīkin didi, işiden ẓann eyler ki bunı ẕemm idiserdir, ferişte-ḫū’st diyicek bir mediḥle daḫi medḥ idüp evvelki medḥi te kīd eyledi. Günāhım ve cürmüm başından ve hevesinden geçer diyenler ḥaḳ edāyı eylemediler.3
1
2
3

M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

כ
כ

כ

כ
د روان

ان
در ا כ א

Çendān girīstīm ki herkes ki ber-guẕeşt
Der-eşk-i mā çu dīd revān goft k’īn çi cū’st

Çendān ol ḳadar. Ber-guẕeşt; ber ḥarf-i te kīd. Der-eşk-i mā; der bunda ez ma nāsınadır. Mā lafẓı eşk’e münāsib vāḳi olmuşdur. Eşk ber-guẕeşt’e
muḳayyeddir. Revān ṣıfat-ı müşebbehedir, müşterek lafıẓdır, akmaḳ ve yürümek beyninde, aḳaġan ve yürügen ma nāsına. Meẟelā āba ya nī ṣuya ṣıfat olsa
aḳaġan ma nāsınadır, ammā serve ve ġayrıya ṣıfat olsa yürügen ya nī ṣalınaġan
ma nāsınadır. K’īn aṣlında ki īn idi, terkīb olmaġla k’īn oldı. Cū yā’yla ve yā’sız
müsta meldir, ammā iżāfet ḥāletinde yā’nıñ iẟbātı lāzımdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḳadar aġladıḳ cānān ışḳından ki her kimse ki bizim gözümüz yaşından geçüp revān ya nī aḳaġan gördi ise ḥayret1 idüp didi ki bu ne
ırmaḳdır. Ya nī ışḳ-ı cānānda ol ḳadar girye ve bükā el virdi ki seylāb u cūybār
peydā olup revān oldı ki gören ve bu cūydan geçen didi ki bu ne cūydur.

א

כ ی
ی
وا
כ
כ

א
כ

وا

Serhā çu gūy2 ber ser-i kūy-ı tu bāḫtīm
Vāḳıf ne-şud kesī ki çi kūy’est u īn çi gū’st

Gūy bunda ṭop ma nāsınadır. Ser-i kūy maḥalle ucı ve soḳaḳ başı. Baḫtīm
müte addīdir, oynatdıḳ ya nī fedā eyledik.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ maḥalleñ ucında başlarımızı ṭop gibi oynatdıḳ. Hīç
kimse vāḳıf u muṭṭāli olmadı ki bu ṭop ne ṭopdur ve bu maḥalle ne maḥalledir? Ya nī cānān ışḳına cānlar ve başlar fedā eyledik, ammā kimse bilmedi, bu
cān u baş fedā eyleyen kimdir ve kimiñ ışḳınadır. Ḥāṣılı, ışḳ-ı cānānı dilde
cān gibi ṣaḳlarız aġyārdan.

כ

دل را
یز
و
כ ا روی

و
دכ

Bī-guft u gūy zulf-i tu dil-rā hemī-keşed
Bā-zulf-i dil-keş-i tu ki-rā rūy-ı guft u gū’st
1
2

S: ḥüzn.
M, S, T: Mā ser çu gūy: F nüshası esas alındı.

אز
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Guft u gū bunda idād-ı esmādandır, ol cihetden bī dāḫil olmaġa ṣāliḥ
olmuşdur, zīrā bī cevāmide dāḫil olur, müştaḳḳāta dāḫil olmaz, ma nāsı dime
ḳovma1 ya nī söz ṣav dimekdir. Hemī-keşed; mī ḥāl içündür ve hā te kīd içün,
ammā bunda murād istimrārdır. Dil-keş vaṣf-ı terkībīdir, göñül çekici dimekdir, iki ma nāya, biri göñül alıcı ve birisi göñül çekici ya nī cerr (S,M+ u ceẕb)
idici. Ki-rā mürekkebdir ki ile rā’dan. Ki ismdir men ma nāsına, (34b) ẕāt-ı
zevi’l- uḳūle delālet ider, rā ise ḥarf-i taḫṣīṣdir. Ki-rā kimiñ dimekdir, kime
diyen ḥaḳ ma nāyı bilmedi2. Rūy bunda vecihdir, cihet ma nāsına. Ne vechi
var dirler, ne aṣlı var diyecek yerde.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñ dili güft ü gūsuz ya nī illetsiz (M,S+ ve bāhānesiz) çeker alur. Pes, seniñ göñül alıcı zülfüñle güft u gūya kimiñ vechi var?
Ya nī zülfüñ ki dil-i dīvāneyi güft ü gūsuz kendü ḥālinde tek dururken alduġı
taḳdīrce, pes seniñ göñül çekici zülfüñe kimiñ mecāli var güft ü gū eylemege,
bu taḳdīrce bā ṣıla ma nāsını ifāde ider.

هام

ز

אزز
زان ی در אم دل

Omrī’st tā zi-zulf-i tu būyī şenīdeem
Zān-būy der-meşām-ı dil-i men henūz bū’st

Omrī’st, yā-yı vaḥdetle, bir zamān ve bir müddet dimekdir. Būyī; yā vaḥdet içündür. Meşām geñiz ya nī burunda ḳoḳı alan użuv. Henūz el-ān ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfünden bir ḳoḳı işidelden (M+ berü) bir zamāndır
ve ol zülfünden işitdügüm ḳoḳıdan göñlüm meşāmmında el-ān ḳoḳı var. Ya nī
zülfünüñ būyı bir mertebe mü eẟẟirdir ki nice zamāndan beri ḳoḳusını duymuşum ve el-ān göñlüm meşāmmından, alduġum ḳoḳu gitmez. Bunda şenīde
būyīde ma nāsınadır, ya nī ḥāssa-i sem i ḥāssa-i şemm maḳāmında isti māl eyledi. Dillerinde bu isti māl çoḳdur.
Mıṣrā:

אر

وز

ی

Būy-ı benefşe bi-şnev u zulf-i nigār gīr3
1
2
3

Bu kelime ḳoma olarak da okunabilir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
Menekşe kokusunu kokla ve sevgilinin saçını eline al.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

אن

ازو
آن د אن و
آن אن و ا כ آن

Hīç’est ān dehān ki ne-bīnem ezū nişān
Mūy’est ān miyān u ne-dānem ki ān çi mū’st

Hīç’est ān dehān; dehān’ı hīçlikile vaṣf eyledi, zīrā dehānıñ ḫurdesi mu teberdir. Küçüklügi1 mu teber olduġındandır ki şu arā cevher-i ferd ve cüz -i
lā-yetecezzā ve noḳṭa-i mevhūm didiler. Ba żılar külliyyen yoḳ eyledi, şöyle ki
nām ve nişān ḳomadı. Nitekim Kemāl buyurur:

אر

Beyt:

د
אن

אم و

و
ر

Vaṣf-ı dehen-i teng-i tu bisyār şenīdīm
Reftīm pey-i nām u nişān hīç ne-dīdīm2

Mūy’est ān miyān; miyān’a mū ıṭlāḳ eyledi, zīrā miyān ne ḳadar ince olsa
mu teberdir.
(T+ Kemāl)
Beyt:

دارد
אرد

ازو אز

אن אر
א

Miyān-ı yār çu mūy’est naḳş-ı men dāred
Ḫayālī bīn ki ezū nāzikī hemī-bāred3

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ dehānı hīçdir ki andan nām u nişān görmem.
Miyānı da mūydur, ammā bilmem ki ol ne mūdur. Dehān ve miyānı Ṣabūḥī
bir beytde ḫūb cem eylemiş.
Beyt:

אن او
ی אن او

د از א
א از

אن
د אن

Miyān mūyī buved ez-kākul-i anber-feşān-ı ū
Dehān hem yek ser-i mū bāşed ez-mūy-ı miyān-ı ū4
1
2
3
4

M: kiçiligi.
Senin küçük ağzının vasıflarını çok duyduk. Bu adın peşine düştük, fakat ondan hiç bir nişan görmedik.
Sevgilinin beli kıl gibi incedir, onda benim nakşım vardır (ben de zayıflayıp kıl gibi oldum). Şu hayale
bak ki bu kadar incelikle beraber ondan nezaket yağmaktadır.
Sevgilinin beli onun anber saçan misk kokulu saçının bir kılı gibi incedir. Ağzı ise onun kıl gibi ince
beline kıyasla bir kılın ucu gibi küçük.
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ن
و

כ

א
כאر

ز
دارم
از د هام כ دم

Dārem aceb zi-naḳş-ı ḫayālet ki çūn ne-reft
Ez-dīdeem ki dem-be-demeş kār-ı şust u şū’st

Ma nāda şīn żamīri kār’a maṣrūfdur. Şust u şū şusten’den ve şūyīden’den
müştaḳdır. Şusten yumaḳ ve şūyīden arıtmaḳ, bunda lāzım ma nāsınadır. Pes,
şust u şū yunma arınma ma nāsına ismlerdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫayālin naḳşından aceb ṭutarım ki nice gitmedi gözümden ki dā imā işi yunma ve arınmadır. Ya nī ışḳ ıżṭırābından bu ḳadar
girye ve bükā ki iderim ve gözümden bu ḳadar ırmaḳlar ki aḳar, ta accüb iderim seniñ ḫayālin naḳşından ki gözümden nice yunup ve arınup gitmez. Ba żı
nüsḫada ḫayāleş vāḳi olmuş, żamīr-i şīnle, cānānıñ ḫayāli dimek olur.

אن و
כ
א

אل

دو

א
یز

Ḥāfıẓ bed’est ḥāl-i perīşān-ı tu velī
Ber-būy-ı zulf-i dōst perīşāniyet nikū’st

Būy bunda iki ma nāya olmaḳ mümkündür; ḳoḳı ve ümīd. Pes, ḳoḳuya
ḳaṣr eylemek taḳṣīrdir1.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, (35a) seniñ perīşān u nā-mażbūṭ ḥāliñ yaramazdır, ammā cānānıñ zülfi ümīdiyle yā ḳoḳusı sebebiyle perīşānlıġıñ eyüdür.
(M,T+ Ya nī egerçi firāḳ perīşānlıġıyla ḥālin beddir, ammā viṣāl cem iyeti ümīdiyle perīşānlıġıñ eyüdür.) Zīrā firāḳıñ pāyānı viṣāldir.

1

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

26
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

تا
ا
از כ ا כ כ

دو

ری כ

آن
א رب ا

Ān şeb-i ḳadrī ki gūyend ehl-i ḫalvet imşeb’est
Yā Rab īn te ẟīr-i devlet ez-kudāmīn kevkeb’est

Ḳadrī’de yā vaḥdet veyā tenkīr içündür, vaḥdete ḳaṣr idenler taḳṣīr eylediler . Ḫalvet ve ḫalā maṣdarlardır, ḫalā-yaḫlū ya nī naṣara bābından. İmşeb; im
aṣlında īn idi, şeb’de ve rūz’da ve sāl’da nūn mīm’e ḳalb olur lüzūmen. Yā Rab
bunuñ gibi maḳāmlarda acabā ma nāsınadır, niteki sābıḳan ẕikr olındı. Kudāmīn; kudām ḳanḳı, yā nisbet nūn te kīd-i nisbet içündür ve ba żılar didiler
ki kudām ve kudāmīn lüġatdir, nisbet melḥūẓ degildir, va’llāhu Teālā alem2.
Kevkeb yıldızdır.
1

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḳadir gicesi ki ehl-i ḫalvet ẕikr iderler bu gicedir.
Acabā bu devlet te ẟīri ḳanḳı kevkebe mensūbdur yāḫud ḳanḳı kevkebdendir.
Ke enne ki Ḫāce’ye bir gice vuṣlat müyesser olmış imiş. Pes, ṭāli iniñ te ẟīrinden
ta accüb idüp buyurur: Yā Rab, bu sa ādet-i uẓmā ne yıldızıñ te ẟīridir ki bu
devleti hergiz ṭāli imden ricā eylemezdim.

ز
ا

א
رم

در

ن ا

ا ر آن
אن
א

Enderān mevkib ki ber-puşt-i ṣabā bendend zeyn
(S,T+ Bā-Süleymān çūn bi-rānem men ki mūrem merkeb’est)

(M,S+ beytini bu beytden evvel yazmaḳ gerek ve ‘Şeh-suvār-i men’ beytini
maḫlaṣıñ üstinde muttaṣıl yazmaḳ gerek ki tekrār-ı ḳāfiye aybı bir miḳdār ḫafī
ola. Biz ṣoñra mütenebbih olduḳ, yoḫsa ihmāl eylemezdik3.)
1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
Doğrusunu Allah bilir/ En iyi bilen Allah’tır.
T ve F’de bu beyit ve şerhi Sûdî’nin tavsiyesi dikkate alınarak ikinci beyit olarak kaydedilmiştir.
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א ا אن כ ر
د
در ذכ אرب אر

ی
از

د

א

Tā be-gīsū-yı tu dest-i nā-sezāyān kem resed
Her dilī der-ḥalḳa i der-ẕikr-i yā Rab yā Rab’est

Tā ḥarf-i ta līl. Gīsū, kāf-ı Acemīniñ kesriyle, ṣaç bölügine dirler. Ḥüsāmī;
‘Ṣaç bölügidir gīsū bilmez kişi nā-dāndır1’. Nā-sezāyān elif ve nūn’la cem olmuş, ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün. Nā-sezāy yā ile ve yā’sız lüġatdir, lāyıḳ olmayan kimseye dirler. (T+ Şāhidī:) ‘Nā-sezā oldur ki lāyıḳ olmaya’. Kem resed;
kem böyle maḳāmda külliyyen terkden ibāretdir, niteki sābıḳan ‘Rāz-ı dehr
kemter cū’ didüginde beyān oldı idi. Pes, eksik irişe diyen eksik söylemiş2.
Her dilī; yā vaḥdet veyā tenkīr içün, vaḥdete ḳaṣr idenler taḳṣīr eylediler3.
Der-ḥalḳa; ḥalḳa ḥā’nıñ fetḥi ve lām’ıñ sükūnıyle insān da iresinde, ve ġayrıda lām’ıñ fetḥiyledir, yā vaḥdet içündür. Yā Rab; yā Rab’dan bunda murād
du ādır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ gīsūña nā-sezālarıñ eli irişmemek içün her dil veyā
her bir dil bir ḥalḳada yā Rab ẕikrindedir. Ya nī dest-i aġyār gīsūña degmemek içün ḥalḳalarında olan diller yā Rab yā Rab diyü Allāh’a tażarru ve
niyāz iderler.

ف

אه ز ان ام כ
כ
ق
ارش دن אن ز

Kuşte-i çāh-ı zeneḫdān-ı tuem k’ez-her ṭaraf
Ṣed hezāreş gerden-i cān zīr-i ṭavḳ-ı ġabġab’est

Zeneḫdān çeñe kemügi, bunda eñek murāddır. (M,T+ Ṣed hezāreş; şīn-i
żamīr çāh-ı zeneḫdān’a rāci dir ve) ma nāda ġabġab’a maṣrūfdur. Ṭavḳ bunda çenberdir. Ġabġab; aṣl-ı lüġatde ġabġab ve ġabab4 ḫorosuñ ve ṣıġırıñ (S,M+
ya nī gāvıñ) boynı altına ṣarḳandır, ammā Acem insānıñ eñek altında yumrıca
küreye5 dirler ki Türk aña şaḳaḳ dir ki ol güzelleriñ muḥassenātındandır. İmdi
ṭavḳ-ı ġabġab didügi ġabġab’ıñ degirmiligidir.
1
2
3
4
5

S: Ṣaç bölügidir gīsū bilmez nā-dān.
<F+ Redd-i Sürūrī>
<F+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
F: ġab.
F: gövdeye.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ eñegiñ çuḳurınıñ helāki ve küştesiyim ki her cānibden yüz biñ cānıñ boynı anıñ ġabġabı çenberiniñ altındadır, ya nī cānāna
ġabġab bir mertebe ḥüsn ü leṭāfet virmişdir ki her gören aña esīr u mübtelā olur1.

آ دار روی او
כ
ش אك

כ

ار
אج ر

Şeh-suvār-ı men ki meh āyīne-dār-ı rūy-ı ū’st (35b)
Tāc-ı ḫurşīd-i bulendeş ḫāk-i na l-i merkeb’est2

Ba żı nüsḫada ‘na l-i summ-i merkeb’est’ düşmüş. Şeh-suvār atlu pādişāh.
Āyine-dār ekẟer māşıṭada isti māl iderler ve şol kimse ki bir āyine eline alur ve
gezdürüp ele ṣunar ve āyineyi eline alup baḳan bir aḳçe veyā birḳaç manġır3 virür, aña da āyine-dār ve āyine-gerdān dirler. Mıṣrā -ı ẟānīde muḥtemelu’ż-żıddeyn ṣan atı var, ya nī tāc (M,T+ ḫāk ola veyā ḫāk tāc) ola.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim şeh-süvārım ki māh anıñ āyine-dārıdır ya nī ḫidmetine mülāzımdır, bülend ḫurşīdiñ tācı anıñ atı na liniñ ṭopraġıdır veyā atı
na liniñ ṭopraġı bülend ḫurşīdiñ tācıdır. Bundan murādı cānānı isti ẓāmdır,
ya nī bir mertebede ālī-cenābdır ki ay ḫidmetkārı ve güneş seyisidir.

م رو

כא אب
روزش

אر
ق א

ی

כ
در ای ا

Aks-ı ḫey ber- āreżeş bīn k’āftāb-ı germ-rev
Der-hevā-yı īn araḳ tā hest her rūzeş teb’est

Ḫey, vāv-ı resmīyle, pey, vey ḳāfiyesinde vāḳi olur, araḳ [ya nī] ter ma nāsınadır. Germ-rev tīz yüriyici dimekdir. [Āftāb-ı germ-rev’e] yüzi ıssı güneş
diyen ḫaṭā-yı fāḥiş eyledi4. Her rūzeş teb’est; her rūz’dan murād devām u
ẟebātdır, ya nī güneşe eşi asınıñ kemāl-i ġalebesinden ḥāssa-i baṣar baḳmaġa
taḥammül idemediginden ditrer gibi görinür. Ol hey ete5 teb ıṭlāḳ eylemiş.
Teb’le araḳ’ıñ münāsebeti olduġıçün araḳ’ı teb’le cem eyledi.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ārıż-ı pāki üzerinde deriñ aksini gör ki ziyāde
tīz yüriyici güneş bu araḳıñ ārzūsından her gün ısıtma çeker. Ya nī rūyınıñ
1
2
3
4
5

T’de bundan sonra ‘Aks-i ḫey..’ beyti bulunmaktadır.
Tve F’de bu beyit makta beytinden önce bulunmaktadır.
S, T: manḳır.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M: ol ditremek ẟebātına. F: Ol ditremek hey etine.
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kemāl-i leṭāfet ü ṣafāsından araḳı henūz menba ında olup mesāmātdan rūyuñ
yüzine ḫurūc eylemeksizin aksini beşereniñ ẓāhirinde gör ki āfitāb-ı tīz-rev ki
yüriyicek seyr idem diyü hergün bu hevāda, ya nī aksini görmek ārzūsından
maḥmūm gibi ditrer. Anıñ ārıżı üzre olan araḳıñ aksini ya nī leṭāfetini görem
diyü aksi leṭāfetle tefsīr eyleyen kimesne şā iriñ murādını añlamadı.

אر و אم

כد ك
ور دار م כ ا

ا

زا ان

Men ne-ḫāhem kerd terk-i la l-i yār u cām-ı mey
Zāhidān ma ẕūr dārīdem ki īnem meẕheb’est

Kerd bunda kerden ma nāsınadır, zīrā mużāri a muḳārindir. Lal-i yār’dan
murād lebdir, teşbīh-i muṭlaḳ ṭarīḳiyle. Zāhidān münādā. Dārīdem; dārīd
cem -i emr-i muḫāṭabdır1, mīm żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma nāsınadır. Īnem;
īn ism-i işāretdir, mīm-i mütekellim ma nāda meẕheb’e muḳayyeddir, meẕhebem īn’est taḳdīrindedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben la l-i yāri ve cām-ı meyi terk ider degilim. Ey zāhidler,
beni ma ẕūr ṭutuñ ki budur meẕhebim, ya nī ömrüm böyle geçmişdir ve bunuñla mu tādım, baña bundan geçmek ḫayli müşkildir.
Mıṣrā: Ḫayli müşkildir kişi terk eylemek mu tādını2

ز
א
رم כ

כ

כ

ن ا

כ

ا ران
אن
א

Enderān mevkib ki ber-puşt-i ṣabā bendend zīn
Bā-Süleymān çūn bi-rānem men ki mūrem merkeb’est3

Mevkib, mīm’iñ fetḥi ve kāf ’ıñ kesriyle, bunda atlu4 bölügidir. Puşt arḳa.
Zīn eger. Puşt-i ṣabā’ya eger baġlamaḳdan ġaraż ṣabāya süvār olmaḳdır. Çūn
bi-rānem; rānden sürmekdir, bunda dizgin dizgine çatup yürümekden kināyetdir ya nī hem- inān olmaḳ. Mūr ḳarınca. Merkeb’den bunda muṭlaḳ binit5
murāddır.
1
2
3
4
5

M, S: Dārīdem cem -i muḫāṭabdır.
Hayâlî Bey Divanı G 428/75-5.
T’de bu beyit Sûdî’nin görüşüne uyularak 2. beyit olarak yazılıp şerh edilmiştir.
S, M: atlar.
M, S: binek.
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Maḥṣūl-i Beyt: Şol atlular içinde ki ṣabāyı egerleyüp binerler1, ben Ḥażret-i Süleymān’la2 nice hem- inān olabilürem ki binitim3 ḳarıncadır. Ya nī ḥüsn
ü cemāl ṣāḥibleri ki güzellikile ġayr-ı mevcūdı mevcūd eylemege ḳādirlerdir,
ben anlarıñ arasında cānānımla nice hem- inān olabilürem ki elimde ḳarınca (36a) deñlü sermāyem yoḳdur. Ba żı nüsḫada çūn yerine key vāḳi olmuş,
ḳaçan ma nāsına. Pes, key bi-rānem lafẓını key ber-āyem çıḳarup ma nāsını; Süleymān’la ḳaçan yuḳarı gelem diyen kimesne hem terkībde ḫaṭā eylemiş
hem ma nāda4. Bu ġazelde iki beytde ḳāfiye mükerrer geldi. Pes, lāyıḳ bu idi ki
beytiñ birini maṭla ıñ āḫirinde yazalardı ki5 uyūbdan add olunmayaydı.

כ

א

ز אر
א د

ا

آب
زاغ כ כ

Āb-ı ḥayvāneş zi-minḳār-ı belāġat mī-çeked
Zāġ-ı kilk-i men benāmīzed çi ālī-meşreb’est

Āb-ı ḥayvān āb-ı ḥayāt dimekdir. Ḥayvāneş’de şīn-i żamīr zāġ-ı kilk’e
rāci dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle. Minḳār ḳuş burnı, ḳalemin burnını
ya nī ucını aña teşbīh iderler. Mī-çeked fi l-i mużāri , ṭamlar6 dimekdir, çekīden’den müştaḳ. Zāġ ḳarġa7. Kilk ḳalem, siyāhlıḳda ḳarġaya teşbīh eylemişdir.
Benāmīzed kelime-i taḥsīndir, bāreke’llāh dimekdir. Benāmīzed iki lafıẓdan
mürekkebdir ve be-nām lafẓında olan bā ḳasem içündür, Allāh adı ḥaḳḳı içün
dimekdir diyen kimesne hem terkīb didüginde ve hem ma nāda ḫaṭā eyledi8.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim ḳalemim zāġı bārekellāh ne ālī meşrebdir ki
minḳār-ı belāġatından āb-ı ḥayvān ṭamlar9. Ġaraż kendiniñ belāġatını tavṣīfdir, ḳaleme isnādı mecāzīdir. Minḳārıñ belāġata iżāfeti isti āre ṭarīḳiyledir.
Benāmīzed ekẟer maḥallerde taḥsīn ma nāsınadır, (S,T+ Allāh ḥaḳḳıçün
ma nāsına daḫi gelür diyen kimse ḳasem ma nāsına gelür didüginde ḫaṭā
eylemiş10.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M: süvār olurlar.
M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selāmla.
M, S: binegim.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M: yazılmalı idi ki.
T: ṭamar.
S: ḳarḳa.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S, T: ṭamar.
<T+ Redd-i Şem ī>
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ز

ۀز

آن כ אوك دل ز
در
ت אن א

Ān ki nāvek ber-dil-i men zīr-i çeşmī mī-zened
Ḳūt-ı cān-ı Ḥāfıẓeş der-ḫande-i zīr-i leb’est

Nāvek ḳoġuş oḳı ya nī zenbūrek oḳı, ḳoġuşdan atılduġıçün ḳoġuş oḳı dirler. Zīr-i çeşmī; yā tenkīr içündür. Zīr-i çeşm göz altından ya nī nihānī. Ḳūt-ı
cān ġıdā-yı rūḥ dimekdir. Ḫande-i zīr-i leb gülümsemek1 ya nī tebessüm.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānān ki yüregime göz altından ġamze oḳını urur, Ḥāfıẓ
cānınıñ azıġı anıñ dudaḳ altında gülmesindedir2, ya nī Ḥāfıẓ’a nihānī naẓar
ṣalup tebessüm eylemesi3 rūḥına ḥayāt virür.

27
Ve lehu eyżan4
Ez-Baḥr-i Remel
Feilātün Feilātün Feilātün Feilāt

ح از
م روز ا

אن و
ه

א و
א כ

כ

Me-ṭaleb ṭā at u peymān u ṣalāḥ ez-men-i mest
Ki be-peymāne-keşī şohre şudem rūz-ı elest

Me-ṭaleb nehy-i muḫāṭabdır, ṭalebīden’den müştaḳ, ṭaleb eyleme dimekdir. Ṭaleb lafẓ-ı Arabī dir, lafẓ-ı Arabīyi ki Acem taṣarruf eyleye, ya nī maṣdar
ve māżī ve mużāri ve emir ve nehiy ṣīġalarına çeke, aña ma mūl dirler, meẟelā
ṭalebīden ve ṭırāzīden gibi. Ṭāat aṣlında inḳıyād ma nāsınadır, ṣoñra ibādetde
isti māl eylediler. Peymān ḳavl ü ḳarārdır. Ṣalāḥ żıdd-ı fesāddır. Mest esrük.
Peymāne-keş vaṣf-ı terkībīdir, peymāne çekici, ma nā-yı lāzımīsi bāde içici.
Şohret ve şuhr maṣdarlardır, feteḥa bābından, ammā şohret bunda mef ūl
ma nāsınadır.
1
2
3
4

S, M: gülmek. F: gülümsümek.
M: tebessüm eylemesindedir.
M: gülmesi.
M: Ve lehu raḥimehu’llāh.
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Rubāī1:

ا א
و ا
وا א
א

ی

ه

ی

ور
د

زان
א

را

Ger şohre şevī be-şehr şerru’n-nāsī
V’er gūşe-nişīn şevī heme vesvāsī
Bih zān ne-buved ger Ḫıżr u İlyāsī
Kes ne-şināsed tu-rā tu kes ne-şināsī2

Rūz-ı elest; elestu’de hemze istifhām içündür. Lestu fi l-i māżī nefs-i mütekellim vaḥdedir leyse’den, leyse fi ildir ef āl-i nāḳıṣadan, ammā māżīsi müsta meldir ancaḳ. E-lestu dimek degil miyim dimekdir. Rūz-ı elest’den murād
Allāhu Te ālā ervāḥa (36b) 3﴾ ِכ
ِ
 ﴿اdidigi gündür. Bu bir muṭavvel
ْ ُ ّ َ ُ ْ ََ
4 T+
baḥiẟdir, maḥalli tefsīrlerdir, bu degil . ( Bunda murād rūz-ı ezeldir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Benden ṭā at u ibādet ve ahd u peymān ve amel-i ṣāliḥ ṭaleb eyleme, zīrā ben rūz-ı ezelde bāde-nūşluġ-ıla meşhūr oldum. Ya nī zühhād
u ubbāda lāyıḳ olan a māli benden ṭaleb eyleme ey ehl-i ẓāhir ki, ben rind-i
bāde-nūş yaradıldım, benden sen didügüñ gelmez.5

כ

از

א

ه

אن دم כ و
אر כ زدم כ

Men hemān-dem ki vużū sāḫtem ez-çeşme-i ışḳ
Çār tekbīr zedem yeksere ber-her çi ki hest

Çār tekbīr zedem; meyyit namāzı dört tekbīrle olur. Pes, bir nesneniñ külliyyen terki lāzım gelse aña çār tekbīr zedem dirler, ya nī ben andan geçdim6.
Pes,
1

2

3
4
5
6

<T, F+ Ḫayyām> Ebû Sa’îd Ebu’l-Hayr’a ait bu rubâî T ve F nüshasında sehven Hayyâm’a ait olarak gösterilmiştir. https://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh663/. Bu şiirin ikinci mısraı adı geçen sitede ‘V’er
ḫāne nişīnī hemegī vesvāsī’ olarak, üçüncü mısra ise ‘Bih zān ne-buved ki hemçu Ḫıżr u İlyāsī’ şeklinde
geçmektedir. Diğer mısralar aynıdır.
Şayet şehirde meşhur olmuşsan insanların en şerlisi/kötüsü, şayet uzlete çekilip yalnız kaldıysan
kuruntuların/hayallerin mahkûmu olmuşsun demektir. En iyisi Hızır ve İlyas gibi ol (insanların
arasında bulun) fakat ne insanlar seni bilsin, ne de sen kimseyi bil.
“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” A’râf 7/172.
S, M: Maḥalli tefsīrlerde meẕkūrdur.
M: benden seniñ maṭlūbuñ ḥuṣūle gelmez.
T: çekdim.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ben ol dem ki ışḳ çeşmesinden ābdest aldım, umūr-ı dünyānıñ cemī ine bir uġurdan1 çār tekbīr urdum. Ya nī ben ki āşıḳ oldum, cānān
muḥabbetinden ġayrı her ne ki reng-i ta alluḳ ḳabūl eyler, andan külliyyen
geçdim.

א

یכ

از

و

آ

ه אد
م א
وی כ

כ

Mey bi-dih tā dehemet āgehī ez-sırr-ı ḳażā
Ki be-rūy-ı ki şudem āşıḳ u ber-būy-ı ki mest

Āgehī; yā ḥarf-i maṣdar. Ḳażā’dan murād ḥükm-i ilāhīdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Mey vir ki saña sırr-ı ḳażā ve ḳaderden ḫaber vireyin ki kimiñ rūyına āşıḳ oldum ve kimiñ būyına mest oldum. Ya nī bāde vir ki mest-i
evkār2 olup bī-iḫtiyār rāz-ı nihānı fāş idüp ışḳ ve āşıḳlıġımı ve kime āşıḳ
olduġum ve kimiñ būyına mest olduġum bir bir söyleyeyim3. Zīrā bāde bir
cevherdir ki elbette göñülde olanı iẓhār ider. Niteki meşhūrdur, ayıḳlıḳ ile fikr
eyledügini serḫoşluḳ ile söyler dirler 4.

א

را
از כ
ای אده

כ כ هכ
אا از در ر

Kemer-i kūh kem’est ez-kemer-i mūr īn-cā
Nā-umīd ez-der-i raḥmet me-şev ey bāde-perest

Kemer-i kūh ṭaġ beleñi5. Kem eksik. Kemer-i mūr; kemer bunda bel
ma nāsınadır. (S,T+ Evvelki kemer bir ḳayalı, büyük ṭaġdan yuvalanmış yumrı ḳaya ma nāsınadır, yā büyük ṭaġdan aşaġa olan küçük ṭaġ ma nāsınadır ve
ikinci kemer ḳuşaḳ ma nāsınadır diyen kimse iki kemeriñ bile ma nāsını bilmemiş6.) Īn-cā didügi ya nī bāb-ı ışḳda. Der-i raḥmet iżāfet-i beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṭaġ beleñi7 eksik ya nī ża īfraḳdır8 ḳarınca belinden bunda,
ya nī ışḳ yükini götürmede. Ey cānānıñ ışḳı bādesin nūş eyleyen āşıḳ, der-i
1
2
3
4
5
6
7
8

S: umūr-ı dünyādan bir uġurdan.
T, F: mest u evkār.
T: söyleyeyin.
T, F: ayıḳla fikr eyledügini serḫoşla söyler dirler.
M: beli.
<F+ Redd-i Sürūrī>
M: beli.
M: ża īfrekdir.
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raḥmet-i cānāndan nā-ümīd olma. Ya nī bār-ı girān-ı ışḳ-ı cānāna ṭaġlar müteḥammil degil iken ey bāde-i muḥabbet-i cānānı nūş iden, sen taḥammül eyle
ve merḥamet ve şefḳat-i cānāndan nā-ümīd olma. Elbette zūr-ı muḥabbet seni
cānāna vāṣıl ider.

אد

ش

א כ
وزه כ

אرم

آن

ز ا

Be-cuz ān nergis-i mestāne ki çeşmeş me-resād
Zīr-i īn ṭārum-ı fīrūze kesī ḫoş ne-nişest

Be-cuz; bā ḥarf-i zāyid, şīn-i żamīr nergise rāci dir ki çeşm’den kināyetdir.
Çeşmeş me-resād; me-resād nehy-i ġāyibdir, resānīden’den, irişdirmek ma nāsına, bunda du ā murāddır, yaramaz göz degmesün maḳāmında isti māl iderler.
Bunda ḥaşv-i melīḥ vāḳi olmış. Ṭārum rā’nıñ fetḥi ve żammıyla lüġatdir, derim evine dirler1 ki göçer evliler ḳurup içinde otururlar. Ṭārum’ı çardaḳla tefsīr eyleyen yuḳarudan pervāz eylemiş2. Fīrūze pīrūzeden mu arrebdir, cevāhir
cinsinden lāciverd3 renkli bir ṭaşıñ ismidir. Bunda ṭārum-ı fīrūze’den murād
felekdir teşbīh ṭarīḳiyle.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ mestāne çeşminden ġayrı ki (T+ inşā a’llāh4) aña
yavuz göz degmesün, bu felek-i pīrūze-rengiñ altında ḥużūr u refāhiyetle kimse
oturmadı. Ya nī çeşm-i cānān her iş ki işler, uşşāḳ göñlin mecrūḥ eylemek ve
ḳanın dökmek ve sā ir meẓālim ki andan ṣādır olur, hīç kimseniñ ḥaddi yoḳdur
[ki] sen niçün (37a) böyle eylediñ yā eylersin diye. Bunuñ biriyle5 yerinde ẕevḳ
u ṣafā ile oturur, ammā andan ġayrı herkes eyledüginiñ mükāfāt u cezāsını görür.

אد כ در אغ
از

אن ای د
آرای אن

Cān fedā-yı dehenet bād ki der-bāġ-ı naẓar
Çemen-arāy-ı cihān ḫoşter ezīn ġonçe ne-best

Fedā’da fā meksūr olsa medd u ḳaṣr cā iz ve ammā fā meftūḥ olsa maḳṣūrdur ancaḳ. Fidye ve fidā ve fedā bir ma nāyadır, bir kimseye bir nesne virmekle
1
2
3
4
5

F: obaya dirler.
<T+ Redd-i Şem ī>
T, F: lājiverd.
T ve F’de kısaltma şeklinde (  ) אolarak yazılmıştır.
M: Böyle iken.
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ḳurtarmaġa dirler, ammā böyle maḳāmda ḳurbān ma nāsınadır. Bād emr-i ġāyib sigāsıdır, mevḳi -i du āda vāḳi olmış. Bāġ-ı naẓar; taḳdīr-i kelām bāġ-ı
ilm-i naẓar’dır, mużāf maḥẕūfdur. Çemen-arāy vaṣf-ı terkībīdir, cihān’a
mużāf olmuşdur, taḳdīr-i kelām çemen-i cihān-ārāy’dır. Çemen-arāy’dan
murād ehl-i sünnet meẕhebinde Ḫallāḳ-ı ālemdir ve ḥükemā meẕhebinde Vāhibu’ṣ-ṣuverdir ki sābıḳan ẕikr olmuşdur bā ḳāfiyesinde. Ġonçe’dan murād
dehāndır ki şu arā-yı Acem ġoncaya teşbīh iderler, ammā şu arā-yı Rūm ġoncaya lebi teşbīh iderler ve lā-münāḳaşa1.
Maḥṣūl-i Beyt: Cān seniñ deheniñe fedā olsun ki ilm-i naẓar bāġında
cihān çemen-arāyı ya nī Allāh (S,T+ yā ṭab ) bu ġoncadan eyürek ġonca baġlamadı. Ya nī seniñ dehānıñdan mevzūn u maṭbū u şīrīn bāġ-ı ālemde bir dehān
maḫlūḳ olmadı.

אد

א

א از دو
اش
از و

Ḥāfıẓ ez-devlet-i ışḳ-ı tu Süleymānī şud
Ya nī ez-vaṣl-ı tueş nīst be-cuz bād be-dest

Suleymānī’de yā tenkīr içündür, vaḥdet içün diyen ma nāyı mülāḥaẓa eylememiş2.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ seniñ ışḳıñ devletinde Süleymān oldı ki vuḥūş u
ṭuyūr u riyāḥa ḥükm iderdi. Maḳṣūdını tefsīr idüp dir ki, ya nī seniñ vaṣlıñdan
elinde yelden ġayrı nesne yoḳ, ya nī viṣāliñden külliyyen maḥrūmdur.

1
2

Bu konuda tartışma yok, herkes aynı görüşte.
<T+ Redd-i Şem ī>
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28
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

از אل א آ אه
اכ اه
א אی

در

א

زا

Zāhid-i ẓāhir-perest ez-ḥāl-i mā āgāh nīst
Her çi gūyed der-ḥaḳ-ı mā cāy-ı hīç ikrāh nīst

Ẓāhir-perest ehl-i ẓāhire dirler. İkrāh bunda istikrāh ma nāsınadır, ve-illā
ma nā ṣaḥīḥ olmaz, (M,T+ zīrā müte addīdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ehl-i ẓāhir zāhid bizim ḥālimizden āgāh degil. Bizim
ḥaḳḳımızda her ne söylerse hīç ikrāh yeri yoḳ, ya nī zāhidler ārifleriñ żıddı
ve nakīżidir, ardlarınca ġıybet ü mesāvīden ḫālī degildir. Pes, Ḫāce buyurur
ki bizim ḥaḳḳımızda her ne ki dirlerse ma ẕūrlardır ve biz ol didüklerini kerīh
görüp incinmeziz. Zīrā anlar bizim ḥālimizi bilmezler, eger bilseler hīç iderler
miydi?

او

اه

אכآ
ای دل כ

در
در

Der-ṭarīḳat her çi pīş-i sālik āyed ḫayr-i ū’st
Der-ṭarīḳ-i mustaḳīm ey dil kesī gum-rāh nīst

Ṭarīḳat’den murād bunda sülūkdur. Gum-rāh yol yitirici ya nī azġun
ma nāsına ki Arabīde aña ḍāll dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥālet-i sülūkda her ne ki sālik öñine gelürse anıñ ḫayırlısıdır. Ey göñül, ṭoġrı yolda kimse gümrāh ya nī azġun degildir. Ḥāṣıl-ı kelām,
sülūk ḥālinde her ne aḳebe ki sālike vāḳi olursa, āḳıbetine naẓar idince anıñ
ḫayırlusıdır, (M,T+ zīrā aña ol Ḥaḳ cānibinden terbiye ve irşāddır.) Bu beyt
adem-i ikrāha ḥükm-i ta līldedir.

1

M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
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را

ا

אل אه

אزی رخ א
ر ان را

א

Tā çi bāzī ruḫ numāyed beydaḳī ḫāhīm rānd
Arṣa-i şaṭranc-ı rindān-rā mecāl-i şāh nīst

Tā bunda āyā ma nāsınadır, ta accüb içün. Bāzī oyundur. Bunda bāzī ve
ruḫ ve beydaḳ ve arṣa ve şaṭranc ve şāh ẕikri mürā āt-ı naẓīr ṣan atıdır. Arṣa
ıṣṭılāḥda şaṭranc bezine1 dirler, ya nī bisāṭ-ı şatrancdır, (T+ Şaṭranc) şīn’iñ kesriyledir aṣlında, ammā fetḥ-i şīnle meşhūrdur. Bunda şāh’dan murād kişt lafẓıdır ki şāhı oynatmaġıçün dirler, egerçi ḫalḳ, tā’sız, kiş dirler, ammā aṣlı tā iledir.
Niteki Ḥażret-i Mevlānā Cāmī buyurur:
Beyt:

אر

آ

و אر אن دل
אت د אه

ز

Be-kişt u kār-ı cihān (37b) dil me-bend k’āḫir-i kār
Zi-kişt māt şeved şāh-ı arṣa-i şaṭranç2

Ve niteki Mevlānā Āṣafī buyurur:
Beyt:

ز

و אده
ان د אه

ا
אن

Ġanīmet’est leb-i kişt u bāde gerçi zi-kişt
Miyān-ı arṣa gurīzan buved şeh-i şaṭranç3

Maḥṣūl-i Beyt: Acabā ne oyun yüz gösterir hele bir beydaḳ sürmek isteriz, zīrā rindler şaṭrancınıñ meydānında kişt dimege mecāl yoḳdur. Ya nī āyā
ne ṣūret yüz gösterür, hele āşıḳ olup bir miḳdār yanup yaḳılmaḳ isteriz, zīrā
uşşāḳ-ı rindānıñ ışḳı meydānında def aten vuṣlata mecāl yoḳdur, āteş-i ışḳla
puḫte olup ṣāf ve pāk olmayınca. Mıṣrā -ı evveliñ ma nāsı beyānında; tā ne
oyun yüz gösterürse bir beydaḳ sürsek4 gerek diyen kimesne lafẓa muṭābıḳ
ma nā virmemişdir5. (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsınıñ beyānında da; rindleriñ
1
2
3
4
5

M: yerine.
Dünyanın ekin ve tarlasına (kiştine), işine gönül bağlama, çünkü sonunda satranç oyunundaki şah bir
kişt/şah sözüyle mat olur.
Ekinlik (kişt) kenarı ve şarabı ganimet bil. Gerçi kişt (şah) sözüyle satranç oyunundaki şah kaçmak
mecburiyetindedir.
S: sürtmek.
<T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

şaṭrancı bisāṭına şāh mecāli yoḳdur dimek bi- aynihi böyledir ve şāh lafẓını kişt
ma nāsında aḫẕ eylemeyüp ālet-i maḫṣūṣı aḫẕ eylemek beytiñ feḥvāsından āgāh
olmamaḳdan nāşīdir1.)

אدۀ אر
אن آ אه

دا א در

ا
א

ز

Çīst īn saḳf-ı bulend-i sāde-i bisyār naḳş
Zīn mu ammā hīç dānā der-cihān āgāh nīst

Saḳf Arabīde ṭavāna dirler. Sāde bī-naḳş dimekdir. (S, M+ Bisyār naḳş pürnaḳş dimekdir), ṣan at-ı ṭıbāḳ ḳabīlindendir ki muṭābaḳa da teżād da dirler.
Muammā lüġatde lafẓ-ı müşterekdir, ism-i mef ūl ve ism-i zamān ve mekān ve
maṣdar-ı mīmī beyninde, ammā ıṣṭılāḥda meẕkūr olan muammā ism-i mekān
ma nāsından me ḫūẕdur, bunda ta rīfi lāzım degil, murād idinen mu ammā
kitāblarında görsün. Dānā ṣıfat-ı müşebbehedir, Arabīde alīm ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Nedir bu pür-naḳş sāde, yüce saḳf? Pür naḳş didügi ḥaḳīḳatde kevākible müzeyyen olduġıdır ve sāde didügi gündüz nücūm görünmeyüp
sāde-veş mer ī olduġıdır. Ve saḳf buyurduġı ehl-i şer meẕhebi üzre musaṭṭaḥ
olduġına işāretdir, ve-illā ehl-i ḥikmet ü hey et meẕhebi üzre küreviyyü’ş-şekildir2. Bu mu ammādan cihānda bir ālim āgāh degildir, ya nī eflāk ü nücūm
ḥaḳīḳatinden hīç kimse āgāh degildir. Ḥāṣılı, bu ḳadar biñ yıldır maḫlūḳ olalı
ki ne aşınur ve ne eskir ve ne çürür ne ḳurur3. Pes, bu mu ammānıñ ḥaḳīḳatini
Allāhu Te ālā bilür ancaḳ.

אدر כ
אل آه

א رب ا
و
אن

א
ز

ا

כא

ا

Īn çi istiġnā’st yā Rab īn çi ḳādir ḥikmet’est
K’īn heme zaḫm-ı nihān hest u mecāl-i āh nīst

Ba żı nüsḫada īn çi ḳādir ḥākim’est vāḳi dir. Yā Rab bunda acabā ma nāsınadır. Ḳādir ḥikmet ḳādir bir ḥikmet ma nāsınadır, ya nī ḥikmet-i maḳdūrīdir.
1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T: küriyyü’ş-şekildir.
S: biñ yıldır maḫlūḳ ola, aşınması ve eskimesi ve çürümesi ve ḳuruması yoḳ.
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Maḥṣūl-i Beyt: Acabā bu ne istiġnādır ve ḥikmete ḳudretdir ki bu ḳadar
gizli yara var ve āh eylemege mecāl yoḳ. Ya nī cānānıñ ḥikmete ḳudreti ve istiġnāsı acīb ḳudretdir ve istiġnādır ki āşıḳlar dillerine bu ḳadar zaḫm ururlar
ve āh eylemege mecālleri yoḳ. Ḥāṣılı, cānāneniñ vaż ı ve ḥareketi ḥakīmānedir
ki mütebāyin eşyānıñ cem ine ḳādirdir.

אب

دا

د ان א
א
ا אن
כא ر

Ṣāḥib-i dīvān-ı mā gūyī ne-mī-dāned ḥisāb
K’enderīn ṭuġrā nişān-ı ḥasbeten li’llāh nīst

Ṣāḥib-i dīvān vezīr-i a ẓamlarda isti māl olunur ve Acemde Niẓāmü’l-Mülk-nām bir vezīr-i a ẓam gelmişdir ki Baġdād’da Niẓāmiye medresesi
anıñdır, anıñ da laḳābı ba żı tevārīḫde ṣāḥib-i dīvāndır. Ne-mī-dāned ḥisāb
ya nī ḥisāb-ı ḥaşri bilmez, mużāfun ileyh maḥẕūfdur. K’enderīn; ki adem-i
ilme illetdir. Ṭuġrā lafẓ-ı Fārisīdir, berātlarda ve aḥkāmda yazdıḳları nişāndır,
Arabīsi tevḳī dir, (38a) ẕikr-i cüz ve irāde-i küll ḳabīlindendir, ya nī yazılandan aḥkāmıñ bir cüz idir, ammā ḥaḳīḳatde murād dīvānlarda vezīrler icrā eyledikleri aḥkāmdır. Ve bunda ṭuġrā ẕikri ḥasbeten li’llāh içündür ki aḥkāmıñ
yuḳarı kenārında yazarlar. (S,M+ Rūm’da selāṭīn-i sālife devrinde yazılan aḥkāmda görmüşüz, ḥasbeten yazarlar) ancaḳ, li’llāh lafẓını yazmazlar. Nişān bunda
īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmışdır, zīrā hem ṭuġrāya ve hem alāmete dirler. Ḥasbeten li’llāh da böyledir, ya nī şekl-i kitābet ki aḥkām kenārlarında yazarlar ve
hem ma nāsı murāddır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim vezīr-i a ẓamımız gūyā ki ḥisāb-ı ḥaşre ālim degil,
ya nī ḥaşr-i ecsāda ve ḥisāb u aẕāba ḳā il degil. Zīrā bu ṭuġrāda (T+ ya nī) icrā
eyledügi aḥkāmda ḥasbeten li’llāh nişānı yoḳ. Ḥāṣılı, icrā eyledügi aḥkām
adālet üzre degil, şer a ve ḳānūna uymaz. Ẓāhir, bunda Ḳıvāmuddīn’den ġayrı
vezīr-i a ẓam murāddır.

ا
در אه

אو
و در אن در

ا

כ
כ و אز א

Her ki ḫāhed gū bi-y-ā vu her çi ḫāhed gū bi-gū
Kibr u nāz-ı ḥācib u derbān derīn dergāh nīst

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Gū iki maḳāmda bile ḫiṭāb-ı āmmdır. Ba żılar didiler ki, bu beyt vezīr-i
ẟānī ki Ḳıvāmuddīn Ḥasan idi, ol zamānda anıñ ḫuṣūṣında dinilmişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Vezīr-i ẟānī vezīr-i a ẓam gibi degil, belki her kim ki gelmek
isterse di gelsün ve her ne ki söylemek isterse di söylesün. Ḳapucınıñ bu ḳapuda istiġnāsı ve tekebbüri olmaz, ya nī bir kimseye redd ü men yoḳdur. Her kim
isterse girer ve her ne isterse söyler. Bu bābda kimseye ẓulm olmaz. Ḥācib ve
derbān ḳapucıya dirler. İki lafẓ-ı müterādifi1 bir beytde cem eylemege ḥaşv-i
ḳabīḥ dirler. Nāz ile ḥācib beyninde vāv-ı aṭf īrād idenler ma nāy-ı beytden
āgāh degiller imiş.2

ا ام א
כ אه

א אز
از א
א یכ

ور

Her çi hest ez-ḳāmet-i nā-sāz-ı bī-endām-ı mā’st
V’er ne teşrīf-i tu ber-bālā-yı kes kūtāh nīst

Mollā Lārī ḥikāyet iderdi ki bir gün Ḫāce’ye Ḳıvāmuddīn Ḥasan bir
ḫil at giydirir ve bu ḫil at Ḫāce ḳaddine kūtāh gelür. Meger Ḫāce ḥażretleriniñ ḳadd ü bālāsı ḥadd-i i tidālden mütecāviz imiş. Pes, Ḳıvāmuddīn laṭīfe
ṭarīḳiyle Ḫāce’ye ‘Teşrīf-i mā kūtāhī kerd’diyicek Ḫāce de bu beyti bi’l-bedāhe söyler. Nā-sāz uymaz dimekdir. Bī-endām yaḳışıḳsız. Bālā boy ya nī
ḳadde dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Her ne ḳuṣūr ki var bizim endāmsız ve nā-sāz ḳaddimizdendir, ve-illā seniñ ḫil atiñ kimse ḳāmetine kūtāh degil, ya nī seniñ iḥsānıñ
herkese kemāl üzredir. Ḳusūr u noḳṣān mevhūbun lehdedir ancaḳ.

در א ر כאر כ ر אن د
و אن راه
د و אن را כ ی
Ber-der-i mey-ḫāne reften kār-ı yek-rengān buved
Ḫod-furūşān-rā be-kūy-ı mey-furūşān-rā rāh nīst

Yek-rengān yek-reng’iñ cem idir, ẓāhiri bāṭına uyan kimseye ya nī mürāyī
olmayana dirler. Ḫod-furūşān vaṣf-ı terkībīdir, furūşīden’den müştaḳ, kendin
ṣatıcılar (S+ ma nāsınadır ya nī mürāyīler. Mey-furūşān da vaṣf-ı terkībīdir,
bāde ṣatıcılar) (S,T+ ya nī meyḫāneciler.)
1
2

M: murād.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne ḳapusına varmaḳ sāde-dil bī-riyā āşıḳlar işidir. Mürāyī ḫod-furūşlara meyḫāneciler maḥallesine yol yoḳdur, ya nī bī-riyā
āşıḳ-ı ṣādıḳlar vāṣıl olduġı maḳāma mürāyī zāhidler ve ābidler vāṣıl olımaz1
dimekdir.

و אه

دا

اא כ
אه
و زا

ۀ

ور

Bende-i pīr-i ḫarābātem ki luṭfeş dā im’est
V’er ne luṭf-i şeyḫ u zāhid gāh hest u gāh nīst

Ki ḥarf-i ta līldir. (38b)
Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i meyḫāneniñ ḳulıyam ki luṭf u iḥsānı dā imdir, yoḫsa
şeyḫ u zāhidiñ luṭfı gāh var ve gāh yoḳdur. Ya nī pīr-i ḫarābātıñ her vaḳt ki
yanına varsañ seni bir iki cāmla āleme pādişāh ider. Ammā şeyḫ u zāhidiñ luṭfı
ve feyżi dāyimī degil, belki vāridāt-ı2 ilāhiyeye mevḳūfdur, müstefīż olursa ifāża
iderler, ve-illā eylemezler.

ز א
אل و אه

ا ر

ر

א ار
א دردی כ

Ḥāfıẓ er ber-ṣadr ne-nşīned zi- ālī-meşreb’est
Āşıḳ-ı durdī-keş ender bend-i māl u cāh nīst

Er ber-ṣadr ne-nişīned ya nī manṣıb-ı ḳażā ve tedrīs ve sāyir menāṣib-i
ulemāyı ḳabūl eylemezse ālī-himmetlikdendir3. Durdī-keş vaṣf-ı terkībīdir,
durd çekici ya nī içici. Durdiyy, yā-ı müşeddede ile, Arabī dir, şarābıñ balçıġına4 dirler, Acem, yā’sız, durd isti māl iderler5. Niteki Āṣafī buyurur:
Beyt:

زد
و

درد و
ر ه د

Ne-rīḫt durd-i mey u muḥtesib zi-deyr guẕeşt
Resīde būd belāyī velī be-ḫayr guẕeşt6
1
2
3
4
5
6

S, M: olmaz.
M: irādet-i.
F: ālī himmetliligindendir.
S: şarābıñ dibine ve çamurına.
T, F: Ammā Acem taḫfīf-i yā’yla isti māl ider ve durd, yā’sız, Acem isti mālidir.
Muhtesib/zabıta kiliseden/meyhaneden şarabın tortusunu (şarap kadehini) dökmeden geçip gitti. Bir
bela çatmıştı ama, hayırla geçip gitti. (Tam da bir belaya çattık derken şükürler olsun ki belayı ucuz
atlattık.)

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Bu beytde īhām-ı laṭīf vardır1. Durdī-keş ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir, zīrā balçıḳ içilmez, üzerinde olandır içilen.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ eger ṣadrda oturmazsa ya nī bir manṣıb ḳabūl eylemezse himmet bülendligindendir, zīrā āşıḳ-ı bāde-nūş māl ü manṣıb ḳaydında degildir. Ḥāfıẓ eger ṣadr üzre oturmazsa ālī-himmetligindendir diyenler
maḳṣūd-ı beyti bilmemişdir.

29
Ve lehu eyżan2
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

از د אر دو
כ אر دو

כ ر
آن כ א
وآورد ز אن ز

Ān peyk-i nāme-ber ki resīd ez-diyār-ı dōst
V’āverd ḥırz-ı cān zi-ḫaṭ-ı muşk-bār-ı dōst

Ba żı nüsḫada nāmver düşmüş. Peyk ma rūfdur, Rūm’da şāṭır didikleridir.
Nāme-ber; nāme mektūba dirler, nāme-ber vaṣf-ı terkībīdir, mektūb iletici
ma nāsınadır, aṣlında berende-i nāme idi. Ki rābıṭ-ı ṣıfat bi’l-mevṣūfdur. Diyār
lafẓ-ı Arabī dir, dār’ıñ cem idir, evler dimekdir, te nīẟ-i ma nevī ḳabīlindendir, ammā böyle maḳāmlarda memleket ma nāsında müsta meldir, ẕikr-i ḥāll
ve irāde-i maḥall ḳabīlindendir. V’āverd; bunda vāv-ı aṭf meftūḥ oḳunup
āverd’iñ hemzesi vaṣl olmaḳ gerekdir ki mevzūn ola ve bu cümle resīd cümlesine ma ṭūfdur. Pes, ān peyk mübtedā ve beyt-i ẟānī ḫaberi olsa gerek. Vāv’ı
īrād eylemeyen ve īrād eyleyüp ma nā-yı aṭfı ri āyet eylemeyen murāda vāṣıl
olmamışdır3. Ḥırz ta vīẕdir ki oġlancıḳlarıñ ḳollarına (M,T+ ve boyunlarına)
baġlarlar, ya nī ḫalḳ ḥamāyil didigidir.

1
2
3

F: īhām-ı laṭīf vardır, te mmel, tedri.
T: Ve lehū.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Mıṣrā:

א

אم د

א א

ز

Ḥırz-ı cānhā’st nām-ı dil-ber-i mā1

Cān ḥamāyili dimekdir. Cānāneniñ mektūbına ta ẓīmen ḥırz-ı cān dimişdir. Muşk-bār vaṣf-ı terkībīdir, müşk yaġdırıcı, bārīden’den müştaḳ. Ḫaṭṭ’a
muşk-bār isnādı mecāzīdir, cihet-i cāmi a siyāhlıḳdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol mektūb iletici peyk ki dost diyārından geldi, irişdi, daḫi
dostuñ müşk yaġdırıcı ḫaṭṭından cān ḥamāyili getürdi.

אل و ل אر
و و אر دو

אن
כא

ش د
ش כ

Ḫoş mī-dehed nişān-ı cemāl u celāl-i yār
Ḫoş mī-koned ḥikāyet-i izz u vaḳār-ı dōst

Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı ẟānī böyle vāḳi olmuşdur. ‘Tā der-ṭaleb şeved dil-i
ummīdvār dōst’. İzz ḫilāf-ı ẕilldir. Vaḳār ḥilm ü rezānet ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol peyk-i nāme-ber dostuñ cemāl ü celāli nişānını ḫūb
virür ve dostuñ izz ü vaḳārını güzel ḥikāyet eyler, ya nī dostuñ evṣāf-ı ḥamīdesini a lā edā ider. Ve meẕkūr mıṣrā ıñ ma nāsı böyle olur ki dostuñ evṣāf-ı
cemīlesini ḫūb edā ider, tā ki dost ümīdli göñül ṭalebinde ola. Ya nī cānānıñ
evṣāf-ı kemālini ẕikr eylemeden ġarażı uşşāḳa (39a) raġbet virüp vaṣlına
ṭālib eylemekdir.2

م

ده و
אر כ כ دم אر دو

دل داد
כ
ز

Dil dādemeş be-mujde vu ḫaclet hemī-berem
Zīn naḳd-i kem- iyār ki kerdem niẟār-ı dōst3

Ba żı nüsḫada zīn ḳalb-i naḳd-ı ḫīş vāḳi olmuş4. Şīn żamīri peyk’e rāci dir. Mujde muştuluḳdur. Bā ḥarf-i ṣıladır. Ḫaclet utanmaḳ. Kem eksik,
nāḳıṣ ma nāsınadır. İyār, ayn’ıñ kesriyle, maṣdardır, müfā ale bābından, ya nī

1
2
3
4

Bizim sevgilimizin adı canları koruyan bir muskadır.
S: eylemedir.
S: Zīn ḳalb-i naḳd-ı ḫīş ki kerdem niẟār-ı dōst
S: Zīn naḳd-i kem- iyār vāḳi dir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

mekāyīl ü mevāzīniñ ḫiffet ü ẟıḳletini bilmek1 ki Türkīce2 aña dara dimekle
ta bīr olınur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol peyke muştuluḳ diyü göñül virdim, ḥālbuki utanuram
bu ayārı eksik naḳddan ki dosta niẟār eyledim. (S,T+ Peyke dost didügi dostdan
gelüp ḥırz-ı cān getürdügi içündür.)

כאر אز
د
כאر و אر دو

ا כ از
כ
آرزو

Şukr-i Ḫudā ki ez-meded-i baḫt-ı kār-sāz
Ber-ḥasb-i ārzūst heme kār u bār-ı dōst

Şukr Allāh’a mużāfdır, iżāfet-i maṣdar ilā mef ūlihi. (S,T+ Meded yardımdır). Kār-sāz vaṣf-ı terkībīdir, sāzīden’den, iş düzici ma nāsına. Ḥaseb miḳdār
ma nāsınadır, żarūret-i vezniçün sīn sākin ḳılınmışdır. Kār u bār; kār iş, bār
ittibā ḳabīlindendir, iş güç dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Şükür Allāh’a ki muvāfıḳ ṭāli mededinden ārzūmuz miḳdārıncadır dostuñ cemī işi ve güci, ya nī her nesneyi ki dost ḫuṣūṣında istedik,
Allāhu Te ālā müyesser eyledi.

אر

را ا
ا אر دو

و دور

د

در

Seyr-i sipihr u devr-i ḳamer-rā çi iḫtiyār
Der-gerdiş’end ber-ḥaseb-i iḫtiyār-ı dōst

Sipihr felekdir. Gerdiş ism-i maṣdardır, dönüş ma nāsına. Ḥaseb, sīn’iñ
fetḥiyle bunda aṣl üzre gelmişdir. Ḫāce’niñ devr-i ḳameri seyr-i sipihr’e aṭfından bu añlanur ki ḳamer’iñ de sipihr gibi müstaḳil seyri ve devri ola sipihriñ
seyrinden ḳaṭ -ı naẓar. Ammā öyle degil, belki ḳamerin başḳa felegi vardır bu
görünen felek taḥtında ya nī felekliginde3 ki ḳamer anıñ içinde merkūzdur bir
taḫtanıñ içinde bir mīḫ merkūz olduġı gibi ki ol felege felek-i tedvīr dirler. Pes,
ḳamer anıñla ḥareket ider ve başḳa ḥareketi yoḳdur. Şöyle ma lūm ola ki çi iḫtiyār didügi ḥükemā meẕhebini reddir, zīrā anlar eflākiñ seyr ü devri irādīdir
dimişler ve muḥarriki4 kendi ẕātındandır, ḫāricden degildir diyü iẟbāt eylemişler.
1
2
3
4

S, T: almaḳ.
T: Türkce.
S, T: ḳalıñlıġında.
S: merkez.
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Maḥṣūl-i Beyt: Eflākiñ ve nücūmuñ eyledikleri seyr ü devrlerinde iḫtiyārları yoḳdur, belki dostuñ iḫtiyārı ve irādesi miḳdārınca gerdiş ü devrdedirler,
ya nī bunlarıñ seyri ve devri dostuñ emriyledir, kendileriniñ irādeleriyle degildir. Eger dostdan murād Ẕāt-ı Bārī ise kelām ḥaḳīḳatdir ve eger cānān ise mecāzīdir, ṣan at-ı ġuluvv ḳabīlindendir. Bu beytiñ mażmūnına te ẟīrāt-ı nücūm u
eflāki ḫalṭ eyleyenler ḫalṭ-ı kelām eylemişler.1

ز

دو אن را
و ره ا אر دو

اغ

אد

אو

Ger bād-ı fitne her du cihān-rā behem zened
Mā vu çerāġ-ı çeşm u reh-i intiẓār-ı dōst

Bād-ı fitne iżāfeti beyāniyye. Behem zened ḳarış murış eyleye dimekdir.
Mā vu çerāġ; bu iki vāv sābıḳan beyān olınmışdır2. Çerāġ lüġatde mūmuñ
fetīlesinde yanan āteşdir. İntiẓār naẓar ma nāsınadır, ammā ḫalḳ ḳatlanmaḳ
ma nāsında isti māl iderler, (F+ reh-i) intiẓār mecāzen ḳatlanduġı yola dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger fitne yeli iki ālemi birbirine ḳatup ḳarış murış iderse biz çerāġ-ı çeşmle dostuñ intiẓārı yolında3. Ya nī tamām ālemi fitne ve
āşūb iḥāṭa iderse biz gözümüzi dostuñ intiẓārından ayırmazız. (39b) Çerāġ-ı
çeşm’den murād Ḫudā’dır teşbīh ṭarīḳiyle diyen ḫaṭā söyledi.4

آر ای
כ ا ا ی
ر ار دو
כ
زان אك כ
Kuḥlu’l-cevāhirī be-men ār ey nesīm-i ṣubḥ
Zān ḫāk-i nīk-baḫt ki şud reh-guẕār-ı dōst

Kuḥlu’l-cevāhir sürme cinsiniñ bir nev idir. Ḫāk’i nīk-baḫt’lıġla ṣıfatladı
dostuñ pāy-māli olduġıçün. Reh-guẕār geçid ya nī geçecek yer.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey nesīm-i ṣubḥ, baña bir kuḥlü’l-cevāhir getür ol sa ādetli
ḫākden ki dostuñ geçid yeri oldı. Ya nī dostuñ pāy-māli olmaġ-ıla devlet ü
sa ādet kesb eyleyen türābı gözüme tūtiyā ideyim5.
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<M+ ya nī ma a ma nāsına diyü.>
S: yolıyla.
<T+ Redd-i Şem ī>
T: gözümüze tūtiyā idelim.
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אز
و آ א אر و
ش כ ا د ا ر כ אر دو

א
اب

א

Māyīm u āsitāne-i yār u ser-i niyāz
Tā ḫāb-ı ḫoş ki-rā buved ender-kenār-i dōst

Vāv’lar yine ma hūd vāv’lardır. Ser-i niyāz iżāfet-i beyāniyyedir. Niyāz
lüġatde arż-ı iḥtiyāc ma nāsınadır. Pes, ser-i niyāz’dan murād hemān niyāzdır.
Ḫāb bunda uyḳu ma nāsınadır. Kenār yan ya nī inde ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Biziz ve āsitāne-i yāre arż-ı iḥtiyāc eylemek, acabā dostuñ
ḳatında ṭatlı uyḳu kime müyesser olur. Ya nī biz āsitāne-i yārda ḫulūṣ-ı ḫāṭırla
ve ṣafā-yı ṭav ıla1 niyāzla mülāzemetdeyiz. Āyā, dostuñ hem-ḫābı olup ṭatlı ṭatlı
uyḳu kime naṣīb ola?

אك

دم ز
אر دو

ا

א

ا اכ

د

Duşmen be-ḳaṣd-ı Ḥāfıẓ eger dem zened çi bāk
Minnet Ḫudāy-rā ki niyem şermsār-ı dōst

Dem zened nefes ura ya nī tekellüm eyleye.
Maḥṣūl-i Beyt: Düşmen Ḥāfıẓ ḳaṣdına ya nī ḥaḳḳına söz söylerse ne bāk,
ḳayırmaz dimekdir. Minnet Allāh’a ki dostuñ şermsārı degilim, ya nī dostuñ
maḳbūli olduġumdan ṣoñra düşmen her ne söylerse söylesün.
Beyt:

Eger yārim benimle yār olursa
Ne ġam ālem ḳamu aġyār olursa

Bu ġazelde vāḳi olan dost Ḫudā’dır diyen Ḫudā’yı bilmez imiş2.

1
2

T, F: ṭaviyyetle.
<T+ Redd-i Şem ī>
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30
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

א אن ه אم دو
ای אم دو
ر

א ای כ
אن از
אכ

Merḥabā ey peyk-i muştāḳān bi-dih peyġām-ı dōst
Tā konem cān ez-ser-i raġbet fedā-yı nām-ı dōst

Peyk-i muştāḳān’dan ṣabā murād olmaḳ var yāḫud peyk-i cānān. Raġbet
meyl ma nāsınadır. Fedā-yı nām maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey müştāḳ āşıḳlar peyki merḥabā! Dostuñ ḫaberin vir, tā
raġbet cihetinden dostuñ nāmına cānımı fedā eyleyeyin, ya nī mübārek nāmını
istimā idince bī-iḫtiyār nām-ı şerīfine cān u dili niẟār ideyin.

در
כ و אدام دو

دا

ز

ا

وا و

Vālih u şeydā’st dāyim hemçu bulbul der-ḳafes
Ṭūṭī-i ṭab em zi- ışḳ-ı şekker u bādām-i dōst

Vālih ḥayrān. Şeydā dīvāne. Ḳafes lüġatlerde sād ḥarfinde yazılur, ammā
devāvīn-i Acemde sīn ile de sād ile de yazarlar, ḳuş ḥabs eyledikleri ḳafes. Şeker’i lebe ve dehāna isti āre iderler. Bādām’dan murād çeşmdir, şu arā çeşmi
bādām’a teşbīh iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳafesde bülbül gibi dā im vālih u şeydādır ṭab ım ṭūṭīsi
dostuñ şeker ü bādāmından, ya nī dostuñ leb ü dehān u çeşminden1. Ṭūṭīniñ
ġıdāsı şeker ü bādām olduġıçün bunları ṭūṭīyle cem eyledi. Bu beytde mıṣrā -ı
evvel mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.

و א دا آن دام و
او دا
ا دا ا אدهام در دام دو
Zulf-i ū dām’est u ḫāleş dāne-i ān dām u men
Ber-umīd-i dāne i uftādeem der-dām-ı dōst
1

T: leb ve dehān çeşminden.

ز
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Men lafẓı mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ zülfi duzaḳdır ve ḫāli dāne-i duzaḳdır ve ben
bir dāne ümīdiyle dostuñ duzaġına (40a) düşmüşüm. Ya nī zülf u ḫāline ta alluḳ idüp dām-ı ışḳ u muḥabbete düşmüşüm.

روز
رد از אم دو

د א
ز
ن در ازل כ

כ

Ser zi-mestī ber-ne-gīred tā be-ṣubḥ-ı rūz-ı ḥaşr
Her ki çun men der-ezel yek cur a ḫord ez-cām-ı dōst

Ber-ne-gīred ḳaldırmaz. Tā intihā-yı ġāyet içündür. Be-ṣubḥ; bā ḥarf-i
ṣıla, ṣubḥ mużāf olmuş rūz’a ve rūz ḥaşr’e. Cura ḳadeḥ ve ġayrı ḳabıñ dibinde
içmekden ḳalan şerbet veyā şarābdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Başını mestlikden ḥaşr güniniñ ṣabāḥına dek ḳaldırmaz her
kimse ki ezelde dostuñ cāmından benim gibi bir cür a içdi, ya nī ol kimseniñ
ki vücūdı ezelde ışḳ u muḥabbet şarābıyla sirişt oldı, ol kimse ḥaşr güniniñ
ṣabāḥına dek şarāb-ı ışḳla mest olup ayılmaz.

از ح ق د ازا כ
از ا ام دو
دن

א

درد

Men ne-goftem1 şemme i ez-şerḥ-i şevḳ-i ḫod ezān-k’
Derd-i ser bāşed numūden2 bīş ezīn ibrām-ı dōst

Şemme lüġatde bir ḳoḳı ma nāsınadır, ammā bunda murād bir cüz īdir.
İbrām lüġatde bir nesneyi muḥkem eylemekdir, ammā bunda murād teklīfdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben kendü şevḳim şerḥinden cānāna bir şemme söylemedim3, zīrā ki dosta şimden girü ibrām baş aġrısıdır, ya nī iẓhār-ı muḥabbet
kāfīdir. Şerḥ-i şevḳ u iştiyāḳ-ı cānāne ibrām u teklīf-i mā-lā-yuṭāḳdır, zīrā böyle evżā dan meḥābīb cinsi ziyāde müte eẟẟir olur. Ḥāṣıl-ı kelām, şerḥ-i şevḳ u
iştiyāḳda nev an temedduḥ lāzım gelür, bu ise ādeten bāriddir her kimden ki
ṣādır olursa, ḫuṣūṣen āşıḳıñ ma şūḳa.
1
2
3

S: bi-goftem.
S: Men ne-mī-ḫāhīm numūden.
S: söyledim.
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او ی اق
ی و אل و
א آ כאم دو
ك כאم د
Meyl-i men sūy-ı viṣāl u ḳaṣd-i ū sūy-ı firāḳ
Terk-i kām-ı ḫod giriftem tā ber-āyed kām-ı dōst

Tā ḥarf-i illetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim meylim viṣāl cānibinedir1 ve cānānıñ ḳaṣdı firāḳ
cānibine. İmdi ben kendi murādım terkini ṭutam, tā dostuñ murādı ḥāṣıl olsun, ya nī çünki anıñ maḳṣūdı firāḳ u hicrāndır, ben anıñ maḳṣūdını iḫtiyār
eyledim.

א

ن
כ در د ه
د د
ف دد از ا ام دو
אك را כאن

Ger dehed destem keşem der-dīde hemçun tūtiyā
Ḫāk-i rāhī k’ān muşerref gerded ez-aḳdām-ı dōst

Tūtiyā göz otıdır. Ḳadem lüġatde ṭabandır, ammā ḫalḳ ricl ya nī ayaḳ
ma nāsında isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger baña el virürse gözüme tūtiyā gibi çekeyin şol bir
ṭopraġı ki dostuñ ṭabanlarından müşerref ola, ya nī dostuñ ayaġı ṭopraġı baña
el virüp müyesser olursa anı gözüme tūtiyā gibi çekeyin. (S,T+ Tūtiyāyı sürme ile
tefsīr eyleyen tūtiyāyı bilmez imiş2.)

אز

ز و در אن
א ا ر درد او
ارد درد آرام دو
زان כ در א
Ḥāfıẓ ender-derd-i ū mī-sūz bī-dermān bi-sāz
Zān ki dermānī ne-dāred derd-i bī-ārām-ı dōst

Bi-sāz bunuñ gibi yerde ḳāni ve rāżī ol dimekdir. Dermānī’de yā vaḥdet yā
tenkīr içündür. Bī-ārām bir laḥẓa diñlenmeyen3 nesne.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, cānān derd ü eleminde yan ve yaḳıl ve dermānsızlıġla ḳāni u rāżī ol, anıñçün ki dostuñ ārāmsız derdiniñ dermānı yoḳdur.
1
2
3

T, M, S: viṣāl-i cānānadır. F nüshası tercih edildi.
<T+ Redd-i Şem ī>
S, M: dignenmeyen.
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31
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ری ا ت כ ر دو
دو
ی
از

אا
אر

Ṣabā eger guẕerī uftedet be-kişver-i dōst
Bi-y-ār nefḥa i ez-gīsū-yı mu anber-i dōst

Ṣabā münādā. Guẕerī’de yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Uftedet; tā żamīr-i
muḫāṭab. (S,T+ Uftedet yerine ūfted yazan aceb ne mülāḥaẓa eyledi1.) Kişver
iḳlīm ve memleket ma nāsınadır. Nefḥai; yā vaḥdet içündür. Gīsū ṣaçdan
bir bölük. Muanber ism-i mef ūldür, anberden me hūẕdur, ammā māżīsi ve
mużāri i ve sāyir müştaḳḳātı müsta mel degil. (40b)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, eger dost memleketine güẕeriñ düşerse ya nī uġrarsañ dostuñ anberli gīsūsından bir ḳoḳı getür. Ṣabāya ḫiṭāb anıñçündür ki
neşr-i nefeḥāt eyleyen ṣabādır. Ol ḥareket eylemeyince būy-ı gīsū-yı cānān
dimāġları mu aṭṭar eylemez.

אن او כ כ ا אن ا א
ی آری א از دو

ا

Be-cān-ı ū ki be-şukrāne cān ber-efşānem
Eger be-sūy-ı men ārī peyāmī ez-ber-i dōst

Be-cān; bā ḳasem içündür. (M,T+ Be-şukrāne şükrāneye yā şükrāne içündür.) Ber-efşānem; ber ḥarf-i te kīd, efşānem fi l-i mużāri nefs-i mütekellim
vaḥde. Ez-ber; ber ḳat ma nāsınadır ya nī inde.
Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ cānı ḥaḳḳiçün ki şükrāneye yā şükrāne içün cān
niẟār iderin eger dost yanından benim ṭarafıma bir ḫaber getürürseñ. Bu üç
beyt mütevāliyen ṣabāyla mükālemedir. (S,T+ Anıñ cānı ḥaḳḳıçün şükrāne ile
cān ṣaçam2 diyen yañlış edā eylemiş3.)
1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
S: saçma.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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אر

א
אن כ در آن
و
ای د ه אور אری از در دو

Vu ger çunān ki der-ān ḥażretet ne-bāşed bār
Berāy-ı dīde bi-y-āver ġubārī ez-der-i dōst

Vāv ḥarf-i aṭf. Ger eger1. Çunān ki bunda şöyleki ma nāsınadır, ve ger ancılayın ki diyen yañlış edā eylemiş2. Der-ān; der bunda bā-i ṣıla ma nāsınadır.
Ḥażretet; ḥażret yaḳın ve ḥavlı ma nāsınadır, tā ḫiṭāb içündür. Bār bunda
icāzet ma nāsınadır. Niteki bu beytde:

داده אر
ده از ت

Beyt:

אر א

אر د
אره א

Tu dāde bār her ḫesī
Men murde ez-ġayret besī
Yek-bār mīred herkesī
Bī-çāre Cāmī bārhā3

Bu beytde evvelki bār icāzet ma nāsınadır. Berāy-ı dīde; berāy edāt-ı ta līldir,
dīde içün dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ve eger şöyle ki cānānıñ yanına veyā ḥavlısına saña icāzet
olmazsa göze tūtiyā olmaġıçün dostuñ ḳapusından bir ġubār getür.

او אت
ا و אی و
دو
אل
اب
Men-i gedā vu temennā-yı vaṣl-ı ū heyhāt
Meger be-ḫāb bi-bīnem ḫayāl-i manẓar-ı dōst

Men-i gedā; men gedāya mużāf olmuşdur yā-yı baṭnīyle. Temennā
ve tekāzā ve ġayrileri ya nī tefa ul ve tefā ul bābınıñ nāḳıṣdan maṣdarlarınıñ ayne’l-fi llerini meftūḥ iderler lāme’l-fi lleri elife ḳalb olmaġiçün, ārzū
1
2
3

T, F: vāv ḥarf-i aṭf, ger’i eger’e aṭf ider. (Bir önceki beyitte geçen ‘eger’ kastedilmektedir.)
<T+ Redd-i Şem ī>
Her alçağın yanına gelmesine izin veriyorsun, ben de gayretimden/kıskançlığımdan ölüyorum/
mahvoluyorum. Herkes bir kere, biçare Câmî ise defalarca ölmekte.
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ma nāsınadır. Heyhāt aṣlında fetḥ üzre mebnīdir, ammā böyle yerlerde sākin
oḳunur, ma nāsı bu ddur, müyesser degil dimek ile tefsīr eyleyen ba īd söylemiş1. Ḫāb bunda düşdür. Manẓar bunuñ gibi yerlerde yüzdür, zīrā evvel
insāndan naẓara gelen oldur, pes, manẓar olmuş olur. Bunda manẓar naẓargāh
dimek şübheden ḫālī degil2.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben gedā ve faḳīr ve anıñ vaṣlını ārzū ve ṭaleb eylemek
ba īddir ki hīç münāsebeti yoḳdur, meger düşde görem dostuñ manẓarı ḫayālini. Ya nī vaṣlını temennī eylemek benim ḥaddim ve miḳdārım degil, meger
düşde ḫayāl-i rūyını görmek temennī eyleyem, zīrā düşde görinen ḫayāldir ve
ol herkese müyesserdir.

دو

زا

ن

دل
ت

و א ی

ز

Dil-i ṣanevberiyem hemçu bīd lerzān’est
Zi-ḥasret-i ḳad u bālā-yı çun ṣanavber-i dōst

Ṣanavberī’de yā nisbet içündür. Dil’den bunda yürek murāddır ki anı ṣanevber ḳozaġına teşbīh eylemişlerdir. Bīd sögüt aġācına dirler. Lerzān ṣıfat-ı
müşebbehedir, lerzīden’den, ditregen ma nāsına, sögüde ditremekligi ṣıfat iderler her dilde mecāzen, zīrā ḥaḳīḳatde ditreyen yapraġıdır, aġacı degil. Ḳad u
bālā aṭf-ı tefsīrī ḳabīlindendir, boy ve boṣ ma nāsına3, Ḳadd’i bālā’ya mużāf
idüp bālā’ya bülend ma nāsını virenler terkībde ve ma nāda ḫaṭā eylemişler4.
Ṣanevber; bu ṣanevber’den dıraḫt-ı ṣanevber kendi murāddır ki dıraḫt-ı çamıñ bir nev idir ki (41a) maḥbūblar ḳāmetini aña teşbīh iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim ṣanevberī ḳalbim sögüd gibi ditregendir dostuñ
ṣanevber gibi ḳadd ü bālāsı ḥasretinden, ya nī dostuñ ṣanevber gibi mevzūn
ḳāmetini añup ḥasretinden yüregim sögüt gibi ditrer.

د א را
دو

از

ی

و

دو

א

Egerçi dōst be-çīzī ne-mī-ḫared mā-rā
Be- ālemī ne-furūşīm mūyī ez-ser-i dōst
1
2
3
4

<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
F: boy ve boṣun ma nāsına.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

ا
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Be-çīzī; yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Ne-mī-ḫared, ḫarīden’den, ṣatun
almaz. Be-ālemī; yā tenkīr içündür. Ne-furūşīm nefy-i müstaḳbel, ne-mī-ḫared gibi. Mūyī’de yā vaḥdet ifāde ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi dost bizi hīç nesneye almaz, ammā biz dostuñ başından bir ḳılı dünyāya ṣatmazız, ya nī dost bizi hīçe ṣatarsa biz anıñ bir ḳılını
bütün dünyāya ṣatmazız.

د آزاد
م و אכ دو

د از
כ

ار

א

א

Çi bāşed er şeved ez-bend-i ġam dileş āzād
Çu hest Ḥāfıẓ-ı miskīn ġulām u çāker-i dōst

Çi bāşed ne olur dimekdir ya nī ne lāzım gelür. Er egerden muḫaffefdir.
Dileş; şīn-i żamīr mıṣrā -ı ẟānīde Ḥāfıẓ’a rāci dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle.
Ġulām u çāker bunda aṭf-ı tefsīrī vāḳi olmuş, ḳul ve ḳulluḳcı ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ne olur ya nī ne lāzım gelür eger göñli ġam ḳaydından
āzād u fāriġ olursa, çünki miskīn Ḥāfıẓ seniñ ḳuluñ ve ḳulluḳçuñdır. Ya nī saña
maḫṣūṣ ḳullardan olıcaḳ göñlinde ḳayd-ı ġam gerekmez, zīrā sen ālī-cenābsın,
ḳullarıñ da saña uymaḳ gerek, ḥāṣılı, sāyiriñ1 ḳullarından mütemeyyiz olmaḳ
gerek ġam çekmede.

1

S: sāyir

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

32
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אد

אد

אد

ا

אر אده כ

אכ

Bi-y-ā ki ḳaṣr-ı emel saḫt sust bunyād’est
Bi-y-ār bāde ki bunyād-ı omr ber-bād’est

Bi-y-ā ḫiṭāb-ı āmmdır ve mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Ḳaṣr-ı emel iżāfeti
beyāniyyedir. Ḳaṣr köşkdür. Emel ümīd ma nāsına. Saḫt lüġatde ḳatı ma nāsınadır, ammā bunda ziyāde ma nāsınadır. Sust geñşek1. Bunyād binā ma nāsına
ve temel ma nāsınadır2.
Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki ḳaṣr-ı ümīd ziyāde geñşek3 bünyādlıdır. İmdi
bāde getür ki ömür bünyādı bād üzredir. Ya nī ṭūl-i emellere düşüp zamān-ı istiḳbāli4 fikr idüp anıñ teşvīşine düşmek bī-fā idedir, zīrā ömre i timād yoḳdur.
Pes, bāde getür, naḳdi ya nī ḥāżırı ḫoş görelim ki ālemde ḫulūd u beḳā yoḳdur.
Beyt:

Bu demi ḫoş görelim Ḥayretiyā
Bu deme irmedi ḳaldı niceler

خכ د
د آزاد

آ כ ز

ر

م

ز

Ġulām-ı himmet-i ānem ki zīr-i çarḫ-ı kebūd
Zi-her çi reng-i ta alluḳ peẕīred āzād’est

Ġulām bunda ḳuldur. Himmet hā’nıñ kesriyle ve fetḥiyle lüġatdir, ḳaṣd
ma nāsına. Kebūd gök boya. Reng-i taalluḳ iżāfeti beyāniyyedir. Peẕīred
fi l-i mużāri dir, peẕīrīden’den, ḳabūl eyler ma nāsına. Āzād ḳul muḳābili, hür
ma nāsınadır.
1
2
3
4

S: gevşek.
<T,F+ Bi-y-ā ve bi-y-ār tecnīs-i zāyiddir, keẕālik bād ve bāde. Saḫt ve sust teżād. Ve ḳaṣr ve bunyād ve saḫt
mürā āt-ı naẓīr.>
S: gevşek.
S: istiḳbālden.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ol kişiniñ himmetiniñ ḳulıyam ki bu gök felegiñ altında
ta alluḳ rengini ḳabūl eyleyen şeyden1 āzāddır. Ya nī her nesne ki aña ta alluḳ
ḳābildir umūr-ı dünyevīyeden, andan ḳurtulmış ola, ben anıñ bendesiyim. Bu
ġazel Ḫāce’niñ bülend ġazellerindendir ve bu beyt ehl-i irfān arasında ḍarb-ı
meẟel ḥükmindedir.

اب

א دوش
د א داد

כ
وش א

Çi gūyemet ki be-mey-ḫāne dūş mest-i ḫarāb
Surūş-ı ālem-i ġaybem çi mujdehā dāde’st

Mest-i ḫarāb, iżāfetle, geçkin serḫoşa dirler. Pes, ḫarāb’ı mest’e aṭf idenler
zāyid eylemişler2. Surūş feriştedir. Ġaybem; maṣdar mef ūline mużāf olmuşdur. Mujdehā cem -i mujde’dir, muştuluḳlar dimekdir. (T,F+ Ġayb ve ġaybet ve
ġiyāb ve ġayūb ve maġīb maṣdarlardır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ne diyeyin saña ki meyḫānede dün gice geçkin serḫoş iken
baña ālem-i ġaybıñ feriştesi ne muştuluḳlar virmişdir. Çi bunda mübālaġa
ma nāsını (41b) ifāde ider, ya nī ne ulu muştuluḳlar virmişdir.

ره
آ אد

א אز

כ

ا

כ ای

Ki ey bulend-naẓar şāh-bāz-ı sidre-nişīn
Nişīmen-i tu ne īn kunc-i miḥnet-ābād’est

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfatdır, beyān ider müjdeleri ki bu beytle beyt-i ātī olsa gerek. Ey ḥarf-i nidā, münādāsı şāh-bāz’dır, żarūret-i vezniçün ṣıfatından ki bulend-naẓar’dır, te ḫīr olmuşdur, taḳdīr-i kelām ey şāhbāz-ı bulend-naẓar’dır,
ālī-naẓar dimekdir. Sidre-nişīn vaṣf-ı terkībīdir. Sidre’den murād Sidretü’l-müntehādır ki maḳām-ı Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn’dir3. Nişīmen nūn’uñ
fetḥiyle ve kesriyle lüġatdir, oturacaḳ yer ve ḳuşlarıñ ve sāyir ḥayvānātıñ giceyle
yataḳ idindügi yerdir. Miḥnet-ābād ḫarāb-ābād gibi mübālaġa ifāde ider mecāzen, ya nī miḥnet ü ḫarābla imāret olan yerdir, ḥāṣılı, ṣāfī miḥnet ü ḫarābdan
ta bīrdir, ke enne ki fā ili miḥnet ü ḫarāb ola. (S,T+ Pes, bu miḥnet içün ma mūr
mekān diyen yañlış söyledi4.)
1
2
3
4

S ve T’de şey kelimesi hemzesiz yazılmış.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M, S: Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn aleyhi’s-selāmdır.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Sürūş-ı ālem-i ġayb virdügi muştuluḳlar bu beytiñ ve bundan ṣoñra gelen beytiñ mażmūnıdır. Ki ey sidre-nişīn, bülend naẓarlı şāh-bāz,
bu miḥnet-ābād bucaḳ seniñ nişīmeniñ degil, ya nī bu süflī maḳām saña lāyıḳ
maḳām degil dimekdir.

ا אد

ز

ازכ ۀ ش
כ در دا
ا

Tu-rā zi-kungure-i arş mī-zenend ṣafīr
Ne-dānemet ki derīn dāmgeh çi uftāde’st

Tu-rā saña. Kungūre ḳorḳuluḳdur, mināre1 ve köpri ve hiṣār ḳorḳulıġı gibi
ki Arabca aña şurfe dirler, şīn’ıñ żammıyla ve rā’nıñ sükūnıyla, avām ġalaṭ
idüp şerefe dirler, fetḥ-i şīn ü rā ile. Arş lüġatde ṭavandır, saḳf ma nāsına,
ammā ıṣṭılāḥda felek-i tāsi a dirler. Felek-i aṭlas ve felekü’l-eflāk ve felek-i a ẓam
ve muḥaddid-i cihāt da2 dirler. Ṣafīr ḳuş āvāzı ve ṣıḳlıḳ, ammā ekẟer ṭoġan cinsiniñ āvāzında isti māl iderler. Bunda bunlardan ġayrı zī-rūhuñ āvāzına müste ārdır. Ne-dānemet; tā ḫiṭāb içündür, żāmīr-i manṣūb muttaṣıl ma nāsına.
Dāmgeh dāmgāhdan muḫaffefdir ḳā ide-i meẕkūre üzre, ṭuzaḳ ḳuracaḳ yer
dimekdir. Uftāde’st vāḳi olmuş ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Saña arş ḳorḳuluġından āvāz iderler, bilmem ki bu dünyā
dāmgāhında neñ vāḳi olmuşdur. Ya nī seniñ maḳāmıñ ervāḥ-ı ḳuds maḳāmıdır ve seni ol maḳāma da vet iderler, bilmezem bu ālem-i ṣuġrāda neñ vāḳi
oldı ki buña bu ḳadar teşebbüẟ ü ta alluḳ eylemişsin. Sürūş-ı ālem-i ġaybıñ
kelimātı bunda ḫatm oldı. (S,T+ Pes, bu beytiñ mıṣrā -ı ẟānīsini maṣfūrun bih3
ṭutan kimseniñ ḳuşça aḳlı yoḳdur4. Bilmezem seni, bu aġ yerine neden düşdüñ diyü mıṣrā -ı ẟānīyi şerḥ eyleyen yanından bir ma nā virdi5.)

آر

אد

و در

אد

ز

כ

כ ا

Naṣīḥātī konemet yād gīr u der- amel ār
Ki īn ḥadīẟ zi-pīr-i ṭarīḳatem yād’est

1
2
3
4
5

S, T: maġāra.
T: muḥaddid de.
T: uṣfūr-ı yümnā.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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Naṣīḥatī; yā vaḥdet içündür. Yād gīr; yād lafẓ-ı müşterekdir, añmaḳ1 ve
ezberlemek ma nāsına, bunda ezberlemek ma nāsınadır, zīrā gīr lafẓıyla veyā
dār lafẓıyla ḳayd olınsa ezber ma nāsınadır, ammā kerden lafẓıyla muḳayyed
olsa añmaḳ2 ma nāsınadır. Der-amel; der ḥarf-i ṣıla. Ār emr-i muḫāṭabdır,
ārīden’den, mużāri i ared gelür. Ki ḥarf-i ta līl. Īn ḥadīẟ didügi işāretdir söyleyecek söze. Yād’est; yād bunda da ezber ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Sürūş-ı ālem-i ġaybıñ sözi tamām oldıysa Ḫāce kendü
kelāmına ibtidā idüp buyurur: Saña bir naṣīḥat ideyin, ezberle (M,T+ ve amele
getür ki bu naṣīḥat ṭarīḳat pīrinden ezberimdedir, ya nī ben ezberledim) ve
amele getürdüm. Sen de ezberle, amele getür. Ol naṣīḥat bu beytdir.

אد

از אن
وس ار دا אد

زه

در

כ ا

Me-cū durustī-i ahd ez-cihān-ı sust-nihād
Ki īn acūze arūs-ı hezār dāmād’est

Me-cū (42a) nehy-i muḫāṭabdır. Nihād ḫilḳat ve ṭabī atdır. Acūz tā’sız,
Arabīdir, ammā Acem tā ile isti māl iderler, ḳocaḳarı dimekdir. Arūs Arabīde
gerdek olmazdan evvel erkekde3 ve dişide müşterekdir, gerdek olduḳdan ṣoñra
geline ırs dirler, ayn’ıñ kesri ve rā’nıñ sükūnıyla, ve güyegüye ḫıtan dirler ve
daḫi ere zevc ve avrete zevce dirler. Dāmād güyegü4.
Maḥṣūl-i Beyt: Geñşek ve alçaḳ ṭabī atlı cihāndan ahd bütünlügini isteme, zīrā bu acūz dünyā biñ güyegünüñ gelinidir. Ḥāṣılı, dünyā ki bir ḳaç gün
murādıñca ola, gūyā ki seniñle ahd eylemişdir ki muḳteżāñca ola, pes, i timād
idüp ahdine inanma ki alçaḳ ṭabī atludur. Zīrā bu acūze mekkāre ve ġaddāre biñ belki niçe biñ seniñ gibiniñ nikāḥına girüp gelinlik eylemişdir ve hīç
kimseniñ nikāḥında ḳarār eylememişdir, ya nī niçe biñ erden artmış vefāsı yoḳ
cefāsı çoḳ muḥtāledir. Mıṣrā -ı evveliñ ma nāsında; ya nī fānī dünyādan beḳā
ṭaleb itme diyen maḳṣūda vāṣıl olmamış5. Ba żı nüsḫada bu beytiñ mıṣrā -ı
evveli böyle vāḳi dir.

ز ره ز אر

و

Me-rev be-keff-i ḫaḍīb-i felek zi-reh zinhār
1
2
3
4
5

S, M: oḳımaḳ.
M: oḳımaḳ.
T: irkekde.
T: güyegi.
<T+ Redd-i Şem ī>
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İki meşhūr yıldız var, birine el-keffu’l-ḫaḍīb ve birine el-keffu’l-cede1 dirler. Pes, keff-i ḫaḍīb bir yıldızdır ki güneşle istivā vaḳtinde bir burcda ve bir
derecede cem olsa ol vaḳt her ne du ā ki olsa Allāhu Te ālā emriyle maḳbūl
olur. İmdi bunda keff-i ḫaḍīb terkīb-i izāfī ṭarīḳiyle vāḳi olmış ve felege iżāfet
beyāniyyedir2. Keff-i ḫaḍībden murād felek kendidir.

از אد
رو
ز ر وی אد

אن

כ ا

Ġam-ı cihān me-ḫor u pend-i men me-ber ez-yād
Ki īn laṭīfe-i ışḳem zi-reh-revī yād’est

Reh-rev’den murād sālikdir. Yād’dan bunda murād ḫāṭırda olmaḳdır, gerekse işitmekle ola, gerekse ezberlemekle, gerekse ilhāmla.
Maḥṣūl-i Beyt: Cihān ġamını yeme ve benim naṣīḥatim ḫāṭırından giderme, zīrā bu laṭīfe-i ışḳ bir sālikden ḫāṭırımdadır. Ḥāṣılı, pend didügi ve laṭīfe-i
ışḳ didügi bu gelecek beytdir ki buyurur:

אی

אد

ه

אر

ر א اده ه وز
و در ا
כ

Rıżā be-dāde bi-dih ve’z-cebīn girih bi-guşāy
Ki ber-men u tu der-i iḫtiyār ne-gşāde’st

Rıżā elif-i maḳṣūre ile maṣdardır alime bābından ve elif-i memdūde ile ismdir. Dāde bunda ism-i mef ūldür, virilmiş ma nāsına. Bi-dih emr-i muḫāṭabdır, dihīden’den, vir dimekdir, bā te kīd içündür. Cebīn alnıñ iki cānibi, teẟniyesi cebīnān gelür, alnıñ iki cānibi iki zülfüñ başına varınca. Girih lüġatde
dügüme ve dügmeye dirler, alın ve ḳaş buruşdurmaḳda isti māl iderler. Niteki
Āṣafī dimiş.
Beyt:

ز
ه

ه

و در ا و ه ا
از آن ک א

در

Der-cebīn çīn u der-ebrū girih (M,T+ efkende henūz
Meyl-i çīn ez-ser-i ān Türk-i Ḫıṭāyī) ne-şude3

Alınla ḳaş buruşdurmada da çīn isti māl iderler. Niteki Āṣafī buyurmuş.
1
2
3

S: cedmā.
S: felege beyāniyye ṭarīḳiyle mużāf olmuş.
Alnını buruşturmuş, kaşını çatmış. O Hıta Türkünün başından hâlâ Çîn meyli/sevdası (Çin ülkesinin
âdetleri, alnını buruşturma arzusu) gitmemiş.
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Beyt:

ر
ر

ی
אی

در ا و
ده ا

אز در
را

Nāz der-ser çīn der-ebrū tund-ḫūy-ı men resīd
Fitne-rā ser-kerde īnek fitne cāy-ı men1 resīd2

Maḥṣūl-i Beyt: Virilmişe rıżā vir, daḫi alından buruşuġı aç, zīrā benimle
seniñ üzeriñe iḫtiyār ḳapusı açılmamışdır. Ya nī Allāhu Te ālā virdigine ḳāni
u rāżī ol, daḫi dünyā ḳasāvetiyle ḳaşıñı ve alnıñı çatma, zīrā zimām-ı iḫtiyārı
benim ve seniñ eline virmediler. İḫtiyār Allāh’ıñdır, her ne ki ezelde taḳdīr eylediyse ol olur, ġam u ġuṣṣanıñ fāyidesı yoḳdur. Ḥāṣıl-ı kelām, bu beyt tamām
penddir añlayana.

در
אی אد

ووא
א כ

אن
אل

Nişān-ı ahd u vefā nīst der-tebessum-i gul
Bi-nāl bulbul-i āşıḳ ki cāy-ı feryād’est

Tebessum gülmekdir3. Tebessum-i gul’den murād ġonca iken (42b) gül
olup açılmasıdır. Bi-nāl emr-i muḫāṭabdır, nālīden’den. Bulbul-i āşıḳ; bulbul mużāfdır ṣıfatına. Ki ḥarf-i ta līldir. Cāy maḥall ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Gülüñ tebessüminde ya nī açılmasında ahd ü vefā alāmeti
yoḳdur. İmdi ey āşıḳ bülbül, iñle ki feryād ü fiġān yeridir. Ya nī gül ki seniñ
ma şūḳuñdur ve ahd ü vefā ṣāḥibi degil belki serī ü’z-zevāldir, ömri beş altı
gündür ancaḳ. Pes, bu miḳdār viṣālin ardınca bir yıllıḳ firāḳ ve hicrān gelür.
İmdi iñle ki maḥallidir.

א

ا داد

ی ای

و

ل א

Ḥased çi mī-berī ey sust-naẓm ber-Ḥāfıẓ
Ḳabūl-i ḫāṭır u luṭf-i suḫan Ḫudā-dāde’st

Ḥased bir kimseniñ ni metiniñ zevālin istemekdir. Ḳabūl-i ḫāṭır; ḳabūl’uñ
ḫāṭır’a iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfetidir, ya nī ḫāṭır bir nesneyi ḳabūl eylemek.
Luṭf-i suḫan da öyledir, ya nī söz laṭīf olmaḳ. Ḫudā-dād Tañrı virgisine dirler.
1
2
3

S, T, F: fitne-cūy-ı men
Başında naz, kaşını çatmış olduğu hâlde benim kaba huylu sevgilim gelip çattı. Fitnenin elebaşısı işte
tam da benim yanıma ulaştı (beni fitneye düşürmek isteyen sevgili yanıma ulaştı).
F: gülümsemekdir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Bu söz anı gösterir ki bir kimse şu arādan, Ḥāfıẓ’a ḥased idermiş ki naẓmı alçaḳ
ola. Nefs-i emirde naẓmı alçaḳ olmaḳ lāzım degil. Nihāyeti, Ḫāce naẓmına
nisbet zebūn ola, zīrā Ḫāce’niñ ekẟer naẓmı ṭabaḳa-i ulyādadır. Pes, Ḫāce bu
naẓımla maḥsūd olmaḳ żarūrīdir, zīrā ‘El-fāḍılu maḥsūd’1dur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey naẓmı zebūn, Ḥāfıẓ’ıñ naẓmına ne ḥased idersin? Naẓmı eyü olmada kendiniñ cürm ü cināyeti yoḳdur, belki söz laṭīf olmaḳ ve ḫāṭır
anı ḳabūl eylemek Allāh’ıñ virgisidir. Ya nī her eylügi Allāh virür, bunı da baña
Allāh virdi dir.

33
Ve lehu eyżan2
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

ا אد
ا אد

دو

در د
א ز
دل دا زده از

Tā ser-i zulf-i tu der-dest-i nesīm uftāde’st
Dil-i sevdā-zede ez-ġuṣṣa du nīm uftāde’st

Tā ibtidā-yı ġāyet içün, münẕü ma nāsınadır. Nesīm ḫoş ḳoḳulı yel. Sevdā-zede; sevdā dört mizācıñ biridir ki ṭabī ata ġālib olduḳda cünūna irişdirir.
Pes, sevdā urmış dimek mecāzdır, sevdā ulaşmaḳdan kināyedir. Du nīm iki
yarım dimekdir, żarūret-i ḳāfiye içün buña irtikāb eylemişdir, ve-illā hezār pāre
yā ṣad pāre yeriydi. Zīrā zülf nesīm eline düşince her bir ḳılı birbirinden ayrı
düşse gerek ve āşıḳıñ dili ġayretinden hezār pāre olur, ne du nīm. Uftāde bunda vuḳū ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ser-i zülfüñ nesīm eline düşeli sevdā-zede göñül
reşkden iki pāre olmuşdur. Ya nī nesīm seniñ zülfüñe el urup perīşān u perākende eyleyeli dīvāne göñül reşk ü ḥased ḳasāvetinden pāre pāre olmuşdur.
(S,M+ Uftāde’st aṣlında uftāde-est’dir, zīrā est isme dāḫil olur fi le dāḫil olmaz,
ḥāṣılı, devāḫil-i ismdendir.)
1
2

Erdemli ve üstün olanlar kıskanılır.
M: Ve lehu eyżan raḥimehu’llāh.
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ا אد

اد

د

כ ا

אدوی

ر

ا

Çeşm-i cādū-yı tu ḫod ayn-ı sevād-ı siḥr’est
Īn ḳadar1 hest ki īn nusḫa saḳīm uftāde’st

Cādū siḥr idici, seḥḥāre ma nāsındadır. Sevād-ı siḥr; sevād muḳābil-i
beyāżdır, bunda müsvedde ma nāsına ismdir, ya nī bir siḥir müsveddesidir
ki envā -ı siḥr bunda tesvīd olmuşdur. Saḳīm iki ma nāda müsta meldir, biri
bīmār ma nāsına, biri de yañlış ma nāsına. Bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi olmuşdur, zīrā çeşme nisbet bīmār münāsibdir ve müsveddeye nisbet yañlış ma nāsı münāsibdir. Sevād da hem çeşme hem siḥre münāsibdir. Ayn da terādüf
ṭarīḳiyle çeşme münāsib ve ma nā cihetinden ki bir ma nāsı ẕāt-ı şey dir2,
sevād-ı siḥre münāsibdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ seḥḥār gözüñ bi- aynihi siḥir müsveddesidir, ya nī
her siḥir ki var, (43a) anda tesvīd olup ẟābitdir. Ammā bu ḳadar var ki bu müsvedde saḳīm vāḳi olmuşdur. Ya nī çeşmiñ nüsḫa-i siḥrdir, ammā ṣaḥīḥ degil
saḳīmdir. Çeşme nisbet cādū ve ayn ve sevād ve siḥr ve saḳīm mürā āt-ı naẓīr
ḳabīlindendir. Ḥāṣılı, çeşmiñ seḥḥār u bīmārdır.

دا
ا אد

آن אل
ز
دوده כ در

در

Der-ḫam-ı zulf-i tu ān ḫāl-i siyeh dānī çīst
Noḳṭa-i dūde ki der-ḥalḳa-i cīm uftāde’st

Ḫam büklüme dirler, ḫāl beñe. Dūde mürekkeb. Bu beytde su āl ve cevāb
ṣan atı var. Dānī çīst su āldir ve mıṣrā -ı ẟānī cevābdır. Ḫāce bu beytde teşbīh-i
ḫāṣ eylemişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñ büklüminde ol siyeh beñ nedir? Bu su āldir. Mürekkeb noḳṭasıdır ki cīm ḥalḳasına düşmüşdür, cevābdır. Ya nī cānānıñ
ḫam-ı3 zülfünde vāḳi olān ḫāl cīm’iñ dā iresinde olan noḳṭaya beñzer.

1
2
3

M, S: Lākin ān.
M: ẕātdır.
Topkapı nüshasında bazı varakların b kısmı a kısmıyla irtibatsızdır ve farklı gazellerle ilgilidir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ار

دوس
در
כ
ا אد
אووس כ در אغ

ز

Zulf-i muşkīn-i tu der-gulşen-i firdevs-i iẕār
Çīst ṭāvūs ki der-bāġ-ı na īm uftāde’st

Firdevs bostān ve cennetde bir bāġçeniñ ismidir, bunda murād cennetdir.
Gulşen firdevse ve firdevs cennete mużāfdır iżāfet-i beyāniyye ṭarīḳiyle, ya nī
iẕār ki gülşen-i firdevsdir. İẕār bunda ṣaḳal biten yerdir. Ṭāvūs ma rūf ḳuşdur,
şe āmetle meşhūr. Naīm’den bunda cennet murāddır. Bu beytde su āl ve cevāb
ṣan atı var. Mıṣrā -ı evvel çīst ile su āldir, ṭāvūs mā-ba diyle cevābdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ müşkli zülfüñ, firdevs gülşeni gibi iẕārında nedir?
Bu su āldir. Cennet bāġında vāḳi olan ṭāvūsdur, bu cevābdır. Zülf-i müşkīnini
ṭāvūs ve iẕārını gülşen-i firdevse ve bāġ-ı cennete teşbīh eyledi.

אن

ا אد

ای

س ی
כ در אی

از

دل
אك را

Dil-i men ez-heves-i būy-ı tu ey mūnis-i cān
Ḫāk-rāhī’st ki der-pāy-ı nesīm uftāde’st

Ez-heves; ez Arabīde min-i ecliyye ma nāsınadır. Heves’iñ būy’a iżāfeti
maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir ve mūnis’iñ cān’a iżāfeti ism-i fā iliñ
mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Mūnis bunda eglencedir. Pāy-ı nesīm; nesīm’e
pā iẟbāt eyledi isti āre ṭarīḳiyle.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim dilim seniñ būyuñ hevesini eylemekden ey cān
eglencesi, bir yol ṭopraġıdır ki bād-ı nesīm ayaġına düşmüşdür. Ya nī ey cān
eglencesi, benim göñlüm seniñ būyuñ ārzūsından bir yol türābına beñzer ki
bād-ı nesīm anı bir nefes bir yerde ḳarār itdirmez, (S,T+ gāh şuña ṣavurur, gāh
buña. Ḥāṣılı, göñlümüñ bu cihetden bir dem ḳarārı yoḳdur, ziyāde bī-ḳarārdır.) Dili ḫāk-i rāha teşbīh ve aña ḫāk-i rāhı isti āre hergiz işidilmiş ve görülmüş
degildir ve cihet-i cāmi a da ma lūm degil. Ammā dilin ya nī dil-i āşıḳıñ ziyāde
bī-ḳarārlıġını1 beyān eylemek içün ḫāk-i rāha ki murād andan ġubārdır, teşbīh
eyledi.

1

T: bī-ḳarārligin.
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א
ا
ا אد

אכ
دا
כ ی زان رو כ

از

Hemçu gerd īn ten-i ḫākī ne-tuvāned ber-ḫāst
Ez-ser-i kūy-i tu zān-rū ki aẓīm uftāde’st

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ten-i ḫākī toz gibi ḳalḳmaġa ḳādir degil, ya nī toz ḳalḳduġı gibi bu ḳalḳamaz. Ḥāṣıl-ı kelām, seniñ ser-i kūyuñdan bu ḫāk gibi ẟaḳīl
ten ḳalḳmaġa ḳādir degil, ol cihetden ki aẓīm ya nī muḥkem düşmüşdür. Bunda aẓīmi muḥkem yerine isti māl eyledi ḳāfiye żarūretinden. ‘Ez-ser-i kūy-ı tu’
‘ne-tuvāned ber-ḫāst’ lafẓına muḳayyeddir.

دم
ا אد

ر

ای

א

כ

و

א
כ رو

Sāye-i serv-i tu ber-ḳālebem ey Īsī-dem
Aks-i rūḥī’st ki ber aẓm-i remīm uftāde’st (43b)

Serv’den bunda murād ḳāmet-i cānāndır. Ḳāleb’den murād vücūd-ı Ḫāce’dir, mu arrebdir, Fārisīsi kālebed’dir, lām’ıñ ve bā’nıñ fetḥalarıyla. Aẓm kemikdür, ustuḫān ma nāsına. Remīm çürümüş, pūsīde ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḳāmetiñ gölgesi benim vücūdum üzere ey Īsā nefesli, bir rūḥuñ aksidir ki çürümüş kemik üzerine düşmüşdür. Ḫāce kendiniñ
vücūd-ı şerīfini çürümüş kemige ve cānānıñ ḳāmetiniñ sāyesini rūḥuñ aksine
teşbīh eyledi. Ve bu teşbīhden lāzımdır ki vücūd-ı cānān rūḥ ola ve Ḥażret-i
Īsā’yı1 ẕikr eyledügi iḥyā-yı mevtā eyledügi içündür ve Ḥażret-i Īsā’nıñ laḳābı
Rūḥu’llāhdır. Bu beyt Ḫāce’niñ nāzik ebyātındandır. (S,T+ Aksi eẟer ile tefsīr
eyleyen tefsīriniñ ma nāsını kendü bilür ancaḳ2.)

از אد
ا אد

א
כ
آن כ
در כ ه د م כ

Ān ki cuz Ka be maḳāmeş ne-bud ez-yād-ı lebet
Ber-der-i meykede dīdem ki muḳīm uftāde’st

1
2

M, S: Ḥażret-i Īsā aleyhi’s-selāmı.
<F+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ān ki aṣlında ān kes ki idi. Cuz ġayr ma nāsınadır. Ne-bud ne-būd’dan
muḫaffefdir, yoḳ idi ve degil idi ma nāsına. Meykede meyḫānedir, kede bir
şey iñ mekānından ibāretdir, meẟelā butkede1, ġamkede, meykede dirler,
büt-ḫāne, (S,M+ meyḫāne), ġam-ḫāne ma nāsınadır

Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimse ki maḳāmı Ka be’den ġayrı degil idi, seniñ lebiñ
ẕikrinden gördüm ki meyḫāne ḳapusında muḳīm düşmüşdür. Ya nī şol kimse ki kemāl-i ṣalāḥ u zühdinden evḳāt u sā ati (S,M+ her gāh) mescidlerde ve
ibādet-ḫānelerde geçürdi2, şimdi gördüm ki seniñ lebiñ ẕikrinden meyḫāne
ḳapusında muḳīm ve mücāvir düşmüşdür. ‘Ez-yād-ı lebet’ mıṣrā -ı ẟānīye
merhūn u maṣrūfdur. Meyle lebiñ ẕikrinde cihet-i cāmi a ḳızıllıḳdır, keyfiyyet degildir.

ای אن
ا אد

ه را א
כ در

د

א

ا אد

Ḥāfıẓ-ı dil-şude-rā bā-ġamet ey cān-ı azīz
İttiḥādī’st ki der- ahd-i ḳadīm uftāde’st

Dil-şude bi-ḥasebi’l-lüġa göñli gitmiş dimekdir, ammā isti mālde āşıḳ
ma nāsınadır, zīrā ḥaḳīḳatde göñli cānān elindedir, kendü taṣarrufında degil,
rā iżāfet ma nāsınadır, dil-şude’niñ dimekdir. Ba żı nüsḫada dil-şude yerine
gum-şude vāḳi olmuşdur, ya nī ṭarīḳ-i muḥabbetde kendini nā-peydā eylemiş dimekdir. Ahd-i ḳadīm’den murād ahd-i 3﴾ ِכ
ِ
‘ ﴿اElestu birabbiْ ُ ّ َ ُ ْ ََ
kum’dür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cān-ı azīz, Ḥāfıẓ-ı güm-şüdeniñ seniñ ġamıñla bir ittiḥādı vardır ki ahd-i ḳadīmde vāḳi dir, ya nī seniñ ġamıñ çekmek aña ezelde
muḳadderdir, kendü iḫtiyāriyle degildir.

1
2
3

S: putkede.
S, M: geçerdi.
“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” A’râf 7/172.
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34
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Mefāīl

כא

روز

و

כ

א

در و
אن

Gul der-ber u mey ber-kef u ma şūḳa be-kām’est
Sulṭān-ı cihānem be-çunīn rūz ġulām’est

Mıṣrā -ı evvelde üç ḳaydda bile mīm-i mütekellim muḳadderdir, ya nī
gul der-ber ve mey ber-kef ve maşūḳa be-kām ḳaydlarına. Ber bunda inde ma nāsınadır. Kef ayadır. Maşūḳa’da hā alāmet-i naḳldir ya nī Arabīden
Acemīye naḳliñ nişānıdır, taṣarrufāt-ı A cāmdandır, gine ma şūḳ murāddır.
Cihānem lafẓınıñ mīm’i cāyizdir ki ġulām’a ḳayd ola ve cāyizdir ki rūz’a ḳayd
ola. Be-çunīn; bā ḥarf-i ṣıla olmaḳ cāyiz ve ẓarf olmaḳ cāyizdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Gül yanımda ve bāde elimde ve ma şūḳa murādımcadır.
(
Cihān pādişāhı böyle günde ḳulumdur, yāḫud) cihān pādişāhı böyle günüme ḳuldur. Ya nī gülistānda ma şūḳ-ı mülāyimle bāde içmek2 cihān salṭanatından yuḳaru bir ẕevḳdir.
S,M+

כ ا
א

אر در
א אه رخ دو

در

Gū şem me-y-ārīd derīn cem ki imşeb
Der-meclis-i mā māh-ı ruḫ-ı dōst tamām’est

Gū ḫiṭāb-ı āmmdır işidene. Me-y-ārīd nehy-i cem -i muḫāṭabdır, ārīden’den. Derīn; der bunda bā-yı ṣıla ma nāsınadır. (44a) Ki ḥarf-i ta līl. İmşeb; im aṣlında īn idi, nūn mīm’e tebdīl olmuşdur. Māh ruḫ’a mużāf olmuşdur
iżāfet-i beyāniyye ṭarīḳiyle. Tamām bunda kāfī ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey filān sen di, bu mecma a şem getürmeñ ki bizim meclisimizde dostuñ ay yüzi yeter3, ya nī bezmimize anıñ yüzi māhınıñ żiyāsı kāfīdir, şem a iḥtiyāc yoḳdur.
1
2
3

M: Ve lehu raḍiye anhu.
T, F: eylemek.
M: dostuñ ay yüzi bedirdir. T: dostuñ ay yüzi yeterdir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

و כ
ا ام ا

א אده
ای و

در
روی

Der-meẕheb-i mā bāde ḥalāl’est velīkin
Bī-rūy-ı tu ey serv-i gul-endām ḥarām’est

Gul-endām vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim meẕhebimizde bāde ḥelāldir, ammā ey gül-endām
serv, seniñ rūyuñsuz ḥarāmdır. Ya nī meẕheb-i uşşāḳda her acı cānānla ṭatlıdır,
ammā cānānsız şeker ise de zehr-i ḳātildir.

א כ אن را
ش ی א

א

ز

در
دم ز

Der-meclis-i mā ıṭr me-y-āmīz ki cān-rā
Her dem zi-ser-i zulf-i tu ḫoş-būy-ı meşām’est

Der-meclis; der bā-i ṣıla ma nāsınadır. Iṭr ḳoḳıya dirler. Aṭṭār bunuñ
mübālaġa ile ism-i fā ilidir. Me-y-āmīz fi l-i nehy müfred muḫāṭabdır, ḳarışdırma dimekdir. Ki ḥarf-i ta līl. Cān-rā mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Ḫoş-būy
vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır. Meşām geñizde ḳoḳı alan użuvdur ki aña ḥāsse-i
şemm dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim meclisimizde ıṭr-āmīzlik eyleme, zīrā cānıñ her dem
seniñ zülfüñ ucından dimāġı (S,M+ mu aṭṭar) ve meşāmmı ḫoş-būdur. Ya nī ey
cānān bizim meclisimizde envā -ı ıṭrları getürüp aṭṭārlıḳ eyleme, zīrā seniñ
zülf ü gīsūñdan meşāmmımız her dem ve her sā at mu aṭṭar u ḫoş-būydur,
ıṭr-āmīzlıġa iḥtiyāc yoḳdur dimekdir. (T+ Bunda ḫiṭāb Ḥaḳk’a diyen ḫaṭā söyledi. Zīrā Ḫudā’ya seniñ aṭāña iḥtiyācımız yoḳdur dimekdir1.)

و
و دش א

ل

Gūşem heme ber-ḳavl-i ney u naġme-i çeng’est
Çeşmem heme ber-la l-i tu vu gerdiş-i cām’est

1

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>. <F+ Redd-i Şem ī>
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Heme bunda hemīşe ve dā im ma nāsınadır, dükeli diyenler ḫaṭā eylediler1.
Ḳavl-i ney’den murād bāng-ı neydir. Naġme-i çeng’den murād āvāz-ı çengdir.
Gerdiş ism-i maṣdardır, dönüş ma nāsına, bunda muṭlaḳ devr ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳulaġım dā imā ney āvāzıyla çeng āvāzınadır, ya nī hemīşe
bunları isti mā eylemedeyim. Çeşmim de dā imā seniñ lebiñe ve devr-i cāmadır, ya nī hemīşe bunlara nāẓırım. Ḥāṣılı, dā imā ẕevḳ u ṣafāyadır meylim.

وز כ
כא

ا از

از א
زان رو כ

Ez-çāşnī-i ḳand me-gū hīç u zi-şekker
Zān-rū ki merā der-leb-i şīrīn-i tu kām’est

Çāşnī, yā-yı aṣliyye ile, leẕẕetdir, dad ma nāsına. Ḳand Arabīde şekerdir.
Bunda şekker’de teşdīd żarūret-i vezn içündür. (S,T+ Şeker kāf ’ıñ teşdīdiyle
Arabīdir ve ne2 Fārisīdir diyen bilmez imiş3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, ḳand u şeker leẕẕetinden hīç añma, ol cihetden
ki benim murādım seniñ ṭatlı lebiñdedir. Ya nī ḳand u şeker añmaḳdan murād
beni anıñla aldamaḳ ise ben anıñla aldanmam, zīrā maḳṣūdum seniñ şīrīn dudaġıñdadır. Kām ile leb cem inde tenāsüb var.

در دل و ا
ا אت א
اره ا כ

א

Tā genc-i ġamet der-dil-i vīrāne muḳīm’est
Hemvāre merā kunc-i ḫarābāt maḳām’est

Tā ibtidā-i ġāyet veyā tevḳīt içündür, (S,T+ tevḳīte ḳaṣr eylemek taḳṣīrdir4.)
Genc’iñ ġam’a iżāfeti beyāniyyedir. Hemvāre lüġatde düz ve ṭoġrı ma nāsına, ammā bunuñ gibi yerlerde hemīşe ma nāsınadır. Kunc, kāf ’ıñ żammı ve
nūn’uñ sükūnıyla, bucaḳ ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, seniñ ġamıñ ḫazīnesi benim ḫarāb göñlümde
muḳīm u ẟābit olaldan, yā mādām ki ẟābitdir, hemīşe meyḫāne bucaġıdır benim maḳāmım. Ya nī saña āşıḳ olup ġamına düşeli eglenemedigimden taḫfīf-i
1
2
3
4

<F+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
‘Ve ne’nin ‘ve-illā’ yani ‘aksi takdirde’ anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<F+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ġam içün hemīşe meyḫāneye mülāzımım. Muḳīm ve maḳām ẕikrinde ṣan at-ı
(44b) iştiḳāḳ vardır.

ا אم ز
ز א
ا

כ
כ

از
وز אم

Ez-neng çi gūyī ki merā nām zi-neng’est
V’ez-nām çi pursī ki merā neng zi-nām’est

Neng ġayret u ār ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Nengden ne söylersin, ya nī baña nengi ne añarsın, benim
adım nengdendir, ya nī adım hemān nengdir. Daḫi adımdan ne su āl idersin ki
benim addan ār u nāmūsum var, ya nī nām-dār olmaḳdan ār iderim. Ve cāyizdir ki nām nenge murādif ola. Pes, ma nā böyle olur ki, nengden ne söylersin
ki benim ārım nengdendir, ya nī nengden ār iderim.

אز
و
כ ا

ور
در

اره و
א
כ

وان כ

Mey-ḫāre vu ser-geşte vu rindīm u naẓar-bāz
V’ān kes ki çu mā nīst derīn şehr kudām’est

Naẓar-bāz her gördügini seven kimseye dirler. Rind māsivādan fāriġ ve
naẓar-bāz Ḫudāyı her yerde ḥāżır görendir diyen kimse rindiñ ve naẓar-bāzıñ
ma nāsın bilmez imiş1. Rind her menhīye mürtekibe dirler. Ser-geşte vālih u
ḥayrān ma nāsınadır. Kudām ḳanġı2 dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde-nūşuz ve ser-geşte ve ser-gerdānız ve rind u naẓar-bāzız. Ol kimse ki bizim gibi degildir bu şehirde, ḳanḳı kimsedir. Ya nī dünyāda
her hevā ki var, biz aña mürtekibiz ve bu şehir ki biz andayız, meẕkūr hevālara
kimdir mürtekib olmayan. Maḳṣūdı şehriniñ feseḳasına ta rīżdir. Ne ān ki kendüsi bu hevālara mürtekib ola, zīrā kendileri ehlu’llāhdan bir vücūd-ı şerīf imiş,
ḥāşā ki anlardan muḫālif-i şer -i şerīf bir iş ṣādır ola.

1
2

<F+ Redd-i Şem ī>
S, T: ḳanḳı.
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כ او
ب ا

א در

א

Bā-muḥtesibem ayb me-gūyīd ki ū nīz
Peyveste çu mā der-ṭaleb-i şurb-i mudām’est

Muḥtesibem’de mīm ma nāda ayb’a muḳayyeddir, aybem taḳdīrindedir.
Nīz ḥarf-i aṭfdır, nūz da henūz da. Şurb-i mudām īhām ṭarīḳiyle vāḳi olmış,
ya nī iki ma nāsı var; biri şürb-i dā im ve biri şürb-i bāde.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim aybımı muḥtesibe söylemeñ, zīrā ol daḫi bizim
gibi şürb-i müdām ṭalebindedir, ya nī muḥtesible bir ḥālliyiz dimekdir. Ḥāṣıl-ı
kelām, Ḳızılbaş’dan evvel şer -i şerīfe müte alliḳ olan aḥvāli muḥtesibler icrā
iderdi, meẟelā şārib-i ḫamri ve tārik-i ṣalātı ve zinā ṣāḥiblerini ve şāhid-i zūrı
hep muḥtesib żabṭ iderdi. Ol cihetdendir ki şu arā bāde-nūşlar ile muḥtesibi
eş ārında cem iderler. Bu da ma lūm ola ki muḥtesibi, ezhed u a bed1 u evra -ı
ulemādan iderlerdi. Pes, Ḫāce buyurur ki bizim aybımızı muḥtesibe ġamz
eylemek lāzım degil, zīrā ol da bu aybla muttaṣıfdır. Bunda şurb-i mudām yirine ayş-i nihān getürüp ma nāsını aña nisbet söyleyen ḳāfiyede ḫaṭā-yı fāḥiş
eyledi2.

قز א
א

و
و

و א

א
כא אم

Ḥāfıẓ me-nişīn bī-mey u ma şūḳ zamānī
K’eyyām-ı gul u yāsemen u īd-i ṣıyām’est

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bir zamān mey ü ma şūḳsuz oturma, zīrā gül
ü yāsemen eyyāmı ve Ramażān bayrāmıdır, ḥāṣılı, her vecihle yeme ve içme
zamānıdır dimekdir. Yāsemenle yāsemīn bir ma nāya olduġıçün yāsemenle
beyān eyledik ki meşhūrdır. Bunda īd yerine māh lafẓı getüren beytiñ mażmūnından ḫaber-dār3 degil imiş.

1
2
3

S: zāhid ve ābid.
<T+ Redd-i Şem ī>
S, M: ḫabīr.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

35
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

وو
א
אغ ا
אد א ور א از כ כ
Bāġ-ı merā çi ḥācet be-serv u ṣanevber’est
Şimşād-ı sāye-perver-i2 mā ez-ki kemter’est

Bāġ’dan murād göñül bāġıdır, taḳdīr-i kelām bāġ-ı dil-i merā’dır. Ṣanevber
fıstıḳ aġacıdır ki çamın bir nev idir. (45a) Şimşād şīn’iñ fetḥi ve kesriyle lüġatdir, çimşīr3 aġacıdır. Sāye-perver gölgede beslenmiş, (S+ ḫane-perver de evde
beslenmiş). Ez-ki; ki ẕevi’l- uḳūlde ve çi ġayr-i ẕevi’l- uḳūlde müsta meldir.
Pes, bunda cānāna nisbet ki dimişdir, ve-illā çi yeri idi.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm bāġınıñ serv ü ṣanevbere ne iḥtiyācı var,
ya nī ihiyācı yoḳ. Bizim sāyede beslenmiş şimşādımız ya nī cānānımız kimden eksikrekdir ya nī kimden ḳalur? Ḥāṣılı, bizim cānānımız servden ve ṣanevberden a lādır. Pes, ol var iken serve ve ṣanevbere kim baḳar. Ḫāce’niñ cānān
ḫuṣūṣında ez-ki kemter’est didiginde ḫayli kemlik var. Ammā böyle dise ‘Şimşād-ı sāye-perverem ez-her du bihter’est’ efḍal idi. Egerçi iki ṭarīḳle bile ḳāfiye
īṭā-yı celī ya nī şāyegān ḳabīlindendir ki a ẓam-ı4 uyūb-ı ḳāfiyedendir. Bāġ ve
serv ve ṣanevber ve şimşād ve sāye cem inde ṣan at-ı mürā āt-ı naẓīr var.

אدر

از

ای אز
ن א
כ

Ey nāzenīn puser tu çi meẕheb girifte i
K’et ḫūn-ı mā ḥalālter ez-şīr-i māder’est

Nāzenīn; yā nisbet ve iki nūn te kīd ifāde ider, ziyāde nāzlı dimekdir. K’et;
ki ḥarf-i ta līl, tā żamīr-i ḫiṭāb, terkīble hā-yi resmī sāḳıṭ olmuşdur, kāf ’da
fetḥa ve kesre cāyizdir. Şīr süt. Māder ana.
1
2
3
4

M: Ve lehu afā anhu
S: ḫāne-perver-i.
T: şimşir.
T: ekber-i.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey nāzlı püser, sen ne meẕhebdesin ya nī ṭutmuşsın1 ki saña
bizim ḳanımız anañ südinden ḥelālraḳdır? Ya nī uşşāḳıñ ḳanı saña ne cihetden
anañ südinden ḥelālraḳdır2?

اه

اب
اوا ر

ز دور
כ دها و

ن

Çun naḳş-ı ġam zi-dūr bi-bīnī şerāb ḫāh
Teşḫīṣ kerdeīm u mudāvā muḳarrer’est

Naḳş-ı ġam mecāzdır, zīrā ġam’da ṣūret, şekil olmaz, iżāfet beyāniyyedir.
Mudāvā müfā ale bābından maṣdardır, Acem tā’sız isti māl ider, mudārā gibi,
bunda ilāc ve devā murāddır.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ıraḳdan ġam ṣūretini göresin, şarāb iste ilāc içün.
Biz teşḫīṣ eylemişiz bu marażı ve şarābdan ilāc muḳarrerdir. Ya nī şarāb ṣābūn-ı ġamdır, her bārī ki bir yerden ġam ṭārī olsa anıñ ilācı şarābdır.

اכ
در در

א

אن

از آ אن
او
دو در

Ez-āsitān-ı pīr-i muġān ser çi-rā keşem
Devlet derīn serā vu guşāyiş derīn der’est

Guşāyiş’den fetḥ-i bāb murāddır.
Maḥṣūl-i Beyt: Āsitān-ı pīr-i muġāndan niçün baş çekem ya nī niçün i rāż3
iderim? Devlet bu evde ve fetḥ-i bāb bu ḳapudadır. Ya nī pīr-i muġānıñ eşigini
terk idüp nereye varayım? Zīrā her ne ki murād olınursa bunda ḥāṣıldır ki
feyyāżdır ve herkese feyżi (S,M+ isti dādına göre, belki) berāber vāṣıldır. (S,T+ Bunda serā’yı ser-est4 lafẓıyla ta bīr idüp ma nāsını baş viren kimse diyen başdan
serāyı farḳ itmedi5.)

و

ید

در راه א כ د
אزار د وش از آن

Der-rāh-ı mā şikeste-dilī mī-ḫarend u bes
Bāzār-ı ḫod-furūş ez-ān sūy-ı dīger’est
1
2
3
4
5

T: sen ne meẕheb ṭutmuşsun.
Her iki ‘ḥelālraḳ’ kelimesi M’de ‘ḥelālrek’ olarak geçmektedir.
M: i rāż ve i tirāż.
T: seret.
<T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Şikeste-dilī’de yā maṣdariyyedir. U bes; bes lafẓı vāv’la müsta mel olınca
( ancaḳ ma nāsınadır, vāv’sız olınca) yeter ma nāsına gelür. Mī-ḫarend ṣatun
alurlar. Ḫod-furūş vaṣf-ı terkībīdir, furūşīden’den, ṣatmaḳ ma nāsına, ḫod-furūş
kendin ṣatıcı dimekdir. Ez-ān sūy-ı dīger’est; sūy cānib ve dīger ġayri, (S,M+
ol ġayri) cānibdendir dimekdir. Ez bunda min-i ibtidā iyye ma nāsınadır, min-i
ecliyye ẓann idüp ma nāsını ol sebebden diyen kimse ẓann-ı fāsid eyledi1. Ba żı
nüsḫada ez-ān rāh-ı dīger’est, ol ġayrı yoldandır dimekdir, mü eddā birdir.
S,M+

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ṭarīḳimizde (45b) göñül ṣınıḳlıġın alurlar ancaḳ. Ḫod-furūşlıḳ bāzārı ġayrī cānibdendir, yāḫud ġayrī ṭarīḳdendir. Ya nī
ṭarīḳ-i ışḳ u muḥabbetde üftādelik ve pestlik ve yoḳluḳ ve fenā mu teberdir.
Ḫod-bīnlik ve ḫod-pesendlik ve ḫod-furūşluḳ müdde īler ve mürāyīler ṭarīḳidir ki ṭarīḳ-i ışḳıñ tamām naḳīżidir.

اب دا
در

و در
و אزش

دی و ه داد و
ا وز א

Dī va de dād vaṣlem u der-ser şerāb dāşt
İmrūz tā çi gūyed u bāzeş çi der-ser’est

Dī dün dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Şarāb başında iken dün baña va de-i vaṣl virdi, bugün
acabā ne diye, başında ne ḥālet ü fikr ü ferāset var. Ya nī dün bāde keyfiyyetiyle
baña va de-i vaṣl eyledi, ammā anıñ va d u iḳrārına i timād u i tibār yoḳdur, zīrā
bir başı ve biñ dili var. Niteki şā ir dimişdir.
Beyt:

İnanma zülfiniñ ahdine Ṣāfī
Ki anıñ bir başı ve biñ dili var

Pes, zülf çoḳ başlılıġı andan ta allüm eylemişdir. Ḥāṣılı, dün (S,M+ mestāne)
ahd-i vaṣl eyledi, ammā bugün acabā ne keyfiyyet ve ne ḥāletde ki ḫulf-i va de
eyleye mi yoḫsa iḳrārına muṣırr2 olup dura mı?

و
م א כر

כ

כ

כ
כ

Yek ḳıṣṣa bīş nīst ġam-ı ışḳ v’īn aceb
K’ez-herkesī ki mī-şinevem nā-mukerrer’est
1
2

<T+ Redd-i Şem ī>
M: muḳır.
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Bīş, bā-yı Arabīyle, ziyāde ma nāsınadır. Ġam-ı ışḳ’dan murād aḥvāl-i
ışḳdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ-ı cānān ġamı bir ḳıṣṣadan ziyāde degildir ve bu acebdir
ki her kimseden ki işidirim, ġayr-i mükerrer işidirim. Ya nī cānān bir ẕāt-ı şerīfdir, ammā uşşāḳ bī-ḥadd u bī-pāyān, pes, her āşıḳ ġam-ı cānāneyi bir dürlü
beyān ider. Zīrā cānān her birisiyle bir nev i mu āmele ider ki ġayrıyla ol nev i
eylemez. Ya nī uşşāḳ bī-ḥadd olduġı gibi tecelliyāt-ı cānān da bī-ḥaddir, pes,
her āşıḳa meşrebi ve isti dādı ḥasebince tecellī eyler ve bundan lāzım gelür ki
ḳıṣaṣ-ı ġam-ı cānān nā-mükerrer ola.

وار

ا
ا اכ

אز آ כ در اق
ن ش روزه دار

Bāz ā ki der-firāḳ-ı tu çeşm-i1 umīdvār
Çun gūş-ı rūze-dār ber-Allāhuekber’est

Umīdvār; vār elifle ve elifsiz, nisbet ma nāsını ifāde ider, -li dimekdir.
Rūze-dār vaṣf-ı terkībīdir, oruc ṭutıcı ma nāsına. Allāhuekber bunda bir
büyük depeniñ ismidir Şīrāz’da Hemedān cānibinde. Ḫāce’niñ cānānı meger
ol cānibe sefer eylemiş imiş. Pes, Ḫāce taḥassür ṭarīḳiyle aña nidā ider. Allāhuekber bunda iki ma nāyadır, mü eẕẕin didügi Allāhu Ekber ve ol depeniñ
ismidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, gel ki seniñ firāḳıñda benim ümīdli gözüm,
ṣā imiñ ḳulaġı gibi Allāhuekber’edir. Ya nī niçe ki rūze-dār mü eẕẕīniñ Allāhuekber bāngına ḳulaḳ ṭutar ki ifṭār eyleye, bizim de çeşmimiz Allāhuekber
depesinedir ki sen ol cānibden ṭulū u ḫurūc eyleyesin.

از و آب رכ و آن אد ش
כ ر
כ כ آب روی
Şīrāz u Āb-ı Ruknī vu ān bād-ı ḫoş-nesīm
Aybeş me-kon ki āb-rūy-ı heft kişver’est

Bunda vāv’lar ma iyyet ma nāsını ifāde ider. Aybeş’deki żamīr-i ġāyib
Şīrāz’a rāci dir. Kişver iḳlīm ve memleket ma nāsınadır. Lafẓ-ı Şīrāz mübtedādır ve mıṣrā -ı ẟānī ḫaberdir.
1

S: çeşmem.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Şīrāz Āb-ı Rüknī ile ve ol güzel ḳoḳulı yel ile, imdi Şīrāz’a
ayb eyleme ki yedi iḳlīmiñ yüzi ṣuyıdır. Me-kon lafẓı ḫiṭāb-ı āmm ifāde ider,
ya nī Şīrāz’a bu iki ḥālle, ki andadır, ayb eyleme ki cemī memālikiñ āb-ı rūyıdır. Pes, aña ayb eḳālīm-i ālemiñ cem ine ta yībdir.

אت אی او
ا اכ

כ

از آب
א آب א כ

Farḳ’est ez-āb-ı Ḫıżr ki ẓulmāt cāy-ı ū’st
Tā āb-ı mā ki (46a) menba eş Allāhuekber’est

Ba żı nüsḫada tā āb yerine bā-āb vāḳi dir, bā-yı ma iyyetle. Menba ṣuyuñ
yerden ḳaynayup çıḳduġı mevżi a dirler. Āb-ı mā’dan murād āb-ı Rükn-ābād’dır ki sābıḳan beyān olındı. Rukn-ābād anıñçün dirler ki Seyyid Rükneddīn ki mutavassıṭ ṣāḥibidir, anıñ menba ında ya nī başında binālar yapup ṣuffalar baġlamışdır. Ve bunlarda bu ḳānūndur ki bir kimse bir yeri ma mūr idüp
şenlendirse1 aña nisbet idüp fulān-ābād dirler, Ca fer-ābād gibi meẟelā. Āb’la
mā’nıñ cem inde luṭf-ı ta bīr var. Ol depeye Allāhuekber diyü ad ḳoduḳları
anıñçündür ki şehr bu depeniñ dibindedir. Her kim ki Hemedān cānibinden
gelürse şehri göremez depeye çıḳmayınca. Pes, depeye çıḳup şehri görince
bī-iḫtiyār Allāhu Ekber dirmiş. Andan ṣoñra ġalebe-i isti māl ile ol depeye
alem oldı.
Maḥṣūl-i Beyt: Farḳ vardır āb-ı ḥayātdan ki yeri ẓulümātdır, bizim Rüknābād ṣuyumuza dek ki menba ı Allāhuekber depesidir. Ya nī anıñ mevżi i ẓulümāt ve bunuñ yeri Allāhuekber’dir, pes, farḳ lāzımdır. Ammā bā-āb nüsḫası
üzre ma nā böyle olur ki bizim ṣuyumuzla āb-ı ḥayāt ortasında farḳ vardır dimek olur.

ر

א آب روی و א
ی כ روزی
א אد

Mā āb-ı rūy-ı faḳr u ḳanā at ne-mī-berīm
Bā-pādişeh bi-gūy ki rūzī muḳadder’est

Āb-ı rūy ırża ve yüz ṣuyına dirler. Ne-mī-berīm nefy-i müstaḳbel mütekellim ma a ġayrdır. Faḳr, fā’nıñ fetḥi ve żammı cāyiz, yoḳluḳ ma nāsınadır.
1

T: şineldise (metin harekeli). F: şenildise (harekeli). Tarama Sözlüğü’nde şenelmek ve şeneltmek fiili
bulunmaktadır.
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Ḳanāat maṣdardır, ḳani a-yekne udan, ya nī alime bābından, ‘Men ḳanaa şebia’1 bundandır, ḳısmet-i ezelīye rāżī olmaḳ. Rūzī, yā-yı aṣliyye ile, rızḳ ma nāsınadır. Bi-gūy bunda ḫiṭāb-ı āmm ma nāsını ifāde ider. Muḳadder mu ayyen
dimekdir, ya nī Allāhu Te ālā ezelde ta yīn eyledigidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Biz faḳr u ḳanā at yüzi ṣuyın gidermeziz. Pādişāha söyle ki
rızḳ muḳadderdir. Ya nī biz faḳr u ḳanā at bābını terk idüp ekābir ḳapularına
düşmeziz, zīrā bilürüz ki Allāhu Te ālā Rezzāḳ-ı muṭlaḳdır, herkesiñ rızḳını
ezelde taḳdīr u ta yīn eylemişdir, ne ihmālle nāḳıṣ olur ne sa y-ile zāyid. Pes,
pādişāhlara ve paşalara ve beglere ve ġayrılara varup (S,T+ iki ḳat olup) selām
virüp temelluḳ (M,T+ u tabaṣbuṣ) idüp dünyā ḥuṭāmını ricā eylemek maḥż-ı
ḫaṭā ve fesāddır.

ככ
אخ א
و כ
از

هد

א

כ

Ḥāfıẓ çi ṭurfe şāḫ-ı nebātī’st kilk-i tu
K’eş mīve dil-peẕīrter zi-şehd u şekker’est

Ṭurfe aceb. Şāḫ dal ve budaḳ. Nebāt şekerin mükerreri, şāḫ nebāt’a mużāf
olmuşdur. Kilk, kāf-ı Arabīniñ kesriyle ve lām’ıñ sükūnıyla, aṣlında ḳamış
oḳa dirler, ammā bunda ḳalem ma nāsınadır, (M,S+ Acem böyle oḳur, ammā)
Rūmīler kāf-ı Acemīniñ kesriyle oḳurlar. K’eş; ki ṣıfatla mevṣūfı rabṭ eylemişdir, şīn-i żamīr kilk’e rāci dir. Dil-peẕīr vaṣf-ı terkībīdir, peẕīrīden’den, göñül
ḳabūl idici ma nāsına. Şehd mūmlı bal.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ne aceb nebāt dalıdır seniñ ḳalemiñ ki meyvesi
şehd u şekerden göñül ḳabūl idicirekdir, ya nī seniñ ḳaleminde bir leẕẕet ü ṣafā
vardır ki şehd u şekerde yoḳdur. Şāḫ-ı nebāt bunda iki ma nāya olmaḳ cāyizdir,
biri şeker ḳamışı ve biri de nebātdan ki bir şāḫ taḫayyül idüp ḳaleme isti āre
eyleye.

1

Kanaat eden tok olur, açlık çekmez.
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36
Ve lehu (46b) eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

ت درو א
درو א

رو
א

Ravża-i ḫuld-ı berīn ḫalvet-i dervīşān’est
Māye-i muḥteşemī ḫidmet-i dervīşān’est

Ravża mübtedā ḫalvet ḫaber ola, yā emr bi’l- aks ola. Ḫuld cennetdir.
Berīn; ber Fārisīde alā ma nāsınadır ve yā nisbet, nūn te kīd içündür, yücerek
cennet dimekdir, Firdevs-i a lā ma nāsına. Māye bunda sermāye ma nāsınadır.
Muḥteşemī; Sürūrī ism-i mef ūl ṣīġası üzre heybetlenmek ve ululuḳ dimekdir
dimiş, ammā Ṣıḥāḥ-ı Cevherī’de ism-i fā il vezni üzre getürmiş ve ma nāsını ḫacāletle tefsīr eylemiş. Bunda da mıṣrā -ı evvel gibi mübtedā ve ḫaber iki ṭarīḳledir. Ḫidmet maṣdardır, mef ūline mużāf olmuşdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Firdevs-i a lā bāġçesi dervīşleriñ ḫalvetidir veyā dervīşleriñ
ḫalveti Firdevs-i a lā bāġçesidir. Aẓamet u heybet sermāyesi dervīşlere ḫidmetdir veyā bi’l- aks. Ya nī dervīşleriñ ḫalveti hemān ḫuld-i berīndir ẕevḳ u ṣafā
ḫuṣūṣında ki aña mālik ü ḳādir olan hemān cennete ḳādirdir ve anlara ḫidmet
eylemek sermāye-i izzet ü sa ādetdir. Dervīşāndan bunda murād ehlu’llāhdır.

دارد

א

درو א

אت

ر

כ

آن در

Kunc-i uzlet ki ṭılısmāt-ı acāyib dāred
Fetḥ-i ān der-naẓar-ı raḥmet-i dervīşān’est

Kunc-i uzlet ki; uzlet ḫalḳdan kesilüp bir bucaḳ iḫtiyār eylemege dirler,
iżāfet beyāniyyedir. Ṭılısmāt ṭılısmıñ cem idir, ẕevi’l- uḳūluñ ġayrı olduġıçün
elif ve tā’yla cem oldı. Naẓar-ı raḥmet iżāfet-i maṣdar ile’l-fā il ḳabīlindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Uzlet künci ki acāyib ṭılsımları var, anıñ fetḥi dervīşleriñ
raḥmeti naẓarındadır. Ya nī vāṣılīn ki bir kimseye raḥmetle naẓar eyleyeler,
künc-i uzlet iḫtiyār eylemek aña żarūrī olur, zīrā (T+ gūşe-i) uzlet iḫtiyār eylemeyince murādlarına vāṣıl olmazlar.
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ر
אج כ
درو א
כ در

آ

כ א

Ān-çi pīşeş bi-nihed tāc-ı tekebbur ḫurşīd
Kibriyāyī’st ki der-ḥaşmet-i dervīşān’est

Ekẟer1 nüsḫada ān-çi yerine ān ki vāḳi olmuş, biz bu nüsḫayı iḫtiyār itdik
ki2 maḳāma bu münāsibdir. Tekebbur büyüklenmek. Kibriyā aẓamet ya nī
ululuḳ. Ḥışmet; Ṣıḥāḥ’da ḥā’nıñ kesriyle (S,M+ ismdir, istiḥyā ma nāsına. Aṣma ī ḥışmet, kesr-i ḥā’yla), ġażabdır didi, ammā ḥā’nıñ fetḥine hīçbirisi ta arruż eylemedi ve Sürūrī ḥaşmet’i heybetle beyān eyledi, ammā ma lūm degil
ki nereden aḫẕ eyledi ve ḥā’nıñ ḥareketine hīç ta arruż eylemedi. Lākin ḫalḳ
isti mālinde ḥaşmet, fetḥ-i ḥā’yla, aẓametdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol nesne ki anıñ öñünde ḫurşīd tāc-ı tekebbüri ḳor ya nī
terk ider, bir aẓametdir ki dervīşleriñ ḥaşmetindedir. Ya nī güneş bu ḳadar
tekebbür ü tereffu ile dervīşleriñ ḥayāsı kibriyāsı öñinde tekebbürlük eylemez.
Ḥāṣılı, bunlarıñ ri āyet-i ādāb u erkānında şermendedir.

ر

رא
ا
درو א

دوس כ ر
ی از

Ḳaṣr-ı firdevs ki rıḍvān’ş be-derbānī reft
Manẓarī ez-çemen-i nuzhet-i dervīşān’est

Ḳaṣr köşk. Firdevs cennet. Rıḍvān’ş; Rıḍvān bunda cennet ḳapucısıdır,
nūn żarūret-i vezn içün sākin oḳunur. Be-derbānī; bā ḥarf-i ṣıla, derbān ḳapucı, yā ḥarf-i maṣdar. Manẓarī ism-i mekāndır, yā vaḥdet içündür. Nuzhet
sürūr ve pāklikdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cennet köşki ki Rıḍvān anıñ ḳapucılıġına vardı, imdi ol
köşk bir naẓargāhdır dervīşleriñ nüzheti çemeninden. Çemen-i nüzhet iżāfeti
beyāniyyedir, ya nī cennet (47a) dervīşleriñ3 sürūr u ḥubūr ve ẕevḳ u ṣafāsından bir nümūnedir.
1
2
3

S: ba żı.
M: ammā faḳīr bu nüsḫayı iḫtiyār eyledi ki. S’de bu kısım yok.
T: dervīşlik.
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אه

آن
درو א

د از
آ زر
כ در
כ א

Ān-çi zer mī-şeved ez-pertev-i ān ḳalb-i siyāh
Kīmyāyī’st ki der-ṣoḥbet-i dervīşān’est

Mıṣrā -ı evvelde muḥtemelu’ż-żıddeyn ṣan atı var. Ḳalb-i siyāh bunda iki
ma nāyadır. Birisi oldur ki altunda ve aḳçede isti māl iderler. Birisi de ḳara
göñül ma nāsına ki aña dil-i tīre dirler ki cilā-yı naẓar-ı mürşidle müncelī1
olmaya. Ṣoḥbet bunda mülāzemet ü muṣāḥebetden2 ibāretdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol nesne ki ḳara ḳalb, baḳır3 ve ḳurşun gibi, anıñ eẟer ü
żiyāsından ṣāfī ve ḫāliṣ altun olur, bir kīmyādır ki dervīşleriñ mülāzemet ü
muṣāḥabetindedir, ya nī ehlu’llāha muṣāḥib olan ne ḳadar nāḳıṣ u ebter ise de
fāżıl u kāmil olur.

و

درو א

כ

از כ ان א כ ان
از ازل א א

Ez-kerān tā be-kerān leşker-i ẓulm’est velī
Ez-ezel tā be-ebed furṣat-ı dervīşān’est

Kerān ve kerāne, fetḥ-i kāf-ı Arabīyle, kenār ma nāsına ki Türkçe aña ḳırañ dirler.
4

Maḥṣūl-i Beyt: Dünyānıñ bir ucından bir ucına dek ẓulüm askerīdir, ya nī
tamām-ı dünyāyı (S,M+ ẓulüm) ṭutmuşdur, ammā ezelden ebede dek furṣat u
nuṣret dervīşleriñdir, ya nī ne yere ki teveccüh iderlerse orayı fetḥ iderler.

زوال

از آ
א
دو درو א

دو را כ
כ

Devletī-rā ki ne-bāşed ġam ez-āsīb-i zevāl
Bī-tekelluf bi-şinev devlet-i dervīşān’est

Āsīb, (S+ sīn’iñ kesri ve bā’nıñ sükūnıyla, muṭlaḳ āzār ma nāsına olup ve
daḫi yan yana ve baş başa urup mecrūḥ olmaḳ ki Arabīde ṣadme dirler ve āfet
1
2
3
4

S, T, F: mütecellī.
M: münāsebetden.
T: baġrı gibi.
M: ḳıran.
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ü nekbet ma nāsına da gelür.) (M,T+ yan başı gelmekdir.) Āsīb-i zevāl iżāfeti
beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir devletiñ ki zevāl zaḥmeti olmaya, ya nī zevālden maṣūn
u maḥfūẓ ola, zaḥmetsiz işit ki ol devlet dervīşleriñ devletidir.

א אت و د אا و
ت درو א

وان

Ḫusrevān ḳıble-i ḥācāt u du ā-end velī
Sebebeş bendegī-i ḥażret-i dervīşān’est

Ḫusrevān Ḫusrev’iñ cem idir ve Ḫusrev mu arreb-i Kisrā’dır ki cem i ekāsire gelür. Ḥāṣılı, Acem pādişāhlarına kisrā dirler, egerçi Kisrā, Hürmüz bin Nūşirevān’ıñ oġlıdır, ammā taġlīb ṭarīḳiyle sā ir Acem pādişāhlarına ıṭlāḳ iderler.
Nitekim Rūm pādişāhlarına Ḳayser, Çīn, (M,S+ Maçīn) pādişāhlarına Faġfūr ve
Hind pādişāhlarına Rāy dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāhlar ḥācāt u du ā ḳıblesidir, ya nī herkes anlara
arż-ı ḥācāt idüp du ā iderler ve bunuñ sebebi dervīşleriñ ḥużūrında bende
olmaḳdır.

ا

تכ
درو א

وش ا
ای ا
و زر در כ

Ey tuvānger me-furūş īn heme naḫvet ki tu-rā
Ser u zer der-kenef-i himmet-i dervīşān’est

Ey ḥarf-i nidā-yı āmm. Tuvānger ḳudret u ḳuvvet ṣāḥibi ma nāsınadır,
ammā bunda ġanī ve māl-dār maḳṣūddur, ger edāt-ı fā ildir, Türkīde -ci ma nāsına, gār’dan muḫaffefdir, sitemgār ve sitemger ve cefāgār ve cefāger gibi. Naḫvet tekebbür ü aẓamet ma nāsınadır. Kenef ṣıġıncaḳ yere dirler1.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ġanī ve māl-dār kimse, bu ḳadar tekebbür ü ta aẓẓum
ṣatma, zīrā seniñ başıñ ve mālıñ ve mülküñ2 dervīşleriñ himmeti ṣıġıncaġındadır. Ya nī anlarıñ himmeti bereketindedir cemī māl ü māmelekin, şöyle ki
anlar himmetlerini senden ṣarf eyleseler cümlesi telef olur3.
1
2
3

T: Kenef ṣıġıncaḳ.
M, S: māmelekiñ.
S, T, F: eyleseler hep ṣaded-i telefde olur.
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ز

و رود از
از ت درو א

אرون כ
ا ه א כ

Genc-i Ḳārūn ki furū mī-reved ez-ḳahr henūz
Ḫānde bāşī ki hem ez-ġayret-i dervīşān’est

Genc ya nī emvāl. Furū mī-reved aṣlında batmaḳ ve ṭalmaḳ ma nāsınadır,
ammā bunda aşaġa gider ma nāsınadır. Ez-ḳahr ya nī ez-ḳahr-ı Ḫudā. Henūz
daḫi dimekdir. Bāşī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, bāşīden’den, ḫānde bāşī oḳumuşsın ola veyā oḳumuş olasın. (47b)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳārūn mālı ki Allāh’ıñ ḳahrından el-ān batup gitmededir, tefsīrlerde ve tārīḫlerde oḳumuşsın ola ki dervīşleriñ ġayretindendir. Bunda dervīşlerden murād fuḳarādır ki Ḳārūn’a ﴾ َ ۪ ِ َ ْ ‘ ﴿ َ َ ْ ْح ِان ا َ َ ُ ِ اLā
َ
tefreḥ inne’llāhe lā yuḥibbu’l-ferīhīn’1 didiler. Pes, dervīşlerden murād Ḥażret-i
Mūsā’dır2 diyen beytden maḳṣūdı bilmedi3.

א

א אن
درو א

دכ
روی
شآ

Rūy-ı maḳṣūd ki şāhān be-du ā mī-ṭalebend
Maẓhareş āyine-i ṭal at-i dervīşān’est

Rūy-ı maḳṣūd iżāfeti beyāniyyedir. Āyine-i ṭalat da öyledir. Maẓhareş;
[maẓhar] ism-i mekāndır, ẓāhir ve peydā olacaḳ yer, şīn żamīri rūy-ı maḳṣūda
rāci dir. Ṭalat’dan bunda murād yüzdür.
Maḥṣūl-i Beyt: Maḳṣūd yüzi ki pādişāhlar anı du āyla ṭaleb iderler, anıñ
maẓharı ya nī ẓāhir ü peydā olacaḳ yeri fuḳarānıñ yüzi āyinesidir, ya nī ehlu’llāhıñ mübārek yüzini görmek hemān maḳṣūd yüzini görmekdir.

م כ را
ت درو א

آ
و

م
ا

رت

Men ġulām-ı naẓar-ı Āṣaf-ı ahdem k’ū-rā
Ṣūret-i ḫācegī vu sīret-i dervīşān’est
1
2
3

“Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenenleri sevmez.” Kasas 28/76.
M, S: Ḥażret-i Mūsā aleyhi’s-selāmdır.
<T+ Redd-i Şem ī>
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Āṣaf-ı ahd’dan murād zamānınıñ vezīr-i a ẓamıdır ki Ḳıvāmuddīn Ḥasan’dır. K’ūrā aṣlında ki ū-rā idi terkīble hā-i resmī ile hemze ḥaẕf olmuşdur,
ma nāsı ki anıñ dimekdir, rā taḫṣīṣ ifāde ider. Ḫācegī; āḫirinde hā-i resmī olan
lafẓa edāt-ı cem veyā edāt-ı maṣdar dāḫil olmalı olsa hā’yı kāf-ı Acemīye tebdīl iderler, ḫācegān ve ḫācegī ve bendegān ve bendegī dirler. Sīret ḫulḳ u ḫūy
ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben zamāne vezīr-i a ẓamınıñ naẓarınıñ ḳulıyam ki anıñ
ṣūreti ḫācegāne ve sīreti dervīşānedir, ya nī ẓāhiri ekābirāne ve bāṭını faḳīrānedir. Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı evvel böyle vāḳi olmuş. ‘Bende-i Āṣaf-ı ahdem
ki derīn salṭanateş’. (F+ Derīn salṭanateş) bu salṭanatda ve aẓametde dimekdir.

ار آب אت ا ی
ت درو א
אك در

א

Ḥāfıẓ er āb-ı ḥayāt-ı ebedī mī-ṭalebī
Menba eş ḫāk-i der-i ḫalvet-i dervīşānest

Er eger’den muḫaffefdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger mü ebbed ḥayy olmaḳ ābını isterseñ ya nī
ebedī diri olup ölmemek isterseñ, menba ı ya nī ol ābıñ ẓuhūr idüp çıḳduġı
yeri dervīşleriñ ḫalvetiniñ ḳapusınıñ ṭopraġıdır. Ya nī ebedī ḥayāt isterseñ, dervīşler ḳapusı türābına mülāzemet eyle.

כ

א

ا א אدب אش כ
ت درو א
از

א

Ḥāfıẓ īn-cā be-edeb-bāş ki sulṭānī-i mulk
Heme ez-bendegī-i ḥażret-i dervīşān’est

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bunda ya nī dervīşler āsitānesinde edeble ol ki
memleket pādişāhlıġı cemī an dervīşleriñ ḥużūrına bende olmaḳdandır, ya nī
dünyā salṭanatı fuḳarāya muḥabbet u meveddet eylemekdendir, ḥāṣılı, pādişāhlar ehlu’llāhıñ du āsına muḥtāclardır.1

1

(S+ Bunda dervīşān redif vāḳi olmuş, ammā ḳāfiyesi fāsiddir ki ḥarf-i revīsi yoḳdur. Niteki ‘Dil
serā-perde’ ġazelinde taḥḳīḳ oldı.)
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37
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec-i Aḫreb
Mefūlü Mefāīlün Mefūlü Mefāīlün

در د

אن آ אرم
اران از
و

در د
از

Der-deyr-i muġān āmed yārem ḳadeḥī der-dest
Mest ez-mey u mey-ḫārān ez-nergis-i mesteş mest

Der bā-yı ṣıla ma nāsınadır. Yār lüġatde yoldaşa dirler, cānāna yār didikleri
mecāzendir. Ḳadeḥī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ḳadeḥī mübtedā ve der-dest ḫaberi
ve bu cümle āmed’iñ fā ilinden ḥāldir, mest ez-mey de andan ḥāldir terādüf ṭarīḳiyle. U mey-ḫārān; vāv ḥarf-i aṭf ve bu cümle-i ḥāliyye ma ṭūfdur
mā-ḳablindeki cümle-i ḥāliyyeye. Nergīs’den murād çeşmdir, teşbīh-i kināye
ṭarīḳiyle.
Maḥṣūl-i Beyt: Yārim muġān kilīsāsına geldi ve bir ḳadeḥ bāde elinde
mestāne geldi ve bāde-perestler (48a) anıñ çeşm-i mestinden mest geldiler.
Ya nī cānān bir ḳadeḥ bāde eline alup mestāne geldi ve bāde-nūş muṣāḥibleri
anıñ mestāne çeşminden mest geldiler.

ا

او כ
او א ی

در
وز

Der-na l-i semend-i ū şekl-i meh-i nev peydā’st
V’ez-ḳadd-i bulend-i ū bālā-yı ṣanevber pest

(M,T+ Nal müşterekdir, at na lına ve başmaġa dirler. Semend; Tuḥfe-i
Ḥüsāmī’de dimişdir.)
Mıṣrā:

Atıñ bozı ḫıng u ḳulası semend

(M,T+ Ḳula ata semend dimişdir,) ammā Ṣıḥāḥ-ı Furs’de dorı ata dimişdir.
Şekl-i meh-i nev; cānānıñ atı na lını māh-ı nev’e teşbīh meşhūrdur. Pest
alçaḳ dimekdir, ammā bunda alçaḳ murād degildir, belki ẕelīl ü ḥaḳīr
ma nāsınadır.
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Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ semendi na linde hilāl şekli ẓāhir ü bāhirdir ve
anıñ bülend ḳaddinden ṣanevber ḳāmeti alçaḳ ve denīdir1. Bu beyte ḥikāyet-i
ḥāl-i māżī ma nāsını virmek ẓāhire muḫālifdir.2

ن
ن

م
م

از د
א او

آ
وز

Āḫir be-çi gūyem hest ez-ḫod ḫaberem çun nīst
V’ez-behr-i çi gūyem nīst bā-ū naẓarem çun hest

Āḫir edāt-ı te kīd ü taḳrīrdir. Be-çi gūyem; bā ḥarf-i sebeb, ne sebeble ve
ne vecihle dimekdir. V’ez-behr-i çi; vāv ḥarf-i aṭfdır, mā-ba dini be-çi lafẓına
aṭf ider. Mıṣrā -ı ẟānīyi vāv-ı āṭıfasız īrād eylemek ḳıllet-i te emmüldendir3.
Maḥṣūl-i Beyt: Ne sebeble ve ne vechile kendimden ḫaberim var diyebilürem, çünki kendimden ḫaberim yoḳdur. Ya nī ‘Men arefe nefsehu’4 da vāsını
ne vechile eylerem, çünki bende bu ḥāl yoḳ. Ve daḫi niçün aña naẓarım yoḳ
direm, çünki aña naẓarım var, ya nī cānāna naẓarım yoḳ niçe diyebilürem,
çünki göñlüm ve gözüm aña nāẓırdır.

א

او
او

א

دل د אزان
אزان
و ا אن

Şem -i dil-i dem-sāzān bi-nşest çu ū ber-ḫāst
V’efġān-ı naẓar-bāzān ber-ḫāst çu ū bi-nşest

Dem-sāz muvāfıḳ-ı muṣāḥib ma nāsınadır, hem-āvāz diyen yañıldı5. Bi-nişest bunda söyündi dimekdir, zīrā bu lafẓ āteşde isti māl olsa söyünmek ma nāsınadır. Efġān hemze ile ve ḥaẕfiyle lüġatdir. Naẓar-bāz gördügini sevene dirler. Ber-ḫāst ḳalḳdı ya nī peydā ve ẓāhir oldı ma nāsına. (S,T+ Gitdi ma nāsına
degildir ba żılar ẓann eyledigi gibi6.)
Maḥṣūl-i Beyt: Muṣāḥibleriñ göñli şem i söyündi ol cānān meclisden
ḳalḳup gitmek isteyince, ya nī meclisde gelüp7 ḳarār eyleyince her birisi rūy-ı
cānāndan göñlinde bir şem uyarmışdı. Cānān ḳalḳup gidince bu şem iñ
1
2
3
4
5
6
7

M: ẕelīldir.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: ḳalaḳ-ı te emmüldür. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
Kendini bilen Rabbini bilir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
M: ḳalup.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

söyünmesi lāzım gelür, zīrā vücūdı rūyınıñ aksinden idi. Rūyı ki ġāyib oldı
aks aña teba iyyetle ġāyib olur. Daḫi cānān oturup ḳarār idince naẓar-bāzlar
müteşevviḳ olup dost dost diyü feryād u fiġāna başladılar. Ḥāṣılı, gelüp oturınca şevḳ-i viṣāl derūnlarında peydā olup hū hū dimege başladılar. Bu beytde
mıṣrā -ı ẟānīyi vāv-ı āṭıfasız īrād eyleyen ḳuṣūr eylemiş1. Bu beytde iki mıṣrā da
bile ṣan at-ı teżād vardır.

ی او
در
در ا وی او

ش
א
כ אכ
ور و

Ger ġāliye ḫoş-bū şud der-gīsū-yı ū pīçīd
V’er vesme kemān-keş geşt der-ebrū-yı ū peyvest

Ġāliye’niñ taḥḳīḳi ‘Ser-i irādet-i mā’ ġazelinde geçmişdir. Pīçīd fi l-i māżīdir, pīçīden’den, lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, gāh olur ki iki mef ūl
alur, Türkīde ṣarmaḳ gibi. Bunda bir mef ūl almışdır, zīrā ma nā, gīsūsuna ṣarıldı ve dolandı’dır. Vesme vāv’ıñ fetḥi ve sīn’iñ sükūnıyladır, vesime’den muḫaffefdir, vāv’ıñ fetḥi ve sīn’iñ kesriyle, Arapça ıẓlam dirler, ayn’ıñ kesri ve ẓā’nıñ
sükūnıyla, bir otdur ki anıñla ṣaç ve ṣaḳal boyarlar. Rāstıġa da2 vesme dirler.
Ebrū ḳaşdır. Peyvest fi l-i māżīdir, ulaşdı ve ḳavuşdı ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger ġāliye güzel ḳoḳulı oldı (48b) ise anıñ gīsūsına ṣarılup
ṭolanduġındandır, ya nī gīsūsına ta alluḳ eyledi ve bu būyı kesb eyledi. Vesme
daḫi kemān-keş, ya nī kemān şeklinde vāḳi oldıysa cānānıñ ebrūsına muttaṣıl
olmaḳdandır. Ḥāṣılı, vesme ebrūya vuṣūl bulmayınca kemān şeklini bulmaz.
Kemān-keşi vesmeye nisbet mecāzdır, zīrā vesme yay çekmez, belki ebrūya çekilmek ile kemān şeklin bulur.

ۀ א
از

אز آی כ אز آ
כ א אز ی כ

Bāz āy ki bāz āyed omr-i şude-i Ḥāfıẓ
Her çend ki n’āyed bāz tīrī ki bi-şud ez-şest

Bāz āy girü gel. Bāz āyed rücū eyleye dimekdir. Şude refte ma nāsınadır.
N’āyed bāz girü gelmez ya nī rücū eylemez dimekdir. N’āyed aṣlında ne-āyed
idi elif-i memdūde ile, pes żarūret-i vezniçün hemzesini ḥaẕf eyledi, n’āyed
1
2

<T+ Redd-i Sürūrī>
S: Rāstıḳ ṭaşına daḫi.
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ḳaldı, fa lün vezni üzere. Şest bunda oḳı gezledügüñ vaḳt baş parmaḳdan oḳ
ile kirişi ḳavrayan1 yire dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Girü gel ki Ḥāfıẓ’ıñ geçmiş ömri girü gele ya nī rücū eyleye, ḥāṣılı, seniñ rücū uñ sebebiyle tāze ömr kesb idüp civān ola, her ne deñlü
ki ḳabżadan çıḳan oḳ girü dönmezse. Ya nī geçen ömür dönmek muḥāldir,
ammā seniñ rücū uñ sebebiyle tāze ḥayāt bulur dimekdir. Hest lafẓı ki vāḳi dir
bir beytiñ ḳāfiyesinde, ma mūl ṭarīḳiyledir, bāḳīsi aṣl üzerinedir.

38
Ve lehu eyżan2
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

ی
ی

אن
אن

اب آن
אب آن ز

Ḫāb-ı ān nergis-i fettān-ı tu bī-çīzī nīst
Tāb-ı ān zulf-i perīşān-ı tu bī-çīzī nīst

Ḫāb uyḳu ve düşdür, bunda uyḳu murāddır. Fettān mübālaġa ile fitneci
dimekdir. Tāb bunda büklümdür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, seniñ ol fitneci gözüñüñ uyḳusı ġarażsız degildir,
elbette bir sebebi vardır, ya nī teġāfülden ibāretdir ki uşşāḳa iltifāt idüp yüzlerine baḳmayayın dimekdir. Ve seniñ ol perīşān zülfüñüñ büklümi daḫi bir
ġarażsız degildir, belki uşşāḳ dillerini ṣayd eylemek içün ḳullābdır.

ی

روان د כ
د כ ان

כ

از

כ

Ez-lebet şīr revān būd ki men mī-goftem
K’īn şeker gird-i nemekdān-i tu bī-çīzī nīst

Revān ṣıfat-ı müşebbehedir, revīden’den, aḳaġan ma nāsına. Mī-goftem evvelinde mī ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ma nāsını ifāde ider, söylerdim dimekdir. K’īn
1
2

T, F: ḳarvayan.
M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.
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şeker; ki ḳavli maḳūle rabṭ ider1. Ekẟer nüsḫada ki lafẓı yoḳdur, ammā olması
ḥükm-i lüzūmdadır. Şeker’den murād lebdir. Nemekdān’dan2 murād dehāndır. (T+ Gird yerine nezd lafẓını īrād eyleyen yanından īrād eylemişdir3. Zīrā on
nüsḫa miḳdārı var yanımızda ve birisinde bu ibāreti görmedik.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ lebiñden henūz süt aḳardı, ya nī henūz ṭıfl idiñ ki
ben4 söylerdim, bu şeker seniñ tuzluġuñ5 eṭrāfında bir illetsiz degildir, ya nī
uşşāḳı bunuñla kendüñe meyl itdürmek içündür.

د א اא
ی

آب א
אه ز ان

Çeşme-i āb-ı ḥayāt’est dehānet ammā
Ber-lebeş çāh-ı zeneḫdān-ı tu bī-çīzī nīst

Çeşme bunda bıñar ma nāsınadır. Ber-lebeş; ber bunda ẓarfiyyet ifāde
ider. Leb lafẓı müşterekdir, dudaḳ ile kenār beyninde, leb-i deryā gibi. Leb
kenār ma nāsınadır, (S,T+ kendi ma nāsına degildir diyen leb bunda mecāzen
ẕikr oldı ṣanmış6. Ber-leb diyüp ve ma nāsını lebiñ üzre dimegiñ ma nāsını
lebiñden fażla ve anıñ üzerine serper diyen kimse fürsān-ı meydān-ı Fārisīden
degil imiş7.) Şīn żamīri dehān’a rāci dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dehānıñ āb-ı ḥayāt bıñarıdır8, ammā kenārında çāh-ı zeneḫdānıñ bir sebebsiz degildir, belki dehānıñ āb-ı ḥayātına meyl eyleyen aña
düşüp mü ebbed (49a) maḥbūs ḳalmaḳ içündür.

دا
ی

אدا כ
אن

אن درازئ
در כ אن אوك

Cān-dirāzī-i tu bādā ki yaḳīn mī-dānem
Der-kemān nāvek-i mujgān-ı tu bī-çīzī nīst

İsti mālde dirāzlıġı ömre ṣarf iderler, cāna ṣarfı meşhūr degildir, ömrüñ
uzun olsun dirler, cānıñ uzun olsun dimezler. Dirāzī’de yā ḥarf-i maṣdardır.
1
2
3
4
5
6
7
8

S: ki mef ūle rabṭ ider.
T, S, M: nemek’den. F nüshası tercih edildi.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S, T: men.
S: dehānıñ.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: yeridir.
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Bādā edāt-ı du ā iyyedir, ḫayırda ve şerde müsta meldir, elifi ḥaẕf idüp bād da
dirler, (S,T+ emr-i ġāyibdir diyen bilmemiş1.) Nāvek-i mujgān iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cān ve ömrüñ uzunluġı olsun ki gerçekden bilürem ki seniñ nāvek-i müjgānıñ kemānda olmaḳ bī-ġaraż degildir. Ya nī Allāhu
Te ālā saña ḥayātla ömr-i ṭavīl müyesser eyleye, egerçi yaḳīn bilürem ki nāvek-i
müjgānıñ kemān-ı ebrūda ḥāżır olmaḳ ḳolayına degildir, belki ben nā-tuvāni
helāk eylemek içündür.

و ا وه اق
و
ی
א و ا אن

ای دل ا

Mubtelāyī be-ġam u miḥnet u endūh-ı2 firāḳ
Ey dil īn nāle vu efġān-ı tu bī-çīzī nīst

Endūh ġuṣṣa dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ġam u miḥnete ve firāḳ ġuṣṣasına mübtelāsın ey göñül, seniñ bu nāle ve efġānıñ illetsiz degildir, ya nī āşıḳsın ve muḳteżāy-ı ışḳ feryād
u fiġān u enīndir.

ی

אن

אن

כ

دوش אد از
אك
ای ا

Dūş bād ez-ser-i kūyeş be-gulistān bi-guẕeşt
Ey gul īn çāk-ı girībān-ı tu bī-çīzī nīst

Dūş dün gice. Çāk yırtmaç ve yırtıḳ ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice bād anıñ ser-i kūyından gülistāna uġradı. Ey gül,
bu seniñ çāk-ı girībānıñ ḳolayına degildir, belki bāddan anıñ ḫaberin almışsın
ve şevḳden çāk-ı girībān eylemişsin.

دارد

אن
ی

ار دل از
درد
א ا د ۀ אن

Derd-i ışḳ er çi dil ez-ḫalḳ nihān mī-dāred
Ḥāfıẓ īn dīde-i giryān-ı tu bī-çīzī nīst
1
2

<T+ Redd-i Şem ī>
M, S: endūh u.
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Derd-i ışḳ muḳaddem mef ūlidir nihān mī-dāred’iñ ve dil fā ilidir. Giryān ṣıfat-ı müşebbehedir, aġlaġan dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñül ışḳ derdini egerçi ḫalḳdan gizler, ey Ḥāfıẓ, seniñ bu
dīde-i giryānıñ ḳolayına degildir. Ya nī derd-i ışḳı göñül egerçi gizler, ammā
göz yaşı iẓhār u ibrāz ider. Pes, āşıḳ olduġuñ andan ma lūmdur. Ba żı nüsḫada
‘īn dīde-i giryān’ yerine ‘īn sīne-i nālān’ düşmüşdür.

39
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אد

ا

ا אد

و כאر د ای وا
ا אد دل از ره ا

Bi-rev be-kār-ı ḫod ey vā iẓ īn çi feryād’est
Merā futād dil ez-reh tu-rā çi uftāde’st

Bi-rev; bā ḥarf-i te kīddir, rev emr-i muḫāṭab, (S+ git var dimekdir.) Merā
benim dimekdir, Arabīde lī ma nāsına. Reh’den murād ṭarīḳ-i bī-ġamdır.
Uftāde’st bunda vāḳi ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey vā iẓ, kendü işiñe git, bu ne feryāddır, ya nī baña naṣīḥat
idüp üstüme çaġırmaḳ ne içündür. Benim göñlüm yoldan düşdi, (S,M+ ya nī
niẓām u intiẓāmdan düşen benim göñlümdür), saña ne vāḳi olmuşdur, ya nī
beni melāmet idüp neylersin, saña benim āşıḳ olup rüsvāy olduġumdan ne
ziyān var ve saña bundan ne oldı.

از
אد

ه

ها

آ

اآ

אن او כ
כ
د ا

Miyān-ı ū ki Ḫudā āferīde-est ez-hīç
Daḳīḳaī’st ki hīç āferīde ne-gşāde’st

1

M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.
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Miyān bele ve ortaya dirler, ammā bunda murād beldir. Daḳīḳa dereceniñ1
altmış ḥiṣṣesinden bir ḥiṣṣesine dirler, ammā bunda mes ele-i müşkileden ibāretdir. Āferīde’den bunda maḫlūḳ murāddır. Ne-guşāde’st nefy-i māżī müfred
ġāyib, açmamış dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Anıñ beli ki Allāhu Te ālā anı yoḳdan yaratmışdır, bir müşkil mes eledir ki maḫlūḳdan bir maḫlūḳ anı fetḥ eylememişdir. Miyānda bārīklik mu teber olduġıçün gāh mūya teşbīh iderler ve gāh ortadan yoḳ iderler,
nitekim dehānda ḫurdelik mu teber olduġıçün (49b) gāh ẕerreye teşbīh iderler
ve gāh ma dūm iderler.

دو א آزاد

ای כ ی از
از
ا

Gedā-yı kūy-ı tu ez-heşt ḫuld mustaġnī’st
Esīr-i bend-i tu ez-her du ālem āzād’est

Gedā bunda faḳīr u müflis ma nāsındadır, dilenci ma nāsına degildir, (S,T+
ba żılar ẓann eyledügi gibi2.) Āzād ḥür ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ maḥalleñ faḳīri sekiz cennetden müstaġnīdir. Seniñ
bendiñ esīri ya nī zülfüñ esīri iki ālemden āzād u fāriġdir.

اب כ د و
زان اب آ אد

ا
ا אس

Egerçi mestī-i ışḳem ḫarāb kerd velī
Esās-ı hestī-i men zān ḫarāb ābād’est

Mestī’de yā ḥarf-i maṣdardır. Esās temel ve bünyād. Ābād ma mūr (S,M+ ve
şen ve şenlikdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi ışḳ serḫoşlıġı beni ḫarāb eyledi, ammā benim vücūdum bünyādı ol ḫarābdan ma mūrdur), ya nī ışḳıñ ḫarābı olmaḳ ḥaḳīḳatde
ma mūr olmaḳdır.3

אل ز اد و ر אر כ אر
و ا داد
כ ده ا
1
2
3

د

ا

<F+ Ma lūm ola ki her burc otuzar derecedir ve her derece altmış daḳīḳa, minhu, ufiye anhu.>
<F+ Redd-i Sürūrī>
M: ḥaḳīḳatde ma mūr olmaḳdır, fe’fhem.
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Dilā me-nāl zi-bīdād u cevr-i yār ki yār
Tu-rā naṣīb hemīn kerdeest u īn dāde’st

Me-nāl nehy-i ḥāżırdır, nālīden’den. Bī-dād ẓulümdür, zīrā bī ḥarf-i selbdir
ve dād adldir1, pes, adli selb idince ẓulüm olur. Ki yār merhūndur mıṣrā -ı
ẟānīye. Īn dāde’st; bundaki dād iki ma nāya olmaḳ cāyiz. Biri adl ma nāsına
ve biri dāde’den hā-i resmī ḥaẕf olup dād ḳalmışdır, virmiş ma nāsına, virdi
ma nāsına degil, zīrā edāt-ı ḫaber ki est lafẓıdır, isme maḫṣūṣdur, fi le dāḫil
olmaz.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, yāriñ cevr ü ẓulminden iñleme, zīrā yār saña
bunı naṣīb eylemişdir ancaḳ. Bu ise yārdan maḥż-ı adāletdir, yāḫud saña bunı
naṣīb eylemişdir ve bunı virmişdir dimek ola. Ya nī yār saña her ne ki virdiyse
eger adl ü eger ẓulm, ol maḥż-ı aṭiyye ve iḥsāndır, andan şikāyet cā iz degildir.
Dād lafẓını bunda virmiş ma nāsına taḫṣīṣ eyleyen ẓulm eylemiş.2

ن אی
אد

ش

ا

א

א

כאم א

Be-kām tā ne-resāned merā lebeş çun nāy
Naṣīḥat-ı heme ālem be-gūş-ı men bād’est

Kām bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi olmuş ki ma nā-yı ḳarībi murād ve
ma nā-yı ba īdi damāġdır, īhāmdan ġāfil olanlar Ḫāce’niñ ḳaṣdını bilmediler3.
Ne-resāned fi l-i nefy-i istiḳbāldir, resānīden’den ve tā tevḳīt içündür, ma nāsı
mādāmki irişdirmeye dimekdir. Çun nāy siḥr-i ḥelāl ṭarīḳiyle vāḳi olmuşdur,
ya nī mā-ḳabline ve mā-ba dine ṣarf eylemek ḳābildir.
Maḥṣūl-i Beyt: Mādāmki cānān beni nāy gibi kāma irişdirmeye, cemī
ālemiñ naṣīḥati ḳulaġıma yeldir, ya nī vuṣlat-ı cānān müyesser olmayınca baña
ışḳ yolında nuṣḥ u pend mü eẟẟir olmaz.

م א
אد

ن

ان و
א
א وا ن ا

و

כ

Bi-rev fesāne me-ḫān u fusūn me-dem Ḥāfıẓ
K’ezīn fesāne vu efsūn merā besī yād’est
1
2
3

M: adāletdir.
<F+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Fesāne efsāneden muḫaffefdir. Sābıḳan beyān olmuşdur ki Türkīde ol nedir ki dimekle ta bīr olınur, Arabça semr ve usṭūre dirler, cem i esāṭīr gelür.
Fusūn daḫi efsūndan muḫaffefdir, ḥīle ve mekr ma nāsına ve ol nesneye dirler
ki ba żı kimseler ḫāṣṣa diyü oḳur ve üfürür1, ḥāṣıl-ı kelām oḳumaḳ ve üfürmekdir, me-dem didigi anıñçündür. Arabça efsūna ruḳye dirler, rā’nıñ żammı
ve ḳāf ’ıñ sükūniyle. K’ezīn; ki ḥarf-i ta līl, ezīn ez īn’den muḫaffefdir, terkīb
ile ki’den hā-i resmī ve ez īn’den iki hemze gitmişdir, ḥāṣılı, bunda ezīn teşbīh
ma nāsına müsta meldir. Niteki Gülistān’da ‘Ezīn meh-pāre-i ābid-firībī’ teşbīh maḳāmında vāḳi olmuşdur ve Vaḥīd-i Tebrīzī Arūż’ında.
Mıṣrā:

Beşer dihed ezīn (50a) puser ki bih buved zi-ḥūr-ı īn2

Ezīn puser didigi bunuñ gibi oġlan dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Yüri ey Ḥāfıẓ, zāyid ḥikāyeler oḳuma ve göz baġcılıḳ3 ve
ruḳye idüp üfürme, ya nī gerek olmayan işlere mürtekib olma, zīrā bunuñ gibi
efsāne ve efsūn benim ḫāṭırımda çoḳdur. Ezīn’den teşbīh ma nāsı müstefād
olduġını bilmeyenler bunuñ gibi ebyātıñ ma nāsın muḫālif añlarlar4.

40
Ve lehu eyżan5
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

אر
اب ن
د ن او دادن אن כאر

وز

La l-i sīr-āb be-ḫūn-teşne leb-i yār-ı men’est
V’ez-pey-i dīden-i ū dāden-i cān kār-ı men’est

Lal bir mu ayyen cevherin ismidir. Sīr-āb lüġatde ṣuya ḳanmış ma nāsınadır, mecāzen ṭarāvetden ve leṭāfetden ve ṣafvetden ibāretdir. Be-ḫūn teşne
ḳana ṣusamış, ziyāde ḳızıllıḳdan ibāretdir. V’ez-pey; vāv ḥarf-i aṭf, pey edāt-ı
1
2

3
4
5

S: ba żı kimesneler ḫavāṣṣ-ı kelām oḳumaḳ ve üfürmekdir.
Bu beytin birinci mısraı ‘tâ’ harfindeki 31. gazelin şerhinde şu şekilde geçer: ‘Perī ne-dāred ey ṣanem
be-rūşenī çunīn cebin’. Beytin anlamı: Ey güzel, böyle parlak bir alna peri bile sahip değil. Hurilerden
daha güzel olan bunun gibi bir çocuk insandan mı doğdu?
S, T: baycılıḳ.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu T: Ve lehu.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ta līldir, edāt-ı ta ḳībe de taḥammüli var, ya nī görmekden ṣoñra. Ū żamīri cāyiz ki cānāna rāci ola ve cāyiz ki leb’e ola.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳana ṣusuz tāze ve ṭarī la l benim yārimiñ lebidir ve yāriñ
lebini görmek içün veyā cānānı görmek içün veyā cānānı görmekden veyā lebini görmekden ṣoñra cān virmek benim kārımdır. La l ẕikr idüp leb ü ḫūn
ẕikri ḥumretde münāsebet i tibāriyledir ve leble cān ẕikri kināyet ṭarīḳiyledir
ki cānla lebden kināyet iderler.

אن دراز

אدش و
م از آن
כ دل دن او د و در ا כאر

Şerm ez-ān çeşm-i siyeh bādeş u mujgān-ı dirāz
Her ki dil-burden-i ū dīd u der-inkār-i men’est

Bādeş’de żamīr-i ġāyib iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle mıṣrā -ı ẟānīde ki lafẓına
rāci dir.
Maḥṣūl-i Beyt: O çeşm-i siyāhdan ve müjgān-ı dirāzdan utansun ol kimse
ki ol cānānıñ göñül almasını ve iletmesini gördi ve benim inkārımdadır. Ya nī
benim sevdā ve cünūnuma ve rüsvāylıġıma inkār iden şermende olsun1, zīrā
ol çeşm ü müjgān ile her kime ki teveccüh iderse anı esīr-i kemend-i ışḳ ider,
ba dehū dīvānelik żarūrīdir. Ve ba żılar inkār-ı men’den ġaraż ışḳımı inkārdır,
ya nī sen āşıḳ degilsin didiler, ve li-kullin vichetun.

כ ی

روازه כאن
ل د ار
כ

אر אن ر
א ا

Sārbān raḫt be-dervāze me-ber k’ān ser-i kūy
Şāh-rāhī’st ki ser-menzil-i dil-dār-ı men’est

Sārbān deveci. Raḫt ev esbābı2 ve ġayrısı. Dervāze kūçe-bend ya nī maḥalle ḳapuları ki gice ḳapanur3 uġrıdan emīn olmaḳ içün, ser-i kūy buña ḳarīnedir. Ve bu ḳapuya dervāze didikleri anıñçündür ki vāz da bāz da açıḳ ma nāsınadır ve ol ḳapu gündüz açıḳ ṭurduġıçün hā-i taḫṣīṣle bu ḳapuya ism oldı,
pençe ve deste gibi. Dervāze bunda şehir soḳāġıdır diyen meẕkūr ma nādan
ġāfil imiş4. Me-ber nehy-i muḫāṭab, iletme dimekdir. Şāh-rāh ulu yol, zīrā şāh
1
2
3
4

T, F: rüsvālıġıma inkār ider.
S, M: eẟvābı.
T: ḳapalar.
<T+ Redd-i Şem ī>
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uluya dirler. Aṣlında rāh-ı şāh idi, terkīb-i iżāfīyle, ṣoñra taḫfīf ḳaṣdiyle taḳdīm
u te ḫīr idüp terkīb-i mezcī eylediler ve şāh-rāh didiler. Ser-menzil ḳonaḳ
başı. Dil-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, göñül ṭutıcı ya nī uşşāḳ göñüllerini
alup żabṭ eyleyicidir, diz-dār gibi, ḥiṣārıñ żabṭı ve taṣarrufı elinde olduġıçün.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sārbān, raḫt u esbābımı şehir ḳapusından ṭaşra iletme, zīrā ol cānānıñ maḥallesi ucı bir şāh-rāhdır ki dil-dārımıñ menzili başıdır
ya nī mesīre ve seyrāngāhıdır. Zīrā maḥalle ve soḳaḳ başları mecma -ı dilberān
olaġandır. Pes, anı ḳoyup1 nereye giderin2.

وא

ار

כ در

ۀ א
آن

Bende-i ṭāli -i (50b) ḫīşem ki derīn ḳaḥṭ-ı vefā
Işḳ-ı ān lūlī-i ser-mest ḫarīdār-ı men’est

Ḳaḥṭ ḳıtlıḳ. Ḳaḥṭ-ı vefā ya nī kimse kimseye vefā eylemez. Lūlī Acemiñ
ḳaracı ḳısmı ki Şīrāz’la Iṣfāhān beyninde ḳonar göçerler. Ser-mest serḫoş
ma nāsınadır. Ḫarīd-ār vaṣf-ı terkībīdir, ārīden’den ḫarīd getürici, ma nā-yı lāzımīsi ṣatun alıcıdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Kendi ṭāli imiñ ḳulıyam ki bu vefā ḳıtlıġında ya nī kimse
kimseye vefā eylemeyecek zamānda ol lūlīniñ ışḳı ve muḥabbeti benim ṭālibimdir, ḥāṣılı, beni bī-iḫtiyār ceẕb idüp āşıḳ eyledi. (S,T+ Bunda ışḳ-ı lūlīyi
ışḳ-ı İlāhī ma nāsına alan ḳatı terzīḳ söylemiş3.)

ا א
و درج
ز ی ش אر

כ

Ṭabla-ı ıṭr-ı gul u durc-i abīr-efşāneş
Feyż-i yek şemme zi-būy-ı ḫoş-ı aṭṭār-ı men’est

Ṭabla’dan murād bunda, yemişciler üzerine yemiş ḳoyup4 ṣatdıḳları ṭabladır ve Arab’da ve Acem’de ḳānūndur ki attārlar envā -ı mubaḫḫarātı5 bir
ṭablanıñ üzerine tertīb idüp gezdürüp ṣatarlar. Ḫāce muṭabbaḳ olmış güli ṭabla-i ıṭr’a teşbīh eylemiş. Ṭabla’nıñ ıṭr’a ve ıṭr’ıñ gul’e iżāfeti beyāniyyedir.
1
2
3
4
5

M: bıraġup.
S, M: gidersin.
<T+ Redd-i Şem ī>
T, F: döküp.
M, S, T: metcerātı. F nüshası esas alındı.
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Durc ḥoḳḳaya ve ṣandūḳa dirler. Abīr-efşān vaṣf-ı terkībīdir, efşānīden’den,
abīr ṣaçıcı ve silkici. Durc ṣıfātına mużāfdır ve şīn-i żamīr güle rāci dir. Feyż
lüġatde ırmaḳ ṭaşup iki kenārını ḳaplamaġa dirler, ammā ıṣṭılāḥda bir kimseye
bir eylik eylemege dirler. Şemme ḫoş ḳoḳuya dirler. Būy [ḫoş] ṣıfatına mużāf
olmuşdur iżāfet-i beyāniyye ṭarīḳiyle ve ṣıfatla mevṣūfuñ aṭṭār’a iżāfeti bi-ma ne’l-lāmdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Gül ıṭrı ṭablası ki gül kendi murāddır ve dürc-i anber-efşānı ki yine kendi murāddır, bir cüz ī feyżdir benim aṭṭārımıñ ya nī cānānımıñ
güzel ḳoḳusından. Ya nī gül ol güzel ḳoḳuyı benim cānānımdan istifāże ve istifāde eylemişdir. Ḥāṣılı, gülde olan ḳoḳı cānānıñ güzel ḳoḳusından bir şemme
ve ẕerredir.

ز در אغ ان
אر
از ا כ

א אن
כ ب ار

Bāġbān hemçu nesīmem zi-der-i bāġ me-rān
K’āb-ı gulzār-ı tu ez-eşk-i çu gulnār-i men’est

Bāġbān; bān Fārisīde edāt-ı fā ildir, -ci ma nāsına. Derbān ve şuturbān ḳapucı ve deveci ma nāsına. Pes, bāġbān bāġcı ya nī bāġçeci dimekdir. Nesīmem
lafẓında mütekellim żamīri me-rān lafẓına muḳayyeddir, me-rānem taḳdīrinde, beni sürme dimekdir. K’āb; ki ḥarf-i ta līl. Gulzār ve gulşen güllük
ma nāsınadır. Gulnār enār çiçegidir, Arab ta rīb idüp cullunār dirler, lām’ıñ
teşdīdiyle1.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey bāġbān, beni nesīm gibi bāġıñ ḳapusından sürme, ya nī
nesīm bāġıñ ḳapusında ḳarār eylemeyüp geçer gider, imdi beni öyle eyleme,
girüp bāġa seyr u temāşā idüp bir yerde ḳarār ideyin. Zīrā seniñ gülzārıñıñ yüzi
ṣuyı benim gülnār gibi gözüm yāşındandır, ya nī seniñ bāġıñ benim gözüm
yaşıyla ṣuvarılur.

د

אرم
אر

ب از
دل

و
او כ

Şerbet-i2 ḳand u gulāb ez-leb-i yārem fermūd
Nergis-i ū ki ṭabīb-i dil-i bīmār-ı men’est
1
2

(T,F+ Pervīn ve perin Ülker yıldızına dirler, göz yaşını aña teşbīh iderler.) T ve F’de fazla olarak bu cümle
bulunmakta, ama beyitte pervīn kelimesi geçmemektedir.
M, S: Servet-i.
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Ḳand şeker. Fermūd fi l-i māżī, fā ili nergisdir. Ḳand’le gulāb’ıñ ve leb’iñ ve
bīmār’la nergis’iñ1 münāsebeti küllī ve meşhūr ve müstefīżdir, ammā gulāb’la
leb’iñ münāsebeti ḫafīdir2, meger derledügi ḥīnde.
Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ lebinden baña gül-ābla şeker buyurdı anıñ nergis gibi
çeşmi ki benim ḫasta göñlümüñ ṭabībidir.

آ

אر

א

ل כ
אدره

ز

آن כ در
אر

Ān ki der-ṭarz-ı ġazel nukte be-Ḥāfıẓ āmūḫt
Yār-ı şīrīn-suḫan-ı nādire-guftār-i men’est

Ṭarz nemṭ u üslūb ma nāsınadır. Şīrīn-(51a) suḫan vaṣf-ı terkībīdir,
mużāfdır nādire-guftār’a, bu da ṣıfat ba de’ṣ-ṣıfatıdır yār’iñ, ṭarīḳ-i iżāfetle.
(S,T+ Nādire; nādir dünyāda bir bulunan nesneye dirler, iki bulunsa nādir dimezler, āḫirinde ) hā alāmet-i naḳldir, ya nī Arabīden Acemīye naḳliñ nişānıdır. Nādire-guftār’dan murād oldur ki her söyledügini hīç kendinden ġayrı kimse söylemege ḳādir olmaya3. Guftār aṣlında vaṣf-ı terkībīdir, ārende-i
guft idi, guft ḳavl ya nī söz ma nāsına ismdir. Pes, guftār keleci4 ma nāsına
ism ḳılınmışdır, reftār ve dīdār gibi, gerek söylenmiş olsun gerekse olmasun,
süḫan gibi. Pes, guftār sözüñ söylenmişine dirler diyen bu taḥḳīḳden āgāh
degilmiş5.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol ki ġazel söylemek üslūbında Ḥāfıẓ’a nükte ögretdi, benim ṭatlu sözli nādire kelecikli6 yārimdir. Beytde ġāyibden muḫāṭaba iltifāt
vardır.

1
2
3
4
5
6

M, S, T: Ḳand’le gulāb’ıñ ve leb’iñ ve nergis’iñ bīmār’la. Bu tarz sıralama anlamda karışıklığa sebeb
olacağı için tarafımızdan yukardaki şekilde değiştirilmiştir.
M, S, T: ḫafīfdir. F nüshası esas alındı.
M, S: kendinden ġayrı kimse söylemedi, ya nī söylemege ḳādir olmaya
M: söz getürici
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M, S: ṭatlı sözli nādire söyleyici.
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Ve lehu eyżan1
Ez-Efrād-ı Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

دای אن د
כ
روز אر
ا כאر אط دل
Rūzgārī’st ki sevdā-yı butān dīn-i men’est
Ġam-ı īn kār neşāṭ-ı dil-i ġamgīn-i men’est

Rūzgārī’de yā vaḥdet içündür. Dīn bunda ādet ma nāsınadır. Neşāṭ,
nūn’uñ fetḥiyle, maṣdardır, alime bābından, ammā nūn’uñ kesriyle nāşiṭiñ
cem idir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir niçe zamāndır ki maḥbūblar sevdāsı benim ādetimdir,
ya nī ḫayli zamāndır ki ışḳ-ı civānān benim pīşemdir. Bu maḥbūblar sevmek
işiniñ ġamı benim ġamlı göñlümüñ sevincidir, ya nī bunlarıñ muḥabbeti ġamı
benim maḥzūn dilimiñ sürūr u ḥubūrıdır.

א

د ن روی ا د ۀ אن
אن
و כ א

Dīden-i la l-i tu-rā dīde-i cān-bīn bāyed
V’īn kucā mertebe-i çeşm-i cihān-bīn-i men’est

Dīden maṣdardır, mużāf olmuşdur mef ūline ki lal’dir ve lal’den murād
lebdir, teşbīh ṭarīḳiyle. Cān-bīn vaṣf-ı terkībīdir, cān görici ma nāsına. Bāyed
fi l-i mużāri dir, bāyīden’den, gerek olmaḳ ma nāsına. V’īn vu īn’den muḫaffefdir. Cihān-bīn vaṣf-ı terkībīdir, cihān görici ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ la l-i lebiñ görmege cān görici göz gerek, bu ise benim cihān görici gözümüñ ḳanda mertebesidir? Ya nī seniñ lebiñ cāndır, anı
görmege cān görmege mālik göz gerek, ḥāṣılı, ervāḥ müşāhedesine ḳādir ayn
gerek. Benim çeşmim ise ecsāmı görür ancaḳ. Pes, seniñ cān gibi la lin görmek,
mertebesi degil. Şu arā beyninde lebe cān ıṭlāḳı meşhūrdur rūḥ-baḫş olduġıçün.
1

M: Ve lehu afe’llāhu anhu.
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د

כوز
אش כ ز
אر
و
از روی و ا כ

Yār-ı men bāş ki zīb-i felek u zīnet-i dehr
Ez-meh-i rūy-ı tu vu eşk-i çu pervīn-i men’est

Zīb zīnetdir. Dehr zamān.
Maḥṣūl-i Beyt: Baña yār ol ki, felegiñ ve zamānıñ zīb ü zīneti seniñ ay gibi
yüzüñden ve benim ülker gibi gözüm yaşındandır, ya nī ikimiziñ münāsebeti var āleme zeyn virmede. Leff ü neşr-i mürettebdir. Meh-i rūy zīb-i felege
maṣrūfdur ve eşk-i pervīn zīnet-i dehre.

داد

א ا
را ورد ز אن

و

Tā merā ışḳ-ı tu ta līm-i suḫan goften dād
Ḫalḳ-rā vird-i zebān midḥat u taḥsīn-i men’est

Tā ibtidā-i ġāyet içündür, münẕü ma nāsına. Midḥat, mīm’iñ kesri ve
dāl’ıñ sükūnı ve ḥā’nıñ fetḥiyle, ẟenā-i ḥasen ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol vaḳtden beri ki seniñ ışḳıñ baña söz söylemek ta līmini
virdi ya nī baña edā-yı kelāmda üstād oldı, ḫalḳıñ vird-i zebānı beni medḥ idüp
baña taḥsīn eylemekdir.

دار

ارزا
و כ

اא

دو
כا

כ

Devlet-i faḳr Ḫudāyā be-men erzānī dār
K’īn kerāmet sebeb-i ḥaşmet u temkīn-i men’est

Erzānī lāyıḳ ma nāsınadır. K’īn; ki ḥarf-i (51b) ta līldir. Temkīn ḳudret
ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rab, faḳr devletini baña lāyıḳ ṭut ya nī lāyıḳ eyle, zīrā bu
faḳrıñ kerāmeti benim cāh u celāl u aẓametime sebebdir. Bunda murād faḳr-ı
ḥaḳīḳīdir ki Ḥażret-i Ṣadr-ı Nübüvvet1 anıñla faḫr eylemişdir, ne faḳr-ı żarūrī
ki iflās-ı bī-fā idedir, zamāne müflisleri gibi ki bulmadıḳlarından iflās çekerler.
İmdi Ḫāce buyurur ki Yā Rab, baña enbiyā ve evliyā iḫtiyār eyledikleri faḳrı
erzānī buyur ki benim ḥaşmetime sebeb ol faḳrdır.
1

M, S: Ḥażret-i Ṣadr-ı Nübüvvet ṣalle’llāhu aleyhi ve sellem.
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وش

כ

אن دل

אس ا

وا
زان כ

Vā iẓ-i şaḥne-şinās īn aẓamet gū me-furūş
Zān ki menzilgeh-i sulṭān dil-i miskīn-i men’est

Şaḥne nāyib ve ṣubaşı. Şaḥne-şinās vaṣf-ı terkībī, vāiẓ’e ṣıfatdır, ṣubaşı bilici vā iẓ, ya nī ṣubaşıyla āşinālıḳ idüp aña varıcı ma nāsına. Gū emr-i
muḫāṭab, ḫiṭāb-ı āmmdır. Me-furūş nehy-i muḫāṭabdır. Zān ki edāt-ı ta līl,
li-ecl ma nāsına. Menzilgeh ism-i mekāndır, namāzgeh ve seyrāngeh gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Şaḥne-şinās vā iẓe baña bu ululuġı ṣatma di, zīrā benim
dil-i miskīnim pādişāh menzilidir ki şaḥne anıñ bir ḳulıdır, ya nī vā iẓ şaḥne
ile āşinā ise biz pādişāhla āşināyız. Bunda murād vā iẓ-i ġayr-i mütte iẓdir ki
ekābir ḳapularına mülāzemet eyler, belki meclislerinde ba żı eḍaḥīk naḳl ider tā
ki esḥāb-ı mecma a ḫoş gele ve bunı dāḫil-i meclis add eyleyeler ve muṣāḥib-i
yārān diyü ta ẓīm u tebcīl1 ideler. ‘Eūẕü bi’llāhi min şurūri enfusinā ve min seyyi āti amālinā’2. Pes, Ḫāce ḥażretleri bunlara ḥüsn-i ta rīż ṭarīḳiyle irsāl-i ḫaber
eyler ki erzāl-i3 nāsla iḫtilāṭdan iñende4 maġrūr olma ki biz eşref-i nāsla muḫteliṭiz. Beytde sulṭāndan murād Ḫallāḳ-ı eşyādır ki ‘Ḳalbu’l-mu mini beytu’llāh’5
i tibāriyle kendiniñ dilindedir. Menzilgeh-i sulṭān dimekle aña işāret ider.

د א א כ
و

א رب آن כ
ن
כ

Yā Rab ān Ka be-i maḳṣūd temāşāgeh-i kīst
Ki muġaylān-ı ṭarīḳeş gul u nesrīn-i men’est

Kabe-i maḳṣūd iżāfeti beyāniyyedir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat bi’l-mevṣūfdur.
Muġaylān bir uzun dikenli aġacdır Mekke yollarında. Nesrīn nesterīn çiçegi
ya nī gül-i nāṣırī.
Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rab, ol murād ka besi kimiñ temāşāgehidir ki yolınıñ
muġaylān dikeni baña gül ü nesrīndir. Ya nī acabā ol cānān kime arż-ı cemāl
eyler ki anıñ ruḳabā ve aġyārı baña gül ü gülşendir. Ḥāṣılı, ol cānān ki ka be-i
1
2
3
4
5

S: teclīl.
Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırım.
S, M: rezāyil-i. T: rizāl
S, M: iñen.
Müminin kalbi Kâbe (Allahın evi) mesabesindedir.
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maḳṣūddur, acabā kimiñ maṭmaḥ-ı naẓarıdır ve kimiñ temāşāgehi, ancılayın
ka be-i maḳṣūd ki anıñ firāḳ u hicrān muġaylanları veyā ġumūm u humūm
muġaylānları baña gül ü nesrīndir, (M,T+ ya nī benim gül ü nesrīnimdir.) Gül
nesrīne iżāfetle de cāyizdir, çiçek i tibārıyledir.

אل
و

از כ در א ی آ
ها ا כ
ر א

Ez-ki deryāgerī āmūḫt ḫayāl-i tu meger
Reh-numāyeş şude īn eşk-i çu pervīn-i men’est

Deryāgerī; ger edāt-ı fā ildir, yā ḥarf-i maṣdardır. Deryāger bi-ḥasebi’l-lüġat deryācı dimekdir, ammā murād ıṣṭılāḥda ḳorṣan didikleridir ya nī
deñiziñ ehl-i vuḳūfı. Pes, yüzgeç diyen kimse ma nā-yı beytden ġāfil imiş1.
Reh-numā ḳulaġuz.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, seniñ ḫayāliñ ḳorṣanlıġı kimden ögrendi, gūyā
ki aña ḳulaġuzluġı benim pervīn gibi gözüm yaşı eyledi. Ya nī deryālar deñli
gözüm yaşından seniñ ḫayālin nice geçdi ve aşdı, var ise gözüm yaşı yıldızını
rehber eyledi ki gemicileriñ ṭarīḳi yıldızla yürimekdir, yoḫsa bu deryāları kendi
re yiyle aşamazdı.

ان

و د
و

כ

از

א

כ

Ḥāfıẓ ez-ḥaşmet-i Pervīz diger ḳıṣṣa me-ḫān
Ki lebeş cur a-keş-i ḫusrev-i şīrīn-i men’est

Pervīz (52a) Ḫüsrev bin Hürmüz’üñ oġlıdır2 ki Nūşirevān’ıñ ṭorunıdır
ya nī oġlınıñ oġlı. Bunda ḫusrev-i şīrīn’den murād muṭlaḳā pādişāhdır, ya nī
ṭatlu ve güzel pādişāh ki kināyetdir cānāndan.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, Pervīz’iñ aẓametinden ḳıṣṣa oḳuma (S,M+ ya nī
anıñ ululıġını tafṣīl ü beyān eyleme, zīrā) anıñ lebi benim şīrīn cānānımıñ
cür a-keşidir, ya nī kāse-līsi ve cür a-ḫārıdır, ḥāṣılı, ednā ḫidmetkārı ṭabaḳasındandır. Ḥāṣılı, benim cānānımıñ ḳıṣaṣ u ḥikāyāt (S,M+ u aḥvāli) var iken anları
oḳuma ki kimse diñlemez3, zīrā bunda olan ḥaşmet ü aẓamet anda yoḳdur.
Pes, bunuñ ḥikāyātı da aẓīmdir.
1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
S: Pervīz, Ḫüsrev’dir ki Hürmüz’üñ oġlıdır.
S: diñnemez.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

א אه
אه

א
אن ورد

כ
د אی

Menem ki gūşe-i mey-ḫāne ḫāneḳāh-ı men’est
Du ā-yı pīr-i muġān vird-i ṣubḥgāh-ı men’est

Menem ki; aṣl-ı kelām men ān kesem ki, ān kes lafẓı żarūret-i vezniçün
ḥaẕf olmuşdur. Ki rābıṭ-ı ṣıfatdır. Ḫāneḳāh ṣūfīler tekyesi, (S,M+ ḫānegāh’dan
mu arrebdir). Ṣubḥgāh; gāh edāt-ı ẓarfdır, zamāna ve mekāna şāmildir, ṣubḥgāh ṣabāḥ vaḳti dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben ol kesim ki meyḫāne gūşesi benim ḫāneḳāhımdır.
Cā izdir ki gūşe mübtedā ola ve ḫāneḳāh ḫaber ola, yā emr bi’l- aks ola, muḥtemelü’ż-żıddeyn ṭarīḳi üzre. Pīr-i muġāna du ā eylemek benim ṣabāḥ vaḳtinde
virdimdir. Bu mıṣrā da evvelki gibi iki veche muḥtemildir.

אك

ر اه

ح

אه

م ا
ای

Gerem terāne-i çeng-i ṣabūḥ nīst çi bāk
Nevā-yı men be-seḥergāh oẕr-ḫāh-ı men’est

Gerem; mīm-i mütekellim ma nā cihetinden ṣabūḥ’a maṣrūfdur. Terāne
Ṣıḥāḥ-ı Furs’de du-beytīye dirler didi ve du-beytī naġamātdan bir nev idir,
ammā bu zamānda terāne tenen tenen tenen dimege dirler. Çeng’i ṣabāḥ vaḳtine taḫṣīṣ eyledi, zīrā sāz cinsiniñ āvāzı ol zamānda ziyāde mü eẟẟir olur. Niteki
Ẓahīr buyurur:
Beyt:

אزد
ح از ا
ز هو
اآ
א
زא
Çu Zuhre vaḳt-i ṣabūḥ ez-ufuḳ bi-sāzed çeng
Zemāne tīz koned nāle-i merā āheng1

1

Zühre sabah şarabını içme vaktinde ufuktan çeng çalmaya başlayınca insanlar/felek benim inlememe/
nağmeme çabuk uyar/uysun.
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Ṣabūḥ bunda mecāzen ṣabāḥ vaḳtine dimişdir, ve-illā ṣabūḥ ṣabāḥ vaḳtinde şarāb içmege dirler, niteki ġabūḳ bunuñ aksincedir. Nevāy āvāz ve düzen
ve ilm-i naġāmatdan bir maḳāmıñ adıdır, bunda muṭlaḳ naġme murāddır.
Nevāy mübtedā ve oẕr-ḫāh ḫaberi ve bi’l- aks, muḥtemelü’ż-żıddeyn ṭarīḳi
üzre. Oẕr-ḫāh vaṣf-ı terkībīdir, öẕür dileyici ma nāsına, bundan murād burada eyledügi günāhlardan i tiẕār u tevbe ve istiġfārdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim çeng-i ṣabūḥ terānem ve āvāzım yoġise ne bāk,
ṣabāḥ vaḳtinde öẕr-ḫāhım baña nevā-yı çeng ü erġanūndur. Ya nī çeng u nāy
u ūd ve ġayrı sāzlarla ẕevḳ u ṣafām yoġise esḥārda eyledügüm eẕkār ve oḳuduġum evrād ve itdügüm tevbe ve istiġfār baña nevā-yı çeng u erġanuñ u nāydır. Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı ẟānī böyle vāḳi olmuşdur.
Nevāy-ı men be-seḥer āh oẕr-ḫāh-ı men’est
Bu nüsḫa da virdigimiz ma nāyı taḳrīr ider ve meẕkūr ma nā oẕr-ḫāh mübtedā olduġı taḳdīrcedir. Ammā ḫaber olduġı taḳdīrce ma nā böyle olur ki;
seḥer vaḳtinde eyledügüm āh u nāle vü zārī, eyledügüm taḳṣīrāta öẕr-ḫāhımdır, ve li-kullin vichetun. (S,T+ Vech-i ẟānīyi taḫṣīṣ eyleyen taḳṣīr eyledi1.)

ا

ز אد אه و ا אر
אد אه
ای אك در دو

Zi-pādişāh u gedā fāriġem bi-ḥamdi’llāh
Gedāy-ı ḫāk-i der-i dōst pādişāh-ı men’est

Pādişāh ve gedā cem i teżāddandır. Beytiñ evvelinde ve āḫirinde pādişāh
ẕikri reddü’l- acuz ale’ṣ-ṣadr ḳabīlindendir. İki yerde gedāy ẕikri de ol ḳabīldendir2.
Maḥṣūl-i Beyt: El-ḥamdüli’llāh, pādişāh u gedādan fāriġim (52b) ki cānānıñ ḳapusı ṭoprāġına mülāzemet eyleyen gedā benim pādişāhımdır. Ya nī dünyā pādişāhlarından ve gedālarından ferāġım var. Pes, benim pādişāhım cānān
āsitānesine yaṣdanan3 gedā-yı bī-nevādır.

1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
S: gedāy ẕikri keẕālik.
M: yaṣlanan.
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א

و א ام و אل
אل ارم ا اه

ضز
ا

Ġaraż zi-mescid u mey-ḫāneem viṣāl-i şumā’st
Cuz īn ḫayāl ne-dārem Ḫudā guvāh-ı men’est

Cuz ġayrı ma nāsınadır. Guvāh ṭanıḳ ya nī şāhid.
Maḥṣūl-i Beyt: Mescid ü meyḫāneden ġarażım siziñ viṣāliñizdir, bundan
ġayrı ḫayālim ve fikrim yoḳdur, Allāhu Te ālā şāhidimdir, ya nī her yere ki varsam fikrimde ve ḫayālimde saña vāṣıl olmaḳdır.
Beyt:

א

א
א

د مو
را

Geh mu tekif-i deyrem u geh sākin-i mescid
Ya nī ki tu-rā mī-ṭalebem ḫāne-be-ḫāne1

و אه

دن ز
אی

ای
رو

ا
כ ذل

Merā gedāy-ı tu būden zi-salṭanat bihter
Ki ẕull-i cevr u cefā-yı tu izz u cāh-ı men’est

Ẕull, ẕāl’ıñ żammıyla, ẕillet ü ḥaḳāret ma nāsınadır. Cāh manṣıb.
Maḥṣūl-i Beyt: Baña seniñ gedāñ olmaḳ salṭanatdan yegdir, zīrā seniñ
cefāñ ẕillet ü ḥaḳāreti izzet ü ḥürmetdir (M,T+ baña), ya nī seniñ cefāñ baña
ayn-ı vefādır.

آ אن אدم روی
כ אه

از آن ز אن כ
ر
از

Ez-ān zemān ki berīn āsitān nihādem rūy
Firāz-ı mesned-i ḫurşīd tekyegāh-ı men’est

1

Bazen kilisede, bazen mescitte itikâfa çekilmişim. Yani her yerde (ev ev) seni arıyorum.
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Ez-ān zemān; ez ibtidā-i ġāyet içündür. Firāz bunda üst ma nāsınadır.
Mesned ism-i mekāndır, ṭayanacaḳ yer ma nāsına, ammā bunda maḳām ve
ḳarārgāh murāddır, ya nī felek-i rābi ki felek-i şemsdir. Ḫurşīd güneşdir.
(M,T+ Yalñız ḫur da şīd de güneşdir. Tekyegāh; tekye zeden ṭayanmaḳdır,) tekyegāh ṭayanacaḳ yer dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol zamāndan beri ki āsitān-ı cānāna yüz ḳodum, benim
maḳām u tekyegāhım, (M,T+ ya nī ḳarārgāhım) felek-i şemsden yuḳarıdır, ḥāṣılı,
(M,T+ kemāl-i) izzet ü rif ate yetişdim.

כ ور
ر و راه

ا
ن از در دو

ر

Meger be-tīġ-i ecel ḫayme ber-kenem v’er nī
Remīden ez-der-i devlet ne resm u rāh-ı men’est

Tīġ-i ecel iżāfeti beyāniyyedir. Ḫayme çādır, taḳdīr-i kelām ḫayme-i vucūd-i mendir. Ber-kenem ḳoparam, çādırı ḳaldırmada bu lafẓı isti māl iderler,
nitekim Arab ḳal lafẓını, meẟelā ‘Ḳalea’l-ḫayme’1 dirler. Remīden ürkmekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Meger ecel ḳılıcıyla vücūdum ḫaymesin ḳaldıram, yoḫsa devlet ḳapusından ürküp ḳaçmaḳ benim ādetim ve ṭarīḳim degildir, ya nī
meger ölem ki cānān ḳapusını terk idem, zīrā devlet bu ḳapuda ve sa ādet bu
bābdadır.

د ا אر א א
אه ا
אه
ادب כ ش و
در
Gunāh egerçi ne-būd iḫtiyār-ı mā Ḥāfıẓ
Tu der-ṭarīḳ-i edeb kūş u gū gunāh-ı men’est

Maḥṣūl-i Beyt: Vefāsız güzel sevmek günāhdır, ammā bu günāhda benim
iḫtiyārım yoḳ, ya nī dilber sevmede bī-iḫtiyārım. Ey Ḥāfıẓ, sen ṭarīḳ-i edebe
sa y eyle ve di günāh benimdir. Ya nī di ki ben vefāsız cānānı iḫtiyārımla sevdim, ḥāṣılı, bu ḫuṣūṣda iḫtiyār-ı cüz ī elimdedir. Ġaraż bunda iḫtiyārı külliyyen selb eylememekdir, tā ki meẕheb-i Cebr lāzım gelmeye.

1

Çadırı kaldırdı.
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Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אن אده

او
ای

ی

כ

Şukufte şud gul-i ḥamrā vu geşt bulbul mest
Ṣalā-yı serḫoşī ey ṣūfiyān-ı bāde-perest

Ḥamrā aḥmeriñ mü enneẟidir, ḳırmızı dimekdir, gul’e ṣıfatdır, egerçi gül
mü enneẟ degildir ne ma nevī, ne lafẓī, ne ḥaḳīḳī. Ve bülbülüñ mest olduġı feryād u fiġānda bī-iḫtiyār olduġıdır. Ṣalā-yı serḫoşī’den murād serḫoşluġa ya nī
bāde-nūşluġā da vetdir. Ṣūfiyān’a nidā ve ḫiṭāb istihzādır, murād ṣūretā ṣūfī
geçinüp ḥaḳīḳatde ṣūfī olmayanlardır, ve-illā ṣūfī-i ḥaḳīḳiye kimseniñ sözi yoḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳırmızı gül açıldı ve bülbül feryād u fiġāna başladı. (T+
İmdi) bāde-nūşluġa ṣalādır. Ey bāde-nūş ṣūfīler, (S,T+ evvel bahār oldı), ayş u
işret zamānıdır.

د

כ

اش

כ

כ در
ا אس
כ אم ز א

Esās-ı tovbe (53a) ki der-muḥkemī çu seng numūd
Bi-bīn ki cām-ı zucācī çi ṭurfeeş bi-şikest

Esās temel. Zucācī; zucāc Arapça ṣırçaya dirler, yā ḥarf-i nisbetdir. (S,T+
ḥarf-i vaḥdet diyen ḫaṭā eyledi2.) Ṭurfe aceb dimekdir. Bi-şikest bunda müte addīdir, (S,M+ ṣıdı3 dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Tevbe bünyādı ki istiḥkāmda ṭaş gibi muḥkem idi, naẓar
eyle ki ṣırça ḳadeḥ anı ne aceb ṣıdı4, ya nī bir ḳadeḥ mey anı bozdı.

1
2
3
4

M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.
<F+ Redd-i Kāfī>
M: ḳırdı.
S, M: ḳırdı.
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אر אده כ در אر אه ا א
אر و
אن
א אن و
Bi-y-ār bāde ki der-bārgāh-ı istiġnā
Çi pāsbān u çi sulṭān çi hūşyār u çi mest

Bārgāh; bār bunda icāzetdir ve gāh ẓarf-ı mekān, icāzet yeri dimekdir. Begler ve paşalar ve pādişāhlar āsitānelerine duḫūl ḳapucılar icāzetine
mevḳūf olduġiçün bārgāh didiler. Pāsbān mürekkebdir pās’la bān’dan. Pās
pāsīden’den müştaḳdır, ḳorumaḳ ma nāsına ve bān edāt-ı fā ildir, -ci ma nāsına, ma nā-yı terkībi ḳorucı dimekdir, ḥāfıẓ ma nāsına. Hūş-yār da mürekkebdir hūş’la yār’dan. Hūş (S,M+ ḳaba1 Türkīde) usdur ya nī aḳıl ve yār
yoldaş, pes, ma nā-yı terkībi aḳlı yār dimekdir, uslı ma nāsına, ammā ekẟer
ayıḳda isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde getür ki cānānıñ bārgāh-ı istiġnāsında pādişāh u gedā
ve mest u ayıḳ berāberdir, zīrā cümlesi2 aña ṭālibdir. Pes, istiġnāsı cümlesine3
berāberdir, ya nī ḳatında cemī uşşāḳ birdir, hīç birine iḥtiyācı yoḳdur.

ر

و

ور

ن

از ر אط دو در
رواق و אق

Ezīn ribāṭ-ı du der çun żarūret’est raḥīl
Rivāḳ u ṭāḳ-ı ma īşet çi ser-bulend u çi pest

Ribāṭ, rā’nıñ kesriyle, evli4 odaları, kervansarāy diyenler iṣābet eylemediler5. Ribāṭ-ı du der’den murād dünyādır ki bir ḳapusından gelür ve bir ḳapusından çıḳar gidersin, ya nī bir ḳapusı ḥayāta ve bir ḳapusı memāta açılur.
Raḥīl ismdir, rıḥlet ma nāsına. Rivāḳ, rā’nıñ kesriyle, ev öñinde ṭavana dirler
ve ṭāḳ kemere dirler, çarṭaḳ diyen bilmedi6. Ser-bulend; ser bunuñ gibi yerlerde muḳḥamdır, hemān bülend dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki bu iki ḳapulı ḫāneden intiḳāl ü rıḥlet lāzımdır, imdi
ma īşet ṭāḳ u revāḳı yā a lā imiş yā ednāyimiş, hep birdir. Ya nī ölüm muḳarrer
1
2
3
4
5
6

S: ( )
S, T: cemī i
S, T: cemī ine.
S’de eveli (metin harekeli). M: ulu.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<F+ Redd-i şurrāḥ cemī an>
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olduḳdan ṣoñra dünyāda yā ekābirāne geçinmişsin yā faḳīrāne, hīç tefāvüt yoḳ.
Ma īşete ṭāḳ u revāḳ iẟbātı mecāzendir. Ḥāṣılı, bu ālem-i fānīde a lā dirlik
eyleyen de, ednā dirlik eyleyen de ölür. Pes, her nice ḳābil ise geçinmek gerek.

ر

ا

د

ا

כ

אم

Maḳām-ı ayş muyesser ne-mī-şeved bī-renc
Belā be-ḥukm-i belā besteend ahd-i elest

Maḳām-ı ayş iżāfeti beyāniyyedir. Belā üslūb-ı Arabī üzre oḳunmaḳ gerekdir ki belā ile tecnīs-i tām ola. Be-ḥukm-i belā iżāfeti de beyāniyyedir.
Ahd-i elest’den murād Allāhu Te ālā ẕerārīyeye ya nī ẕürriyet-i Ādem’e1 ُ ْ َ َ﴿ا
2
﴾ ِכ
ِ didigi zamāndır ki tefsīrlerde mufaṣṣal yazılmışdır.
ُْ َّ
Maḥṣūl-i Beyt: Dünyā dirligi zaḥmet ü rencledir, zaḥmetsiz müyesser olmaz, zīrā ahd-i elesti belā ile baġlamışlardır, (S,M+ ya nī ezelde Ādem oġlanlarına belā ve meşaḳḳat ḥükm olunmuşdur. Ol taġyīr olmaz), elbette başlarından
geçse gerek.

ل אش

و
כ אل כ

אن
ا אم

و

כ

Be-hest u nīst me-rencān żamīr u ḫoş-dil bāş
Ki nīstiyest ser-encām-ı her kemāl ki hest

Żamīr’den murād ḫāṭırdır. Ser-encām (M,T+ da encām) da āḳıbete dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Varla yoġla3 ḫāṭırıñı incitme ve ḫoş-dil ol ya nī göñlüñi ḫoş
ṭut, zīrā her kemāl ki dünyāda (53b) vardır, anıñ āḳıbeti yoḳluḳdur, ḥāṣılı,
her kemāliñ nihāyeti zevāldir. Pes, benim falānım var ve filānım yoḳ dimekle
göñlüñe teşvīş virme.

אد و

ا

وا

כ هآ
אد ر و ازو

Şukūh-ı Āṣafī vu esb-i bād u manṭıḳ-ı ṭayr
Be-bād reft u ezū ḫāce hīç ṭarfe ne-best
1
2
3

T: ẕürriyyāt-ı āmme.
“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” A râf 7/172.
S, M: varına yoġına.
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Şukūh heybet. Āṣafī; yā’sı ḥarf-i nisbet. Esb-i bād ya nī Ḥażret-i Süleymān peyġamberiñ1 taḫtını yel getürürdi istedügi yere. Manṭıḳ-ı ṭayr ya nī
Ḥażret-i Süleymān cemī vuḥūş u ṭuyūruñ dilin añlardı. Ḫāce’den cāyizdir ki
Āṣaf murād ola ki Acem ḫāce’yi vezīrde isti māl ider ve cāyizdir ki Ḥażret-i
Süleymān2 ola ve aña ḫāce ıṭlāḳı mecāzen ola. Ṭarfe ıṣṭılāḥ-ı Acemde fā ide
ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Āṣaf bin Berḫiyā’nıñ aẓameti ve heybeti ve yel atı ki
taḫt-ı Süleymān’ı getürürdi ve ḳuş dilini bilmek hep bunlar ile gitdi, ya nī
hebā en menẟūr oldı ve Āsāf bunlara nisbet ve iżāfet ile veyā Ḥażret-i Süleymān3 bunlara mālik olmaġla hīç fāyide baġlamadı, ya nī dünyāda bāḳī
ḳalmayup fānī oldı.

א

و از ره כ
אك
زא و

אل و
ا

Be-bāl u per me-rev ez-reh ki tīr-i pertābī
Hevā girift zemānī velī be-ḫāk nişest

Bāl u per bunda aṭf-ı tefsīrī ṭarīḳiyle vāḳi olmuş, ammā lüġatda bāl ḳanat
ve per (T+ ḳanat ve) yelekdir ki bāl’dan4 e amdır. Tīr-i pertābī; yā ḥarf-i nisbet.
Pertāb ve pertāv bā ile ve vāv’la lüġatdir, menzil oḳına dirler. Hevā girift ya nī
havāya aġdı. Zemānī; yā vaḥdet içündür. Be-ḫāk nişest bunuñ gibi yerlerde
ṭopraġa batdı dimekdir. Meẟelā tā per nişest dirler, yelege dek batdı diyecek
yerde ve bunuñ gibi yerlerde nişest’iñ meẕkūr ma nāsını bilmeyenler bunda
dürlü dürlü ma nālar virdiler5 ve bunda bāl’a ḳuyruḳ ma nāsını viren ḫayli
tedebbür eylemiş6.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanatla ve yelekle yoldan çıḳma ya nī ḳudret ü ḳuvvet-i
dünyā ile yoldan ya nī ṭarīḳ-i müstaḳīmden ve ḥadd-i i tidālden ṭaşra çıḳma.
Zīrā menzil oḳı bir zamān havāya aġar, āḳıbet ṭopraġa batar. Ḥāṣılı, her bülendiñ pesti ve her yoḳuşuñ inişi olur. Pes, ādem olan i tidal ile deprenmek gerek
ki ṣoñra zaḥmet çekmeye.
1
2
3
4
5
6

M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selāmıñ.
M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selām.
M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selām.
F: yāl’den.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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כ آن

د

א

ز אن כ כ
כ

Zebān-ı kilk-i tu Ḥāfıẓ çi şukr-i ān gūyed
Ki gofte-i suḫaneş mī-berend dest-be-dest

Kilk lüġatda ḳamış oḳa dirler, ammā ıṣṭılāḥda ḳaleme ıṭlāḳ iderler. Kilk’e
zebān iżāfeti isti āre ṭarīḳiyledir. Gofte-i suḫaneş; suḫan muṭlaḳ sözdür,
söylenmişe ve söylenmemişe āmmdır, ammā suḫan-ı gofte söylenmiş söze
dirler, suḫan-ı nā-gofte (S,M+ söylenmemiş) söze dirler. Niteki bu beytde ẓāhirdir.
Beyt:

אن
زر

در
و א

ا ا
ا

Besī gofteend īn meẟel der-cihān
Suḫan-gofte sīm’est u nā-gofte zer1
Ki bunda maḳūlle ḳavli rabṭ eylemişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, seniñ ḳalemiñ zebānı anıñ ne şükrini söyler, ya nī
ol ḥāliñ ve ol ma nānıñ ki ḳalemiñ söylenmiş sözini elden ele iledirler. Ya nī
ḳalemiñ ucından çıḳan elfāẓ-ı dürer-bārıñ ve ma ānī-i gevher-dārıñ ki elden ele
gezdirirler, şükrānesini zebān-ı2 ḳalem nice edā edebilür?

1
2

Dünyada bu meseli çok söylemişlerdir, yani söz gümüşse sükût altındır.
S: ( ).
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44
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

و
ان
ا در د

ده و
ان و

ی
ل

و
آ
אك و

ز

Zulf āşufte vu ḫey-gerde vu ḫandān-leb u mest
Pīrehen-çāk u ġazel-ḫān u ṣurāḥī der-dest

Āşufte ḳarış murış ma nāsınadır. Ḫey, vāv-ı resmīyle, (54a) terdir, araḳ
ma nāsına. Ḫey-gerde terlemiş dimekdir. Ḫandān-leb ṭudaġı gülegen ya nī
mütebessim. Pīrehen-çāk gömlegi yırtıḳ. Ġazel-ḫān vaṣf-ı terkībīdir, ġazel
oḳuyıcı dimekdir. Bu iki beytde ṭoḳuz ṣıfat, ba żısı aḥvāl-i müte āṭife ve ba żısı
aḥvāl-i müterādifedir āmed lafẓınıñ fā ilinden. Ve Arab dilinden ġayrıda bu
cāyizdir muṭlaḳā.

س כ אن

ا

آ

ه یو
دوش א

Nergiseş arbede-cūy u lebeş efsūs-konān
Nīm-şeb dūş be-bālīn-i men āmed bi-nişest

Nergiseş arbede-cūy; nergiseş mübtedā ve arbede-cūy ḫaberi, nergis
çeşmden kināyetdir. Arbede lüġatda bed-ḫūyluġa dirler, ammā ıṣṭılāḥda
serḫoş ṣavaşına dirler. Arbede-cūy vaṣf-ı terkībīdir, ṣavaşçı ma nāsına. Efsūs, elifle ve elifsiz, ẓulm ü ḥayf ma nāsında müsta meldir, meẟelā ḥayf u
dirīġ diyecek yerde efsūs dirler. Ṣıḥāḥ-ı Fürs’de böyle beyān eyledi, ammā
Vesīletü’l-Maḳāṣıd’da ta accüb u temesḫur ve ṭanz (S,T+ u ṭa n) ma nāsınadır
didi. Ve’l-ilmu inde’llāhi Teālā1. Konān’da elif ve nūn alāmet-i ṣıfatdır, ya nī
ṣıfat-ı müşebbehe alāmetidir, revān ve ḫandān ve sūzān ve giryān gibi. Efsūs-konān ḥayıflanıcı olduġı ḥālde veyā mütemesḫir olduġı ḥālde. Nīm-şeb
dün yarısı. Dūş dün gice. Bālīn yaṣduḳ.
1

Gerçek bilgi yüce Allah’ın katındadır.
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Maḥṣūl-i Beyteyn1: Zülfi āşüfte olduġı ḥālde ve terlemiş ve mütebessim
ve mestāne ve pīrehen-çāk ve ġazel-ḫān ve ṣürāḥī elinde, nergis mu arbid (S,M+
ya nī arbede-cūy), lebi efsūs-konān olduġı ḥālde, ya nī bu ṣıfatlar ile muttaṣıf
olduġı ḥālde nıṣfu’l-leylde dün gice yaṣduġum ucına geldi, oturdı. (S+ ‘Nergiseş
arbede-cūy u lebeş efsūs-konān’ıñ ma nāsını; gözi ceng arayıcı ve lebi laṭīfe
idici diyen indiyyāt söylemiş.) Ve nergiseş arbede-cūy’uñ ma nāsını; anıñ
çeşmi ceng ü ġavġā ṭaleb idicidir diyen kimse de indī söylemiş2. Pīrehen-çāk
ya nī sīnesi açıḳ diyen kimse de açıḳ boymış3.

آورد واز
ا

د

ش

ا

ای א

Ser ferā gūş-ı men āverd be-āvāz-ı ḥazīn
Goft ey āşıḳ-ı dīrīne-i men ḫābet hest

Ba żı nüsḫada dīrīne yerine şūrīde ve ba żısında bī-çāre ve ba żısında dīvāne düşmüş, ammā yanımızda bulunan nüsaḫıñ ekẟerinde dīrīne vāḳi olduġıçün bunı iḫtiyār eyledik. Ferā gūş; ferā bunda bā-yı ṣıla ma nāsınadır. Ḥazīn
bunda mülāyim ve ince ma nāsınadır.
(T+ Gülistān)
Mıṣrā:

آواز م و

ش א

Çi ḫoş bāşed āvāz-ı nerm u ḥazīn4

Ḥazīn bunda nerm’le aṭf-ı tefsīrī düşmüş ve her yerde ki āvāz’a ṣıfat vāḳi olsa
böyledir5. Bu mıṣrā ıñ ma nāsında başı yuḳarı benim ḳulaġıma getürdi āvāz-ı
ḥazīnle diyen ġarīb ma nā virmiş6. Dīrīne eski ve çoḳdanki ma nāsına. Ḫābet
hest cümlesi maḳūl-i ḳavlden cüz 7 vāḳi olmuş, iḫbāren ve inşā en.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānān meẕkūr evṣāfla gelüp başını benim ḳulaġıma getürdi ve āvāz-ı nermle didi ki ey benim eski āşıḳım, uyḳuñ vardır, yā uyḳuñ
mı var. Ya nī ben bu evṣāfla başıñ ucına gelem, daḫi uyur mısın, ṭur yuḳarı8,
getürdügüm bādeyi nūş idüp aḥvāl-i dünyāyı ferāmūş idelim dimekdir.
1
2
3
4
5
6
7
8

M, S: Maḥṣūl-i Beyt.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
Bu şiirin ikinci mısraı Gülistân’da ‘Be-gūş-ı ḥarīfān-ı mest-i ṣabūḥ’ şeklindedir. Beytin anlamı: Yumuşak
ve ince ses sabah vakti şarap içenlerin kulağına ne hoş gelir.
S: olsa bu öyledir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: ḫaber.
M: ḳalḳ.
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د

אدۀ
د אده

د

را כ

אر
כא

Ārifī-rā ki çunīn bāde-i şeb-gīr dehend
Kāfer-i ışḳ buved ger ne-buved bāde-perest

Ārifī-rā; yā ḥarf-i vaḥdet ve rā edāt-ı mef ūl. Şeb-gīr’iñ taḥḳīḳi ‘Dūş
ez-mescid sūy-ı mey-ḫāne āmed pīr-i mā’ ġazelinde geçmişdir. Ḥāṣılı, bāde-i
şeb-gīr gice içilen bādedir, (54b) niteki nāle-i şeb-gīr ve rāh-ı şeb-gīr gicede olan nāle ve seferdir. Pes, şeb-gīr oldur ki giceniñ iḥyāsına sebeb ola ve
seḥer vaḳtine daḫi şeb-gīr dirler (S,T+ ve şeb ma nāsına daḫi vāḳi olur diyen
şeb-gīr’iñ ma nāsını bilmez imiş.1) İmdi bunda bāde-i şeb-gīr didügi ol gice
cānānı getürdügi bādedir. Kāfer, Acem fā’nıñ fetḥiyle oḳur, nitekim āreż’i
rā’nıñ fetḥiyle (M+ ve Ḥātem’i tā’nıñ fetḥiyle oḳurlar. Kāfer bunda kefr maṣdarındandır, kāf ’ıñ fetḥiyle), örtmek ma nāsına ki ma nā-yı lāzımīsi inkārdır, küfr
maṣdarından, kāf ’ıñ żammıyla, degildir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir ārife ki meẕkūr cānān getürdügi bāde-i şeb-gīri vireler,
münkir-i ışḳdır ol ārif eger bāde-perest ve mey-ḫāre olmazsa. Ya nī bir ārife
ki cānān iç diyü bāde ṣuna, eger içmeyüp mürāyīlik iderse ol ārif u āşıḳ degil, belki münkir-i ışḳ u irfāndır ve ﴾﴿اُو۬ ٰ ٓ ِ َכ َכא ْ َ ْ َ אم2 a dāḫildir. Ma lūm ola
ki Ḫāce’ye daḫl eylemişlerdir ki ārif didikden ṣoñra cānān elinden bāde alup
içmemek nice rāst gelür, zīrā muḳteżā-yı irfān cānāna her ḫuṣūṣda teslīmdir.
Cevāb virmişler ki bāde-perest olmasa kāfir-i ışḳ olurdı, bu ise bāde-perestdir.
Pes, kāfir-i ışḳ degildir.

و دردכ אن ده
א روز ا
ا

و ای زا
כ اد

Bi-rev ey zāhid u ber-durd-keşān ḫurde me-gīr
Ki ne-dādend cuz īn tuḥfe be-mā rūz-ı elest

Ḫiṭāb durd-keş’lere ḫurde-gīr olan zāhidedir, ya nī her zāhid-i ḫuşke ki
meẟālib-i3 nāsla muḳayyeddir, zāhid-i pāke ki kendi nefsiyle teḳayyud eyleyüp
ġayre muḳayyed olmaya, degil. Durd-keş vaṣf-ı terkībīdir, şarābıñ poṣasını çekici dimekdir, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir, zīrā durd içilmez,
1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
“Onlar hayvan gibidir, belki hayvandan daha aşağıdırlar.” A’râf 7/179.
S: meṭālib-i.
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üstinde olandır içilen. Ḫurde me-gīr’den murād durd-keş’lere daḫl eyleme dimekdir. Ḫurde-gīr ḫalḳıñ orasına burasına daḫl idene dirler. Ki ḥarf-i ta līldir.
Rūz-ı elest’den murād ezel-i āzāldir ya nī ḳażā ve ḳader.
Maḥṣūl-i Beyt: Var ey zāhid-i ḫuşk, bāde-nūşlara ṭa n u daḫl eyleme1, zīrā
bize rūz-ı ezelde bundan ġayrı tuḥfe virmediler. Ya nī bāde-nūşluḳ bize rūz-ı
elestden muḳadderdir, bizim iḫtiyārımızla degil. İmdi bu taḳdīrce maḥall-i
ṭa n2 olmaz.

א
از אدۀ

א
و

او ر

از

آ

ا

Ān-çi ū rīḫt be-peymāne-i mā nūşīdīm
Eger ez-ḫamr-ı behişt’est u ger ez-bāde-i mest

Bu beyt Ārifī-rā beytinden muḳaddem yazılmaḳ gerek idi ki tamām
münāsib olaydı.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol nesneyi ki ol gice cānān bizim peymānemize dökdi,
biz içdik, eger cennet şarābı ve eger bāde-i ḳattāldir. Ya nī eger mübāḥ ve eger
ġayr-i mübāḥ, cānāna muḫālefet eylemedik, her ne ṣundıysa içdik. Iṣṭılāḥlarında bāde-i mest bāde-i ḳattāl dimekdir. Pes, mest idici bāde diyen bu ıṣṭılāḥı
bilmez imiş3.

אر
כ

ه
א

وز
ن

ۀ אم
כ
א

ای

Ḫande-i cām-ı mey u zulf-i girih-gīr-i nigār
Ey besā tovbe ki çun tovbe-i Ḥāfıẓ bi-şikest

Ḫande-i cām’dan murād bāde ile pür olduḳda berrāḳ olmasıdır ve şevḳ
virmesidir, zīrā ḳadeḥ ki meclisde yürimege başlaya, bāde-nūşlara ẕevḳ u şevḳ
u sürūr gelmege başlar. Zulf-i girih-gīr’den murād zülf-i müca addır ki ġāyetle merġūbdur, ya nī yaş iken ururlar ṣoñra açarlar (S,T+ ve ṭararlar), pes, zincīr
şeklin gösterür. Egerçi girih dügüme de dirler, ammā dügümli zülfüñ ālemi
yoḳdur. Pes, dügüm ṭutıcı zülf dimekde naẓar var4 (55a) ve örüli zülfüñ de
ṣafāsı yoḳdur, meger küllābdānla örile. Pes, nigārıñ örilmiş zülfi dimekde de
1
2
3
4

F: daḫl u ta arruż eyleme.
S, T: ṭanz.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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naẓar var1. Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūf, taḳdīr-i kelām ey yārān. Besā
bisyār ma nāsınadır, belki aṣlında bes idi, elif mübālaġa içün gelmişdir, ziyāde
çoḳ ma nāsına. Çun edāt-ı teşbīhdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cām-ı meyiñ ḫandesi ya nī ṣafāsı ve nigārıñ müca ad zülfi,
ey yārān, Ḥāfıẓ tevbesi gibi nice nice tevbeyi ṣımışdır2. Ya nī bir meclisde ki
cām-ı bāde devr eyleye ve zülf-i müca ad ṣāḥibi nigār ḥāżır ola, esās-ı tevbe
eger polāddan da olursa pāre pāre olur, ale’l-ḫuṣūṣ ki tevbe ṣāḥibi ḫoş-ṭab ola.

45
Ve lehu eyżan3
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

ار دل כ אر
ار אره از אر

ز
راه

Zulfeş hezār dil be-yekī tār-ı mū bi-best
Rāh-ı hezār çāreger ez-çār sū bi-best

Yek yā’nıñ fetḥiyle ve kesriyle lüġatdir, ma nāsı birdir, ammā yekī, yā ile,
ma nāsı birisi dimekdir ve gāh olur ki yekī de yek gibi bir ma nāsına gelür,
bunda da öyledir. Tār ḳıldır. Mūy, yā ile ve yā’sız, ṣaçdır. Çāreger çāreci ma nāsınadır ya nī çāre idici. Çār sū; sūy yā ile ve yā’sız lüġatdir, ammā bu ġazelde
yā’sız vāḳi olmuşdur. Cemī ebyātda4 çār sū dört cānib dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ zülfi biñ göñli ṣaçınıñ bir ḳılıyla baġladı ve biñ
çāregeriñ dört cānibden rāhını baġladı, ya nī hīç bir cānibden çāreye imkān
ḳomadı. (S,T+ Anıñ zülfi biñ göñli ḳıl teli birisiyle baġladı diyen ġāyetle bīgāne
söyledi5. Ḳıl ucınca Fārisī bilen böyle söylemez.) Ve anıñ zülfi biñ göñli tel ḳıl
ile6 baġladı diyen de tār’la mūy’ı farḳ eylemez imiş7.
1
2
3
4
5
6
7

<T+ Redd-i Şem ī>
M: ḳırmışdır.
M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.
Bütün beyitlerde çār sū geçmemektedir. Burada bir kopukluk olabilir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M: bir ḳıl ile.
<T+ Redd-i Şem ī>
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אن

د
ی
כ
د א و در آرزو

א

Tā herkesī be-būy-ı nesīmī dehend cān
Bi-gşūd nāfe i vu der-i ārzū bi-best

Tā ḥarf-i ta līl. Kesī’de yā vaḥdet içündür. Būy bunda ümīd ma nāsına olmaḳ mülāyimdir, ḳoḳu dense de cāyizdir. Nesīmī’de yā vaḥdet içündür ve
nesīm rīḥden tecrīd olunmuşdur, hemān būy ma nāsınadır. Bi-gşūd; bā ḥarf-i
te kīd, guşūd fi l-i māżī. Nāfe misk göbegidir, yā vaḥdet veyā tenkīr içündür.
Ārzū lüġatda bir nesne özlemek, ammā bunda murād ma nāsınadır, ya nī kimseye murādın virmedi.
Maḥṣūl-i Beyt: Tā her bir kimse bir güzel ḳoḳu ümīdiyle cān vireler diyü
nāfe-i zülfini çözdi ve kimseye murādın virmedi, ya nī yanına yaḳlaşdurup
ḳoḳlatmadı1. (S,T+ Nesīmi bunda ma nā-yı būydan tecrīd eyleyen ma nā-yı
beytden bir şemme būyı yoḳ imiş2.)

אه
م כ אرم
ه ی כ د و رو

ا ازان
ا و دو

Şeydā ezān şudem ki nigārem çu māh-ı nev
Ebrū numūd cilvegerī kerd u rū bi-best

Şeydā dīvāneye dirler. Ezān; ez min-i ecliyye ma nāsınadır, ān ism-i işāretdir, ma nāsı anıñçün dimekdir. Ki ḥarf-i ta līl. Nigār Rūm’da zen-i zībāya3
ıṭlāḳ iderler, ammā Acem maḥbūba. Cilveger cilveci ya nī arż-ı cemāl eyleyici,
yā ḥarf-i maṣdardır ve bi-best’den murād tesettürdür. Bu da ma lum olsun ki
ay başlarında dīvāneleriñ cünūnı artmaḳ ādetdir. Pes, bu beyt ol ma nā üzre
dinilmişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Anıñçün dīvāne oldum ki nigārım māh-ı nev gibi hilāl
ebrūsın gösterdi ve arż-ı cemāl eyledi ve mütesettir oldı. Ya nī kendini gāh
iẓhār ve gāh iḫfā eyledügiçün dīvāne oldum, niteki perīler dīvāneler gözine
kendilerini böyle idermiş.
1
2
3

S: ḳoḳutmadı. F: yanına yaḳlaşdırmadı.
<F+ Redd-i Şem ī>
T: zene.
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ا ر א ر
ش در כ و

ر
כ

א

א

ا

Sāḳī be-çend reng mey ender-piyāle rīḫt
Īn naḳşhā niger ki çi ḫoş der-kedū bi-best

Reng boya ve ḥīle ve yankesici1 ve naṣīb. Pes, bunda (55b) be-çend reng
didigi nice dürli şarāb dimek ola, yāḫud şarābı nice ḥīle ile. Bu da ma lūm da
ki şarāb ḳapaġınıñ üzerine ba żı eşkāl çizmek ādetdir, meẟelā serv gibi ve gemi
gibi, ve ol ḳapaġa çemāne dirler. Pes, bunda īn naḳşhā didigi iki ṭarīḳle vāḳi
olmuş, biri ol ḳapaḳda olan naḳışlar ve biri envā -i ḫamrdan ḳapaḳda baġladıġı
renklerdir ki piyāle’de ẓāhir olur, ma nā-yı ḥaḳīḳīsi budur ve evvel, īhāmīsidir.
Īn ism-i işāretdir, kedū’da vāḳi olan nuḳūşdur ki piyāle’de ẓāhirdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳī bādeyi piyāleye nice renkle dökdi, ya nī niçe renkli
bādeyi veyā nice ṣun la bādeyi piyāleye doldurdı. İmdi seyr eyle, kedūda (S+ bu
naḳışları ne güzel baġladı, ya nī kedūda) baġladıġı nuḳūş-ı ġarībedir ki piyālede ẓāhir oldı.

ن

כ

ا

ا ر

هכ د

אی

א رب
א

Yā Rab çi ġamze kerd ṣurāḥī ki ḫūn-ı ḫum
Bā-naġmehā-yı ḳulḳuleş ender-gelū bi-best

Ba żı nüsḫada ġamze yerine curm vāḳi olmuş ve naġmehā yerine narahā
düşmüş. Ġamze gözle işārete dirler, ammā bunda nifāḳdan ibaretdir. Ṣurāḥī;
Arabīsi ṣürāḥiyyedir, yā-yı müşeddede ile ve tā ile, ammā Acem tā’sız yā-i
muḫaffefe ile isti māl iderler, ẓurūf-ı ḫamrdandır, bülbüle gibi. Ḫum küp.
Naġmehā naġmeniñ cem idir. Naġme kelām-ı ḫafīye2 dirler, ya nī yapça yapça
olan sözlere dirler. Nara Arabīde geñizden çıḳan ṣavta dirler, ammā Acem
ḥayḳırmaḳda3 isti māl ider. Ḳulḳul ṣürāḥīden veyā ḳapaḳdan veyā bir aġzı ṭar
ḳapdan bir nesne dökülürken çıḳan ṣavta dirler, īhām ṭarīḳiyle ẕikr olunur,
ke enne ki iki ḳul lafẓından mürekkebdir ki emirdir, ḳāle-yeḳūlu’dan gelür.
Gelū kāf ’ıñ fetḥi ve żammı lüġatdir, boġaza dirler. Bi-best bunda lāzımdır,
baġlandı ya nī mün aḳid oldı ma nāsına.
1
2
3

S, M: yaban keçisi.
S, M: ḫufyeye.
M: çoḳramada.
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Maḥṣūl-i Beyt: Acabā ne nifāḳ veyā ne cürm eyledi ṣürāḥī ki küpüñ
ḳanı ḳulḳul naġmeleriyle veyā na ralarıyla boġazında dügümlendi ki kelāma
ve tekellüme ḳādir degil, ya nī ancaḳ ḳulḳul dimege mālikdir, artuġa degil.
Ḥāṣılı, bir eksiklik işlemişdir ki ḫūn-ı ḫum ya nī şarāb, boġazında ṭurdı ādemiñ ṭa ām veyā şarāb ṭurduġı gibi ki, ḳulḳul dimekden ġayrı kelāma mecāli
yoḳdur.

אع

כ در
ده א
و אل در אی و

ب
ا و

Muṭrib çi perde sāḫt ki der ḥalḳa-i semā
Ber-ehl-i vecd u ḥāl der-i hāy u hū bi-best

Ba żı nüsḫada ḥalḳa yerine perde düşmüş ve ba żısında ḥālet. Muṭrib
şevḳ u sūrūr viren kimsedir. Çi ta accübi mutażammın istifhām içündür.
Perde’den bunda murād naġamāt perdeleridir, Irāḳ, Iṣfahān ve Ḥicāz gibi.
Ḥalḳa lām’ıñ sükūnıyla insān dā iresinde ve fetḥasıyla ġayrısında müsta meldir. Semā ḥalḳa nüsḫasıyla olunca devr murāddır, ya nī ṣūfīler semā ı ve
ḥālet nüsḫasıyla da böyledir, ammā perde nüsḫasıyla sāz murāddır, çeng ü
ḳānūn ve ġayrısı gibi. Ve bu cümle-i ẓarfiye bi-best kelimesiniñ fā ilinden
ḥāldir bu taḳdīrce, ammā evvelki iki nüsḫa üzerine ehl-i vecd u ḥālden ḥāldir, fe-te emmel. Vecd ve vucūd, evvelki vāv’ıñ fetḥiyle ve cīm’iñ sükūniyle, ve
ẟānīsi vāv’ıñ ve cīm’iñ żammeleriyle, bir nesneyi bulmaḳ, maṭlūbın bulmaḳ
gibi, ammā ıṣṭılāḥda mü miniñ bāṭını veyā baṣīreti nūr-ı tecellī idrāk eylemege dirler ve bunuñ muḳābili faḳd’dır ki lüġatda yitmekdir. Ḥāl vecd’iñ aṭf-ı
tefsīridir, egerçi ḥaḳīḳatde aralarında farḳ-ı daḳīḳ vardır. Hāy u hūy’dan
murād ṣūfīler devr iderken (M,T+ eyledügi) hāy u hūydur. Bi-best bunda baġladı dimekdir, zīrā der’e ḳayddır. (56a)
Maḥṣūl-i Beyt: Aceb muṭrib ne naġme eyledi ki ehl-i vecd u ḥāl semā
ḥāletinde ve ḥalḳasında iken üzerlerine hāy u hū ḳapusunı baġladı, ya nī feryād
u fiġānların kesdirdi. Ḥāṣılı, bunuñ perde-i naġmesiniñ bir mertebe te ẟīri oldı
ehl-i vecd u ḥāle ki hāy u hūların terk idüp bunuñ naġmesine meşġūl oldılar.
Yāḫud muṭrib kendi perde-i semā da olduġı ḥālde ehl-i vecd u ḥāl üzerine hāy
u hū ḳapusını baġladı ve kendi naġme-i semā ına meşġūl eyledi1.
1

S, M: oldı.
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אز

خ

جا
و در

دا א כ زد
א אز

Dānā ki zed teferruc-i īn çarḫ-ı ḥoḳḳa-bāz
Hengāme bāz çīd u der-i guftugū bi-best

Dānā ṣıfat-ı müşebbehedir, dānīden’den. Çarḫ ve çarḫa çıḳrıġa dirler ki
cūlāhlar isti māl iderler, ṣoñra teşbīh ṭarīḳiyle felege ıṭlāḳ eylediler. Ḥoḳḳa-bāz
vaṣf-ı terkībīdir. Çarḫ’a ḥoḳḳa-bāzlıḳ isnādı mecāzendir, kendi müdevver olduġıçün ve yıldızları ḳuḳlalara teşbīh eylemekle. Hengāme dernek. Çīd fi l-i
māżīdir, çīden’den, derdi ve devşirdi ma nāsına. Guftugū söz ve ṣav ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Dānā seyr eyledi ve gördi ki bu felek ḥoḳḳa-bāzı herkes ile
bir nev i ḥīle-bāzlıḳ ve ayyārlıḳ eyler ve herkesi (S,M+ dünyā) müzaḫrefātıyla
firīfte idüp maġrūr u ġāfil ider. Pes, hengāmesini ṭaġıtdı ve söz ve ṣav ḳapusını
baġladı. Ya nī tecemmülāt u ta alluḳāt-ı dünyāyı terk idüp aña mużāf ve müte alliḳ olan muṣāḥabet ve guft u gū ebvābını sedd ve aña menūṭ aḥvāl-i ḳīl ü
ḳāli külliyyen redd eyledi1.

ا

رز و و
دل و

آن כ
א
ا ام ف כ

Ḥāfıẓ her ān ki ışḳ ne-verzīd u vaṣl ḫāst
İḥrām-ı ṭavf-ı Ka be-i dil bī-vużū bi-best

Ne-verzīd; nūn ḥarf-i nefy, verzīden fi l-i māżī, çalışmaḳ ve özenmek. Ṭavf
ve ṭavāf maṣdarlardır, bir nesneniñ eṭrāfını ṭolaşmaḳ. Kabe-i dil iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, her ol kimse ki āşıḳ olmaḳsızın ve ışḳıñ miḥnet u ġamını2 çekmeksizin vaṣla ṭālib oldı, göñül ka besini ṭavāf eylemekiçün
iḥrāmı ābdestsiz baġladı. Ya nī göñül beytu’llāhdır, anı nā-pāk ziyāret eylemege niyyet eylemek gibidir ışḳ derdini çekmeksizin vuṣlat-ı cānāna ṭālib
olmaḳ.
1
2

S’de cümlelerin sıralaması bozuk.
T: miḥan u ġumūmını.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

46
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

رت ا وی د אی
ا
אی
אد כאر ا ر
Ḫudā çu ṣūret-i ebrū-yı dil-guşāy-ı tu best
Guşād-ı kār-ı men ender-girişmehā-yı tu best

Dil-guşāy vaṣf-ı terkībīdir, göñül açıcı ma nāsına. Guşāde ismdir, fetḥ-i
bāb ma nāsına. Girişmehā girişmeniñ cem idir, kāf-ı Acemīniñ ve rā’nıñ kesri ve şīn’ıñ sükūnıyla, nāz u şīve ma nāsına, ammā bunda göz ve ḳaşla işāret
murāddır, aṣl-ı vaż da da göz ve ḳaşla işārete dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Allāhu Te ālā ki seniñ dil-güşā ebrūñuñ ṣūretini baġladı
ya nī muḳavves ḫalḳ idüp naḳş eyledi, benim işimiñ fetḥ-i bābını seniñ girişmeleriñe müte alliḳ ḳıldı. Ya nī ebrūñı muḳavves ḫalḳ idüp naḳş eylemekden
murādı Ḫudā’nıñ benim kārımıñ küşāyişini anlarıñ işāret ve iltifātına müte alliḳ ḳılmaḳdır. Hemān ki bende cānibine naẓar u iltifāt oldı, her kārı fetḥ-i bāb
bulur, ve-illā felā2.

א

אك راه
אی
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Merā vu serv-i çemen-rā be-ḫāk-rāh nişānd
Zemāne tā ḳaṣab-ı nergisīn-ḳabā-yı tu best

Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı evvel böyledir.
Merā vu murġ-i (56b) çemen-zār dil bi-burd ārām
Ammā iḫtiyār eyledügimiz nüsḫa evlā ve aḥrādır. Nişānden dikmekdir,
meẟelā aġacı yere dikmek gibi. Pes, serv ḫuṣūṣunda böyledir, ammā kendi
ḫuṣūṣunda murād iḳ ād ve iclāsdır, ya nī ḳara ṭopraġa oturtdı. Nergisīn ḳabā

1
2

M: Ve lehu afā anhu.
‘Yoksa yok, aksi takdirde olmaz.’ anlamında Arapça bir ibare.
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bir cins ḳaftāndır. Ḳırk yıla ḳarībdir ki birisini bir Gürci1 beg-zādesiniñ üzerinde (M,T+ arż-ı Rūm’da) gördüm ve ādemīsiniñ birine su āl eyledim ki bu cins
ḳaftāna ne dirler didim. Didi ki buña ḳabā-yı nergisī dirler. Çünki bu ḳıṣṣadan
evvel üstādımdan bu beytiñ taḥḳīḳinde ḳabā-yı nergisī ve ḳaṣabıñ ma nālarını mufaṣṣal istimā eylemişdim, orada baña ziyāde rūşen oldı nice idügi ve
nice giyilüp ḳuşanduġı. Ve meẕkūr ḳabā-yı nergisīn’iñ kendüye maḫṣūṣ ḳuşaġı olur ki kendünüñ içinden geçer tuman uçḳurı gibi ki yine uçları kiminiñ
ḳullābdān2 ve kiminiñ ipekle işlenür. Ammā biz gördügümüzüñ uçları ḫāṣ oda
oġlanlarınıñ dest-mālleri gibi ṣāfī altunla işlenmiş idi ve öñinde göbegi üzerine
yapyaṣṣı ṣarḳup dururdı. Meger ādet bu ḳuşaḳda böyle imiş. Bu ḳuşaġa3 ḳaṣab
dirler ki ol ḳabā’nıñ zīneti anıñladır ve ḳabā’yı nergis’e nisbet idüp nergisīn
didikleri anıñçündür ki yaḳası girih girih olur nergis yapraḳları gibi. Ve bu
ḳabā ādeten beyāż miẟḳālī cinsinden olur ve bu ḳabā bu zamānda külliyyen
mehcūr ve metrūkdur, meger memālik-i küffārda, meẟelā Fireng ve Macar cinsinde. Nergisīn ḳabā ile ḳaṣab’ıñ ma nāları ḥaḳīḳatiyle ma lūm oldıysa4 (S, T+
pes, ba żılarıñ bunda ġayr-ı ma ḳūl indiyyātına iltifāt olunmasun cidden ki
ṣudā ḥāṣıl ider5.)
Maḥṣūl-i Beyt: Beni ve serv-i çemeni ḫāk-rāha dikdi ya nī bī-iḫtiyār idüp
ḥayrette ḳodı zamāne seniñ nergisli ḳabānıñ ḳaṣabını bend ideli, ḥāṣılı, zamāne
bu işi eyleyeli bizi mecnūnlar gibi yol türābına oturtdı. Yāḫud benim ve murġ-i
çemeniñ ki murād bülbüldür, dilden ārām u ḳarārımızı iletdi, ya nī bizde ṣabr
u taḥammül ḳomadı, zamāne bu işi işleyeli. Zīrā anlarıñ ādeti üzre ol libās
ziyāde yaraşur, pes, seyr ideni6 ziyāde olur.

د

ه
ای

ز כאر א و دل
دل ا ر

Zi-kār-ı mā vu dil-i ġonçe ṣed girih bi-guşūd
Nesīm-i gul çu dil ender-pey-i hevā-yı tu best

Girih dügüme dirler. Bi-guşūd lāzımla müte addī beyninde müşterekdir,
lāzım i tibār olunursa fā ili taḥtında müstetir żamīr-i ġā ib, ṣed girih’e rāci .
1
2
3
4
5
6

M: Gürcü.
S: kullābdānla. T: kullābdūnla
S: ḳuşaḳa.
M: oldı.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S, T: seyrāncısı.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Müte addī i tibār olunursa fā ili nesīm-i gul olur, siḥr-i ḥelāl vechi üzre. Pey
ard ve ṣoñ ve iz ve ta līl ma nāsına gelür, bunda tekmīl-i vezn ve taḥsīn-i lafẓ
içün gelmişdir, şöyle ki, olmasa ma nāya ḫalel gelmez. Ender bunda bā-i ṣıla
ma nāsınadır. Nesīm lüġatda ḫoş ḳoḳulu yeldir ve her yel ki gülzāra uġraya ve
gülistāndan geçe, elbette ḫoş ḳoḳulu olur.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim işimizden ve ġoncanıñ dilinden yüz dügüm açıldı,
( yāḫud nesīm yüz dügüm açdı) çünki seniñ hevāña göñül baġladı. Ya nī
nesīm bunda iki kār ider. Biri oldur ki ḳıbel-i kūy-ı cānāndan hubūb idüp her
müşkil iş ki vardır anı bize fetḥ u keşf ider. Biri de oldur ki dil-i ġoncadan da
girihi fetḥ ider ki açılup gül olur. Nefs-i ġonca ḫod şekl-i girihdir, anı nesīm
açınca gül olması lāzımdır. Ḥāṣılı, nesīm-i gül saña tābi olup āşıḳ (57a) olalı
maḥalleñden gāh u bī-gāh güẕer eylemek aña żarūrīdir. Pes, gelüp bizim müşkil kārımızdan ve ġoncadan yüz girih fetḥ ider. (S,T+ Bunda gül nesīmi çün göñli
seniñ hevāñ içün baġladı diyen ve seniñ hevāñ ardında baġladı diyen sözüñ1
ardın ve öñin bilmez imiş2.)
S,T+

כد

خ را
در ر אی

دوران
ر
دכ

ا

و

Merā be-bend-i tu devrān-ı çarḫ rāżī kerd
Velī çi sūd ki ser-rişte der-rıżā-yı tu best

Bend’den bunda murād ḳul olmaḳdır. Devrān’ı çarḫ’a isnād mecāzendir,
eyleyen ḥaḳīḳatde Ḫudā’dır. Ser-rişte lüġatda iplik ucıdır, ammā ıṣṭılāḥda
nihāyet-i kārdan ibāretdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Devrān-ı felek beni seniñ ḳaydına ve ḥabsine rāżī eyledi
ammā ne fāyide, ġāyet-i kārı ve nihāyet-i emri seniñ rıżāña baġladı, ya nī felegiñ rıżāsınıñ ve benim rıżāmıñ fāyidesı yoḳ sen rāżī olmayınca. Ḥāṣılı, beni
bend ü ḳayd eylemege sen rāżī olursañ murād ḥāṣıl olur, ve-illā benim ve çarḫıñ
rıżāsınıñ i tibārı yoḳdur, yoḫsa3 ser-rişte ya nī iḫtiyār benim elimde olsa4 hergiz
bendiñden ḫalāṣ olmaḳ istemezdim.
1
2
3
4

T: sözin.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: yoġsa.
T: benim elimde imişse.
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ه כ

אی

ه

כ

دل
א
א ز

כ

Çu nāfe ber-dil-i miskīn-i men girih me-fiken
Ki ahd bā-ser-i zulf-i girih-guşāy-ı tu best

Nāfe misk göbegine dirler, ol da ġonca gibi dügüm şeklinde olduġıçün girih ẕikr eylemişdir. Girih me-fiken dimekden ġarażı teng-dil eyleme dimekdir.
Ki ḥarf-i ta līldir girih me-fiken ibāretine. Ser-i zulf zülfüñ ucı dimekdir. Girih-guşāy vaṣf-ı terkībīdir, dügüm açıcı ma nāsına. Ser-i zulf’e girih-guşā’lıḳ
isnādı mecāzendir, zīrā örülmüş zülf ucından açılur ve örülmemişiñ ucı dügümlenür1.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim dil-i miskīnime nāfe gibi girih bıraḳma ya nī beni
nāfe gibi teng-dil ü ḫūnīn-ciger eyleme, zīrā dilim seniñ girih-güşā ser-i zülfüñle ahd u ḳavl ü ḳarār baġladı ki anıñ ḳayd u bendinde ola dā imā.

و אل

دی ای
אت د
כ دل ا در و אی

د

א

Tu ḫod ḥayāt-ı diger būdī ey nesīm-i viṣāl
Ḫaṭā niger ki dil ummīd der-vefā-yı tu best

Ba żı nüsḫada zemān-ı viṣāl düşmüş. Ḫod böyle yerlerde te kīd ifāde ider
ancaḳ. Ḥayāt-ı diger iżāfeti lāmiyyedir, ġayrınıñ ḥayātı dimekdir. (S,T+ Sen ḫod
bir ḥayāt daḫi idiñ diyen ve sen ḫod özge ve laṭīf ḥayāt idiñ diyen, iżāfet-i
beyāniyye ile, beytiñ ma nāsını bilmediler2.) Nesīm-i viṣāl iżāfeti beyāniyyedir. Ḫaṭā lafẓı muḳaddem mef ūlidir niger’iñ ki emr-i muḫāṭab ṣīġasıdır,
nigerīden’den, baḳmaḳ ma nāsına, taḳdīr-i kelām ḫaṭā-rā niger idi, żarūret-i
vezniçün rā ḥaẕf olunmuşdur. Dil mübtedā, best ḫaberi, umīd muḳaddem
mef ūlidir best’iñ. Der-vefā’daki der bā-yı ṣıla ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey viṣāl nesīmī, sen ġayrınıñ ḥayātı ve rūḥı imişsin ya nī
ġayrınıñ maḥbūbı ve cānānı imişsin, ḫaṭāyı gör ki göñül seniñ vefāña ümīd
baġladı. Ya nī göñül bilmedi ki sen ġayrınıñ ḥayāt-efzā ve ṣafā-baḫşisin, pes,
seniñ vefāña ümīd baġlayup saña ṭama eyledi ve ḫaṭā vāḳi oldı.
1
2

S, T: açılur ve örülmemişüñ ucı dügilür.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ر

ا
ز
و כ אی

א

ر
כ

ه

زد

Zi-dest-i cevr-i tu goftem zi-şehr ḫāhem reft
Be-ḫande goft ki Ḥāfıẓ bi-rev ki pāy-ı tu best

Zi-dest-i cevr; cevr’e dest iẟbāt eyledi isti āre ṭarīḳiyle. Ḫande gülmeniñ
ismidir. Ki ism-i istifhāmdır, Arabīde (57b) men gibi, kim dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki seniñ cevr ü cefāñ elinden şehirden gidiserem. Cānān daḫi ḫande ile didi ki ey Ḥāfıẓ, ayaġıñ kim baġladı var git, ya nī
sen gidemeyecegiñ ma lūmumdur, baña iñende1 istiġnā ṣatma, imdi göreyin
gidebilür misin dimekdir.

47
Ve lehu eyżan2
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefailün Feilāt

از

א

כ
زא ر
אب و
ا

در

Derīn zemāne refīḳi ki ḫālī ez-ḫalel’est
Ṣurāḥī-i mey-i nāb u sefīne-i ġazel’est

Refīḳī’de yā vaḥdet içündür. Ṣurāḥī’de de yā-i ẟāniye3 vaḥdet içündür, (S,T+
vaḥdet ma nāsını virmeyenler mażmūn-ı beytden āgāḥ degil imiş4.) Ḫalel bir
işde fesād bulunmaḳdır. Nāb ḫāliṣ ma nāsınadır. Sefīne lüġat-i Arabīde gemidir, ammā ıṣṭılāḥ-ı Acemde bir cins mecmū adır ki uzunına5 açılur.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu zamānede ḫalelden ve żarardan ḫālī bir yoldaş bir ṣürāḥī
ṣāfī bāde6 ve ġazel (S,T+ cöngi ve) mecmū asıdır ya nī ġazel dīvānıdır. (S, T+ Meyi
1
2
3
4
5
6

S: bīhūde.
M: Ve lehu raḍiye anhu.
M, S, T: yā yine. F nüshası esas alındı.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: üzerine.
M: şarāb-ı ṣāfī.
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ṣürāḥīye aṭf idüp ma nāsını, ṣürāḥī, daḫi şarāb-ı ṣāfī diyen kimse beytiñ ma nāsını bilmez imiş1.)

ر אه א

ه رو כ
כ
א

Cerīde rev ki guẕergāh-ı āfiyet teng’est
Piyāle gīr ki omr-i azīz bī-bedel’est

Cerīde bunda alāyıḳ u avāyıḳdan berī ma nāsınadır. Guẕergāh geçit yeri.
Āfiyet Allāhu Te ālā ḳuldan belāyı def eylemekdir, ammā ıṣṭılāḥda perhīzkārlıġa ve taḳvāya dirler. (S, T+ Teng ṭar dimekdir), (S+ Arab ḍayyiḳ dirler.)
Maḥṣūl-i Beyt: Mücerred gez ki āfiyet geçidi ṭardır, ya nī zühd ü taḳvā
ṭarīḳi tecrīd iktiżā ider, ālāyiş-i dünyā ile bu yola gidilmez. Piyāle ṭut ya nī
bāde nūş eyle ki ömr-i azīz bī-bedeldir, ḥāṣılı, bir kere gitdikden ṣoñra daḫi
ele girmez, imdi ayş u nūşla geçmek gerek. (S,T+ Cerīde rev’iñ feḥvāsını ya nī
dünyāda ḥużūr yoḳdur diyen ġarīb netīce virmiş2.)

و

אن

در
ز

א

ز

Ne men zi-bī- amelī der-cihān melūlem u bes
Melālet-i ulemā hem zi- ilm-i bī- amel’est

Maḥṣūl-i Beyt: Cihānda amelsizlikden hemān ben melūl ü mużṭarib degilim ancaḳ, ulemānıñ da melāleti amelsiz ilimdendir. Ya nī ḳıllet-i amelden
ġam u ġuṣṣa yemem, ulemā daḫi ḳıllet-i amel içün mużṭarib-hāl ü şikeste-bāldir. Ḫāce kendini bu ḥükme idḫāl eylemekden murādı ulemāya terk-i amel
sebebiyle ta rīżdir.

در ر ار آ ب
אن و כאر אن אت و
Be-çeşm-i aḳl derīn reh-guẕār-ı pur-āşūb
Cihān u kār-ı cihān bī-ẟebāt u bī-maḥal’est

Be-çeşm-i aḳl; bā ḥarf-i ṣıladır, mıṣrā -ı ẟānīye muḳayyeddir. Reh-guẕār
yol uġraġı. Pur-āşūb pür-ġalebe ve ġavġā ve fitnedir. Bī-maḥal bī-i tibār
ma nāsınadır.
1
2

<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ġavġāsı çoḳ geçidde aḳıl gözine1 (S,T+ cihān ve) cihāna
müte alliḳ cemī umūr ẟebātsız ve i tibārsızdır. Ya nī ibret göziyle baḳsañ dünyā
ve māfīhā hīç nesne degildir, zīrā fānī ve serī ü’z-zevāldir. (S,T+ Be-çeşm-i aḳl’a
bir şev ibāretini taḳdīr eyleyen, be-çeşm-i aḳl şev ṣūretinde, aceb bī- aḳl u
bī-temyīz imiş.)

دا

روی
ر نا

اوان
د ا
ه
و ا

Dilem umīd-i firāvān be-vaṣl-ı rūy-ı tu dāşt
Velī ecel be-reh-i omr reh-zen-i emel’est

Firāvān çoḳ ma nāsınadır. Be-vaṣl; bā ḥarf-i ṣıla. Be-reh’deki bā ẓarf içündür. Reh-zen vaṣf-ı terkībīdir, yol urıcı ma nāsına. Emel ümīd ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm seniñ rūyuñ vaṣlına çoḳ ümīd ṭutardı yā ṭutdı,
ya nī çoḳ ümīdi var idi yā vardır, ammā ömür ṭarīḳinde ecel emel ḥarāmīsidir.
Ya nī göñlüm seniñ viṣāliñe çoḳ ümīdlenirdi, ammā ecel ümīdleri ifnā idüp
vücūd virmez, ya nī emel ṣāḥibini öldürmekle emel laġv olur.

ان

ز هوز

ۀو

ز

ۀ

و

כ

Bi-gīr (58a) ṭurra-i meh-çihre i vu ḳıṣṣa me-ḫān
Ki sa d u naḥs zi-te ẟīr-i Zuhre vu Zuḥal’est

Çihre, cīm-i Acemīniñ kesri ve hā’nıñ süḳūniyle, yüz ma nāsınadır. Ki
ḥarf-i beyān, ḳıṣṣa’yı beyān ider. Seb a-i seyyāreden ikisine sadān ve ikisine naḥsān dirler. Müşterī ve Zühre sa dān, Müşterī sa d-ı ekber ve Zühre
sa d-ı aṣġar. Ve Züḥal ve Mirrīḫ naḥsān, Züḥal naḥs-ı ekber ve Mirrīḫ
naḥs-ı aṣġar.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir meh-peykeriñ ṭurrasın ṭut ya nī bir meh-peykere ta alluḳ idüp anı göñül eglencesi eyle ve nücūmdan baḥẟ idüp ḳıṣṣa-perdāz olma ki
sa d u naḥs-ı ālem Zühre ve Zuḥal’iñ te ẟīrindendir. Ya nī bu bahiẟleriñ saña
fāyidesi yoḳdur, zīrā mü eẟẟir-i ḥaḳīḳī Allāhu Te ālādır, bunlarıñ te ẟīri olduġı
taḳdīrce Allāhu Te ālā emriyledir. Māh ve Zühre ve Müşterī ve sa d ve naḥs
cem inde mürā āt-ı naẓīr ṣan atı var.
1

M: āḳil ve ārif gözine.

525

526

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

אرش
אدۀ از

א

א

ا

دور
כ א

Be-hīç devr ne-ḫāhend yāft huşyāreş
Çunīn ki Ḥāfıẓ-ı mā mest-i bāde-i ezel’est

Devr’den murād bunda zamāndır. Huşyar ve mest ṣan at-ı teżāddır. Huşyāreş lafẓında şīn-i żamīr iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle Ḥāfıẓ lafẓına rāci dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Hīçbir zamānda anı ayıḳ bulmayısarlardır, zīrā ki1 bizim
Ḥāfıẓımız bāde-i ezel mestidir. Ya nī Ḥāfıẓ’ıñ bāde-i ışḳ keyfiyyeti ẕātīdir, ārıżī
degildir ki gāh gele ve gāh gide, pes, Ḥāfıẓ hemīşe mestdir bāde-i ezelī zūrıyla.
Ḥāṣılı, sekr-i ışḳ ile sekrān olana ṣaḥv ṭārī olmaz, dā imā sekrān yürür.

48
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün2

ا

ا

א

وای

אل
د

כ

א را ز

Mā-rā zi-ḫayāl-i tu çi pervā-yı şerāb’est
Ḫum gū ser-i ḫod gīr ki ḫum-ḫāne ḫarāb’est

Ḫayāl’le şerāb ẕikrī şu arā meẕhebinde ol cihetdendir ki ḫayāl-i cānān geldiginde āşıḳ keyfiyyet-i ışḳla mütekeyyif olup mest olur. Pervā lüġatda ferāġat
ma nāsınadır. Niteki Daḳīḳī’niñ bu beytinde ẓāhirdir.
Beyt:

א
אن وا

او
ش د از د

از

ان
ّ آ

ا

Ebū sa dān ki ez-gītī berū ber-beste şud yedhā3
Muẓaffer ān ki şimşīreş bi-burd ez-duşmenān pervā4
1
2
3
4

S, T: buncılayın ki.
M: Mefā īl.
S: ki ez-gītī pervīne şud yedhā.
Uğurun/mutluluğun babası/kaynağı olan o kişiye dünyanın bütün elleri bağlı oldu, herkes ona hürmet
ediyor, huzurunda el bağlıyor. O öyle muzaffer ve gâlip bir komutandır ki kılıcı düşmanlara rahatlık
yüzü göstermedi.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ve Emīr-i Mu izzī1 buyurur:
Beyt:

אا
א وا

אن

ٔ

ز
ُز َ ز

Ḳamer zi-ḳabża-i şimşīr-i tu’st nā-īmin
Zuḥal zi-peyker-i peykān-ı tu’st nā-pervā2

Pes, pervā-yı şerāb didigi ḫayāl-i cānāndan fāriġ olup şarābla taḳayyüd
ma nāsınadır. Gū ḫiṭāb-ı āmmdır. (S,T+ Bir maḥalde iki fi l-i emr-i ḥāżır cem
olsa ẟānī emr-i ġāyib olur diyen ma nā-yı terākībe dāḫil olmaz imiş3.) Ser-i ḫod
gīr başıñ ḳaydın gör diyecek yerde isti māl iderler. Ḫum’a ser-i ḫod gīr dimekde luṭf-ı edā var, zīrā anlar şarābı küplerde ṣaḳlarlar ve küp aġzına bir degirmi
kerpic ḳoyup aġzını bir dürlü aḳ balçıġla muḥkem ṣıvarlar ki ḳaynadıġı ḥīnde
ṭaşup ṭaşra dökülmeye. Nitekim Āṣafī buyurur:
Beyt:

א

اب آ
אد

ی

ا

د

Bes’est būy-ı şerāb Āṣafī ki ber-ser-i ḫāket
Ḥakīm-i deyr muẟelleẟ nihād ḫişt-i ser-i ḫum4

Pes, Ḫāce ḫum’a ser-i ḫod gīr dimekden murādı başından ol kerpici giderme dursun, zīrā biz ḫayāl-i cānāndan fāriġ olup saña taḳayyüd eylemeziz.
Ḫum-ḫāne ḫarāb dimekden murādı, ya nī biz içkiden ferāġat eyledik, pes,
ḫum-ḫāne ḫālī ḳalup ḫarāb olması lāzımdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫayāliñ seyrinden biz şarāb içmekden fāriġ olduḳ5,
ya nī ḫayāliñ var iken andan fāriġ olup şarāb içmege muḳayyed olmaḳ bize
müyesser degil. İmdi ḫuma di, başıñ muḥkem ṭut ki meyḫāne ḫarābdır, bizden
aña kimse varmaz.
1
2
3
4

5

S: Mu izzuddīn.
Ay senin kılıcının kabzasından güvende değil, Zühal yıldızı da senin okunun temreninden kurtulamaz.
<F+ Redd-i Şem ī>
Asafî! Sana şarabın kokusu yeter. Çünkü kilisenin hakîmi içki küpünün ağzının kerpicini senin
toprağının/kabrinin başında müselles/üçgen şeklinde koydu, yani içki küpü dışarıya hiç şarap
sızdırmadığı için kokusuyla yetinmelisin. (Burada ‘hakîm-i deyr’ tamlamasıyla kastedilenin Allah olması
mümkündür. Mezarın toprağı da üçgen şeklinde ölünün üzerine örtülür. Dolayısıyla, artık öldüğün için
içki içemezsin, sadece kabir toprağına şarap dökerlerse kokusuyla yetinmelisin anlamı düşünülebilir.
Müselles kelimesiyle üç kere kaynatılan şarap anlamı kastedilmesi de mümkündür.)
S, T: ḫayāliñ seyrinden bize (T+ ne) şarāb içmek ferāġatdir.
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دو
ا

כ

כ د

Ger ḫamr-ı behişt’est bi-rīzīd ki bī-dōst
Her şerbet-i aẕbem ki dihī ayn-ı aẕāb’est

Aẕb leẕīẕ ma nāsınadır, aẕb’la aẕāb beyninde ṣan at-ı iştiḳāḳ var, ayn-ı
azb u aẕāb beyninde şebistān-ı ḫayāl vardır. Zīrā aẕb’de ve aẕāb’da (58b)
ayn var.
Maḥṣūl-i Beyt: (T+ Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle buyurur). Eger cennet
şarābı ise de yabana döküñ ki dostsuz her ṭatlı şerbet ki baña virürsin, ayn-ı
aẕābdır. Ya nī bir meclisde ki dost olmaya, anda cennet şarābı da ḥāżır olursa
yabana döküñ, zīrā ansız her ṭatlı şerbet ki baña ṣunarsın, semm-i helāhil ve
zehr-i zaḳḳūmdur.

אن

د و در د ۀ
سכ
آ
او
אل

ا

Efsūs ki şud dil-ber u der-dīde-i giryān
Taḥrīr-i ḫayāl-i ḫaṭ-ı ū naḳş ber-āb’est

Efsūs dirīġ u ḥayf ma nāsınadır. Şud bunda reft ma nāsınadır. Der-dīde-i
giryān mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Taḥrīr lüġat-i Arabda taḳvīmdir ya nī doġrutmaḳ, ammā isti mālde1 yazmaḳ ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayf ki cānān gitdi ḥālbuki dīde-i giryānda anıñ ḫaṭṭı
ḫayāliniñ kitābeti ṣu üzre naḳışdır, ya nī kendinden ṣoñra2 anıñ ḫaṭṭını
dīde-i giryānda şekl eylemek ṣu üzre naḳış çekmekdir. Ḥāṣılı, dīde-i giryān
menba -ı ābdır, pes, anıñ üzerine taḥrīr āb üzre taḥrīrdir. Asıl beytiñ nüktesi bundadır, ya nī ḫaṭṭınıñ ḫayālini gözde taṣvīr eylemek ne fā ide kendi göz ḳarşusında olmayınca, bāḫuṣūṣ ki ṣu üzre ḫaṭ emr-i muḥāldir. (S,T+
Naḳş ber-āb bunda istiḥkām ma nāsına olmaḳ rūşendir dimek ve Ḥāfıẓ’ıñ
bir beytini müdde āsına delīl getürmek delālet ider ki iki beytiñ ma nāsını
añlamamışdır3.
1
2
3

M: ıṣṭılāḥda.
F: gitdükden ṣoñra.
<T+ Redd-i Şem ī>. <F+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

د آب زدم
ن
د

ازان
اب

א

Be-mey-perestī ez-ān naḳş-ı ḫod ber-āb zedem
Ki tā ḫarāb konem naḳş-ı ḫod-perestīden1)

ان د
ل ا

ار ای د ه כ ا
د אدم כ در

ز

Bīdār şev ey dīde ki īmin ne-tuvān būd
Zīn seyl-i demādem ki derīn menzil-i ḫāb’est

Dīde lüġatda bebekdir, ammā bunuñ gibi yerlerde göz murāddır, çeşm
ma nāsına, egerçi im ān-ı naẓar olunsa bebege de taḥammüli vardır. Īmin,
hemzeniñ kesriyle, emīn ma nāsına. Seyl-i demādem seyl-i müte āḳibdir ki
arası kesilmez. Menzil-i ḫāb’dan murād ayn ya nī çeşmdir ki uyḳu aña nāzil
olur. (S, T+ Menzil-i ḫāb’dan dünyā murāddır diyenler dünyādan ḫaber-dār degil imiş2.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey dīde, bīdār ol, ġāfil olma ki emīn olmaḳ olmaz ya nī
emn ü ferāġat üzre olmaḳ cāyiz degildir bu süyūl-ı müte āḳibeden ki bu menzil-i ḫāb olan gözdedir. Ya nī ey göz merdümi, gözüñ aç, ġāfil olma bu iki gözümden mütevāliyen ṭaşup aḳan süyūlden, mebādā ki seni toparlayup götüre.

و כ
א

رد
אن
ازان

ا אر

Ma şūḳa iyān mī-guẕered ber-tu velīkin
Aġyār hemī-bīned ezān beste-niḳāb’est

Maşūḳa; hā-yı resmī alāmet-i naḳldir, arżadaki gibi. İyān, ayn’ıñ kesriyle, müfā ale bābından maṣdardır, mu āyene ma nāsına, ayn’ıñ fetḥiyle isti māl ġalaṭdır. Mī-guẕered fi l-i mużāri , geçer ma nāsına. Aġyār ġayrıñ cem idir, ammā şu arā ekẟer raḳīblerde isti māl iderler. Hemī-bīned; hemī’de mī
edāt-ı ḥāldir ve hā ḥarf-i te kīd, görür dimekdir. Niḳāb yüz örtüsine dirler.
Evvel zamānlarda diyār-ı Acemiñ maḥbūbları niḳābla veyā kākül ve gīsūlarını
yüzleri üzre indirüp pūşīde-rū gezermiş. Ammā Ḳızılbaş-ı evbāş ‘Lanetu’llāhi
1
2

461. gazel 5. beyit.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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aleyhim ve alā avānihim1 ve enṣārihim’2 ẓuhūr ve ḫurūc ideli bu ḳānūn külliyyen3 mehcūr u metrūkdur. Pes, Ḫāce’niñ beste-niḳāb buyurduġı kendileriniñ
zamānına nisbetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ma şūḳa seniñ yanıñdan āşikāre geçer ammā aġyār görür,
andan ya nī anıñçün münaḳḳabdır ya nī niḳāb-dārdır. Ḥāṣılı, cānānıñ saña
istiġnāsı yoḳ ve senden i rāż idüp niḳāb baġlamaz, ammā ruḳabādan iḥtirāz
idüp tenekkür-i4 (59a) ṣūret eylemek içün niḳāb baġlar.

قد

ق

א
دل

رخ ر
در آ ر از

Gul ber-ruḫ-ı rengīn-i tu tā luṭf-ı araḳ dīd
Der-āteş-i reşk ez-ġam-ı dil ġarḳ-ı gulāb’est

Gul mübtedā, ġarḳ-ı gulāb ḫaberi. Dīd fi l-i māżī, fā ili żamīr-i müstetir rāci dir
gul’e ve mef ūlün bih ṣarīḥi luṭf-ı araḳ’dır ve ġayr-i ṣarīḥi ber-ruḫ-ı rengīn. Tā ibtidā-ı ġāyet içündür, münẕü gibi. Der-āteş-i reşk mef ūlun fīhidir5 ġarḳ’ıñ ve ez-ġam-ı
dil mef ūlün bih ġayr-i ṣarīḥidir ġarḳ’ıñ. Rengīn ṣıfat-ı nisbiyyesidir ruḫ’uñ. Āteş’iñ
reşk’e iżāfeti lāmiyye olmaḳ cāyiz, reşke āteş isti āresiyle veyā iżāfet-i beyāniyye ola.
Ġam-ı dil iżāfet-i lāmiyyedir. Ġarḳ’ıñ gulāb’a iżāfeti bi-ma nā fī’dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Gül seniñ ruḫ-ı rengīniñ üzerinde araḳıñ leṭāfet ü ṣafāsın göreli ḥased āteşinde göñül ġamından gül-āba ġarḳdır,
ya nī reşkden ve ḥasedden bunda bir āteş peydā olur ki anıñ ḥarāretinden gül-āba
müstaġraḳdır, ya nī gül-āb gülüñ deridir ki āteş-i reşk ḥarāretinden ḥāṣıl olur. Gül
ve rengīn ve araḳ ve āteş ve gül-āb cem i mürā āt-ı naẓīr ḳabīlindendir.

ورא

אی

دא
ه از ز

در כ

כ

Der-kunc-i dimāġem me-ṭaleb cāy-ı naṣīḥat
K’īn ḥucre pur ez-zemzeme-i çeng u rubāb’est

Kunc bucaḳdır, āmmdır içerü bucaġa ve ṭaşraki bucaġa, ammā peyġūle
içerü6 bucaġa ıṭlāḳ olunur ancaḳ. Dimāġ beyniye dirler ve beyni ṭuran yere
1
2
3
4
5
6

S: aḳvālihim.
Allah’ın lâneti onların, yardımcı ve destekçilerinin üzerine olsun.
T: bi’l-külliye.
S, M: tenkīr-i.
S, T: fīhisidir.
S: içre.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ümmü’d-dimāġ dirler. K’īn; ki ḥarf-i ta līl. Ḥucre’den murād bunda kunc-i
dimāġ’dır. Me-ṭaleb fi l-i nehy-i muḫāṭabdır, ṭalebīden’den, ma mūldür, ṭırāzīden gibi, ṭaleb eyleme dimekdir. Zemzeme āvāze. Tuḥfe-i Şāhidī:
Mısrā:

Zemzeme āvāze şulle ferc-i zen

Rubāb kemānçe ya nī ıḳlıḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim başımıñ beynisinde ya nī bucaġında naṣīḥate yer
ṭaleb eyleme, zīrā bu ḥücre ya nī künc-i dimāġ çeng ü rebāb zemzemesinden
ṭoludur. Ya nī ben naṣīḥat-peẕīr degilim ve benden bu işi isteme, zīrā dimāġım
çeng ü rebāb āvāzına mu tāddır, bundan ḥaẓẓ eylemez. Ḥāṣılı, dimāġımda
naṣīḥat ṣıġacaḳ yer yoḳ, zīrā envā -ı sāzlar āvāzlarından ṭopṭoludur.

ا

כ از א

כ

را

راه
در אی

Rāh-ı tu çi rāhī’st ki ez-ġāyet-i ta ẓīm
Deryā-yı muḥīṭ-i felekeş ayn-ı serāb’est

Çi istifhām-ı ta accübīdir. Ki ḥarf-i beyāndır, (M+ ta accübi beyāndır.)
Taẓīm’den murād bunda aẓametdir. Deryā-yı muḥīṭ-i felekeş; deryā, ṣıfatına mużāfdır ve deryā-yı muḥīṭ’iñ felek’e iżāfeti müşebbehun bihiñ müşebbehe iżāfetidir. Felekeş’de şīn-i żamīr rāh’a rāc idir, ma nā cihetinden serāb’a
muḳayyeddir. Deryā-yı muḥīṭ küre-i arżı iḥāṭa eyleyen deryādır, felegi aña
teşbīh ider iḥāṭada ve aẓametde. Ayn bunda iki ma nā ifāde ider. Biri ẕāt
ma nāsını, biri de teşbīh ṭarīḳiyle çeşme ma nāsını. Serāb ısıcaḳ zamānda şūre
yerlerde nıṣfu’n-nehārda ıraḳdan ṣu gibi görinen hey ete dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ışḳıñ ṭarīḳi ne aceb ulu ṭarīḳdir ki kemāl-i aẓametinden deryā-yı muḥīṭ-i felek ya nī felek-i a ẓam aña nisbet serāb bıñarıdır,
yāḫud nefs-i serābdır. Ḥāṣılı, seniñ ışḳıñ yolı bir aẓīm yoldur ki eflāk ü anāṣır
aña göre adem meẟābesindedir ki nefs-i emrde serāb öyledir.

ا

ار

א א

אن

در و د
آ כ

از

Sebz’est der u deşt bi-y-a tā ne-guẕārīm
Dest ez-ser-i ābī ki cihān cumle serāb’est

د
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Der girīveniñ etegidir. Girīve beleñe1 dirler, ya nī ṭaġ beleñine ve anıñ dibi
ādeten dere şekli olur, gūyā ki ol beleñi aşup geçmege bir ḳapıdır. Ekẟer keklik
öyle yerde olaġandır, ol cihetden kebk-i derī dirler. (59b) Deşt ovaya dirler.
Bi-y-ā ḫiṭāb-ı āmmdır her işidene. Tā bunda ḥattā ma nāsınadır. Ne-guẕārīm
nefy-i müstaḳbel nefs-i mütekellim ma a ġayrihidir, mef ūlün bihi mıṣrā -ı
ẟānīnin evvelinde dest lafẓıdır, ma nāsı, geçürmeyelim ya nī elimizi geçürmeyelim bir ṣu başından, ya nī elimizden ḳomayalum bir ṣuyuñ2 başını, ḥāṣılı, dā imā bāde-nuş olup bir dem ḫālī olmayalım dimekdir. Serāb’dan bunda
murād ḫamr duran ẓarfdır, küp gibi, (S,T+ fuçı gibi). Ba żı nüsḫada bi-guẕārīm
düşmüşdür, fi’l-ḥaḳīḳa bi-y-ā ibāretine de mülāyimdir. Pes, ma nā ḳalb ṭarīḳi
üzre olur. Taḳdīr-i kelām; gel bir ṣuyı elden geçürelim, yāḫud ḳalbe muḥtāc
olunmaya, taḳdīr-i kelām böyle olur. Gel bir ṣubaşından eli geçürelim, ya nī
imrār ma nāsına, terk ma nāsına degil. Maḳṣūd, şarābı elden ḳomıyalım, içelim ki cihān cümle serābdır. Ser-i āb, iżāfet ile, ṣu başı dimekdir. Ser bunda
ṭaraf3 ma nāsınadır diyüp ve Meẟnevī’niñ bu beytini sened getüren4
Beyt:

ا
ا

و زان
ز
א را ان ر
א

א

Āşıḳī ger zīn ser u ger zān ser’est
Āḳıbet mā-rā bedān ser reh-ber’est5

müdde āsında da senedinde de ḫaṭā eylemiş. Ser bunuñ gibi yerlerde baş ve
uç ma nāsına gelür. (S,T+ Nihāyeti, ma nāsını tefaṭṭun idemediginden indiyyāt
söyler6.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ova ve taġ yeşil7 oldı. Gel, tā elimizi geçürmeyelim bir
ṣu başından ki cihān cümle serābdır ya nī fānī-i maḥżdır, hīç beḳāsı yoḳdur
serāb gibi. Ḥāṣılı, tamām dünyā, ya nī anāṣır u eflāk serāb-miẟāldir, ḥaḳīḳatde
bir nīst-i hest-nümādır ya nī bir ḫayāldir ki ıraḳdan mer īdir, ammā ol cānibe
varsañ ol hey eti gördügüñ yerde hīç nesne bulmazsın. Yāḫud gel, tā elimizi bir
ṣu başından geçürelim, ya nī bir bıñar başını ele getürelim veyā bir ṣu başını
1
2
3
4
5
6
7

T: bileñe (metin harekeli).
S: ṣunuñ.
S, M: ẓarf.
<T+ Redd-i Şem ī>
Âşık bazen bu sevdada, bazen diğer sevdadadır. Sonunda bize bu sevda ve arzu rehberlik yapar, bizi
hedefe ulaştırır.
T: idemediginden söyler.
T: yaşıl.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

elden geçürelim. Ya nī bādeye müdāvemet idelim ki dünyānıñ ötesi yoḳdur,
hemān ḫāb u ḫayāldir serāb gibi ki hīç i timāda lāyıḳ degil. Bu iki beytde ḳāfiye tekrār gelmek delālet ider ki birisi Ḫāce’niñ olmaya. Fi’l-ḥaḳīḳa dīvānlarıñ
ekẟerinde evvelki beyt gelür ancaḳ ve ba żısında ikisi bile gelür. Fe-ammā ikisiniñ de ṭarzı Ḫāce ṭarzına beñzer, ḥāṣılı, (M,T+ tetmīm-i) fāyide içün (M,T+ mehmā-emken) ikisi de beyān olundı.

ا و
א

در م دل از روی
כ روی
و

Der-bezm-i dil ez-rūy-ı tu ṣed şem ber-efrūḫt
V’in ṭurfe ki ber-rūy-ı tu ṣed gūne ḥicāb’est

Bezm meclis. Ber-efrūḫt; ber ḥarf-i te kīd, efrūḫt fi l-i māżī, lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, lāzım olursa bezm dile mużāf oḳunur, müte addī olursa bezm iżāfetden maḳṭū oḳunur. V’īn ṭurfe; vāv ḥāliyyedir. Ṭurfe
aceb ma nāsınadır. Hicāb perde.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñül bezminde seniñ rūyuñdan yüz şem yalıñlandı,
yāḫud meclisde göñül seniñ rūyuñdan yüz şem uyardı. Bu ise bir aceb ḥāldir
ki seniñ rūyuñ üzerinde yüz dürlü perde var, ya nī rūyuñ ḳat ḳat perdeler altında iken göñül bezminde andan yüz şem uyandı.

دل ا وز
כא

ای
آ

روی د رای
כ אن
دل ر

Bī-rūy-ı dil-ārāy-ı tu ey şem -i dil-efrūz
Dil raḳṣ-konān ber-ser-i āteş çu kebāb’est

Dil-ārāy vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ ārāyīden’den, göñül bezeyici ma nāsına.)
(T+ Dil-efrūz vaṣf-ı terkībīdir), efrūzīden’den, gönül yalıñlandırıcı ma nāsına. Raḳṣ-konān; raḳṣ ṣıçramaḳdır, konān ṣıfat-ı müşebbehedir, raḳṣ idegen
ma nāsına. Ber-ser-i āteş; ber ḥarf-i isti lā, ser taḥsīn-i lafẓ u tekmīl-i vezn
içün gelmişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül yalıñdandırıcı (60a) şem , seniñ göñül bezeyici
rūyuñsuz göñül āteş üzre raḳṣ idegendir kebāb gibi. Ya nī seniñ rūyuñ firāḳından göñül hicrān āteşi üzerinde raḳḳāṣdır kebāb gibi, (M,T+ ḥāṣılı, yanmadan ve
yaḳılmadan kebāb gibi) ḳarārı yoḳdur, ıżṭırābdadır.
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אز

و

א

ور
زم ا אم

ار א

ر

א

Ḥāfıẓ çi şud er āşıḳ u rind’est u naẓar-bāz
Bes ṭavr-ı aceb lāzım-ı eyyām-ı şebāb’est

Çi şud istifhām-ı inkārī, ya nī nesne lāzım gelmez. Er eger’den muḫaffefdir.
Rind bunda bāde-nūşdur. Naẓar-bāz vaṣf-ı terkībīdir, bāzīden’den, naẓar oynadıcı ma nāsına, ammā ıṣṭılāḥda gördügini sevici, maymūn ışḳlı, (S,M+ ḥāṣılı,
maḥbūb-dosta dirler). Ṭavr ādet ve üslūbdur. Şebāb bunda yigitlik ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger Ḥāfıẓ āşıḳ u bāde-nūş u naẓar-bāz oldıysa ne lāzım
gelür ya nī nesne lāzım gelmez. Mıṣrā -ı ẟānī ḥükm-i ta līlde vāḳi dir. Zīrā çoḳ
ṭavr u ādet ü üslūb lāzımdır civānlıḳ zamānına. Ya nī civānlıḳ ve tāzelik zamānı çoḳ eṭvār-ı ġarībe ve evżā -ı acībe iktiżā ider, imdi Ḥāfıẓ envā -ı televvünle
mütelevvin oldıysa aceb degildir ki civāndır, civānlıḳ muḳteżāsını virür.

49
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אم אدۀ א
در او א

כ نכ כ
ار ز אن

Kunūn ki ber-kef-i gul cām-ı bāde-i ṣāf ’est
Be-ṣed hezār zebān bulbuleş der-evṣāf ’est

Kunūn şimdi, eknūn’dan muḫaffefdir. Kef aya, Arabīde fā müşeddeddir,
ammā Acem muḫaffef isti māl ider. Kef’iñ gul’e iżāfeti müşebbehun bihiñ
müşebbehe iżāfeti ḳabīlindendir, ḥāṣılı, iżāfet-i beyāniyyedir. Ve kef-i gul’e
cām-ı bāde isti āre eyledi, zīrā gül-i muṭabbaḳ gūyā ki bir cām-ı bāde’dir ḳızıllıḳda, ammā ḥaḳīḳatde kef-i (M,T+ gul ve cām-ı) bāde bir şeyden ibāretdir.
Ṣāf ṣāfīden muḫaffefdir, fāş fāşīden olduġı gibi.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Beyt:

د د אدم
אن آزادم

و از
و از دو

אش
ۀ

Fāş mī-gūyem u ez-gofte-i ḫod dil-şādem1
Bende-i ışḳem u ez-her du cihān āzādem2

Be-ṣed; bā ma a ma nāsınadır. Zebān’da zā’nıñ fetḥi ve żammı lüġatdır. (M+ Bulbuleş;) şīn-i żamīr güle rāci dir ve ma nā cihetinden evṣāf’a muḳayyeddir.
Maḥṣūl-i Beyt: Şimdi ki kef-i gülde ṣāfī bāde cāmı var ya nī bir ṭolu
cām-ı bāde var, yüzbiñ dil ile bülbül anıñ evṣāfındadır. Ḥāṣılı, Ḫāce bu ġazeli didükde3 bahār imiş ki gül açılup bülbül feryād u fiġān u nāle eyledügi
zamān imiş.

ا
כ א

اه د ا אر و راه
כ
ر و
و

Bi-ḫāh defter-i eş ār u rāh-ı ṣaḥrā gīr
Çi vaḳt-i medrese vu baḥẟ-i keşf-i Keşşāf ’est

Defter-i eşār’dan murād ġazel dīvānıdır. Ba żı nüsḫada ṣaḥrā yerine bostān
düşmüş ve baḥẟ yerine ders düşmüş. Keşf bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi olmuş,
zīrā hem Keşşāf’ıñ ḥāşiyesi olan Keşf’e taḥammüli var ve hem ma nā-yı lüġavīsi ki açmaḳdır. Ammā vāv-ı āṭıfa ile ẕikr olsa, niteki ba żı nüsḫada öyledir,
ḥāşiye-i Keşşāf’a maḫṣūṣ olur ancaḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki bahār zamānınıdır ve gül daḫi böyledir, imdi bir
ġazel dīvānı ṭaleb eyle ve ṣaḥrā ve bostān yolın ṭut ya nī ol cānibe azm eyle.
Medrese vaḳti degil ve Keşf-i (M,T+ Keşşāf ) baḥẟiniñ zamānı degil. Ḥāṣılı, (S,T+
ders ve ders-ḫāne ile taḳayyüd zamānı degil) ayş u nūş zamānıdır.

و ز א אس כאر
אن ز אف א א

ز

Bi-bur zi-ḫalḳ u zi- Anḳā ḳıyās-ı kār bi-gīr
Ki ṣıyt-ı gūşe-nişīnān zi-Ḳāf tā Ḳāf ’est

1
2
3

S: der-şādem.
416. gazel 1. beyit.
M: inşādında.

כ
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Bi-bur emr-i muḫāṭabdır, burīden’den, (M,T+ kesil dimekdir). Ḳıyās oranlamak1 (M+ ya nī numūne), ḳāse-yaḳīsu’dan maṣdardır. Ṣıyt çav2, ya nī bir nesne
(S,T+ çavlanup) meşhūr olmaḳ. Gūşe-nişīn vaṣf-ı terkībīdir, nişīnīden’den, bucaḳta oturıcı ma nāsına. Ḳāf muṭlaḳ taġdır cebel ma nāsına, ba dehu dünyāyı
iḥāṭa eyleyen cebele alem oldı, bunda murād oldur. (60b)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫalḳdan kesil ve maṣlaḥatı Anḳā’dan ḳıyās eyle, ya nī
ḫalḳ-ı ālemden munḳaṭı u münzevī ol ve dünyā işini Anḳā’dan ḳıyās ṭut ki
gūşe-nişīnleriñ şöhreti ve çavı Ḳāf ’dan Ḳāf ’a dekdir, (S,M+ ya nī Anḳā ḫalḳdan
munḳaṭı u münzevī olduġıçün şöhreti tamām ālemi iḥāṭa eylemişdir3.

ی داد

دو
ز אل او א

ر دی
ام و

כ

Faḳīh-i medrese dī mest būd u fetvā dād
Ki mey ḥarām velī bih zi-māl-i evḳāf ’est

Dī dün dimekdir, ems ma nāsına. Bih yeg dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Medrese faḳīhi ya nī müderrisi4 dün mest idi ya nī mest
iken fetvā virdi ve didi ki şarāb egerçi ḥarāmdır ammā vaḳıf mālından yegdir.
Zīrā şarāb ḥaḳḳu’llāhdır ve māl-i evḳāf ḥuḳūḳ-ı ibāddır ve ḥaḳḳu’llāh tevbe ile
sāḳıṭ olur, ammā ḥuḳūḳ-ı ibād olmaz. Pes, yegligi bu cihetdendir.

ش درכ
ا א

رد و אف ا כ
א אכ د
כ

Be-durd u ṣāf tu-rā ḥukm nīst ḫoş der-keş
Ki herçi sāḳī-i mā kerd ayn-ı elṭāf ’est

Durd durdiyy’den muḫaffefdir, yā-yı müşeddede ile. Arab yā ile isti māl
ider ve Acem yā’sız.
(S,M+ Āṣafī)
Beyt:

زد

و
و

1
2
3
4

درد
ر ه د

M: örnek.
M: şöhret.
S: şöhreti tamām ālemi iḥāṭa eylemişdir Ḳāf ’dan Ḳāf ’a dek.
S: monlāsı.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ne-rīḫt durd-i mey u muḥtesib zi-deyr guẕeşt
Resīde būd belāyī velī be-ḫayr guẕeşt1

Bu beytde īhām-ı laṭīf var. Ṣāf ṣāfīden muḫaffefdir. Ḫoş eyi ma nāsınadır.
Der-keş; der ḥarf-i te kīd, keş emr-i muḫāṭabdır keşīden’den, der-keş çek dimekdir, iç ma nāsına. Türkīde de çekmek (S+ içmek) ma nāsında müsta meldir.
Nitekim şā ir buyurur:
Mıṣrā: Mey-i nābı bedel-i mā yeteḫallel çekdim2
Elṭāf luṭfuñ cem idir, lüġatda yumuşaḳ ma nāsınadır, ammā ıṣṭılāḥda eylik
ma nāsınadır. Ba żı nüsḫada dem der-keş vāk’idir, ya nī dime3, sākit ol dimekdir, zīrā dem nefesdir ve keş emirdir, çek dimekdir, pes, nefes çek dimek söyleme dimekdir, (S,T+ bu isti māldir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bir muḫāṭab tecrīd idüp buyurur: Bāde dürdine ve
ṣāfīsine seniñ ḥükmüñ geçmez, ya nī baña ṣāfī virüñ, bāde-i dürd-āmīz virmeñ
dimek seniñ vaẓīfeñ degil. Zīrā bu maṣlaḥat sāḳīniñ kārıdır ve bizim sāḳīmiz
ise ādildir, her ne işlerse hemān luṭf kendidir. Ḥāṣılı, bāde meclisiniñ ādābı4
sāḳī bir ādil kimse olmaḳdır ve cemī umūr-ı meclis aña mufevvaż olmaḳdır.
Pes, ol kimse ki meclisde ḥākim olmuş oldı, her ne kim ḥükm iderse kimse
men idemez. İmdi Ḫāce buyurur; bizim sāḳīmiz ya nī sāḳī-i Ezel her ne işlediyse ayn-ı elṭāfdır. Dürdden murād dünyā küdūrātıdır ve ṣāfdan murād
dünyā ẕevḳ u ṣafāsıdır. Ḫāce ḥażretleri kelām-ı cāmi īrād idüp buyurur: Dünyā kudūretiyle mükedder olma ve ṣafāsıyla maġrūr olma, zīrā her ne ki ezelde
sāḳī-i ezel eylemişdir ya nī ḥükm eylemişdir, ẓuhūr eylese gerek, kimseye ḳīl
ü ḳāl gerekmez5.

אن و אل כאران
زردوز و ر א א

אن כא

Ḥadīẟ-i mudde iyān u ḫayāl-ı hem-kārān
Hemān ḥikāyet-i zer-dūz u būriyā-bāf ’est
1

2
3
4
5

Muhtesib/zabıta kiliseden/meyhaneden şarabın tortusunu (şarap kadehini) dökmeden geçip gitti. Bir
bela çatmıştı ama, hayırla geçip gitti. (Tam da bir belaya çattık derken şükürler olsun ki belayı ucuz
atlattık.)
Baki Divanı G. 327/7 (ikinci mısra).
M: söyleme. T: ṭınma.
T: de bi.
S, T: degmez.
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Ḥadīẟ ḫaber ma nāsınadır ya nī söz. Bunda muddeiyān’dan murād kendileriyle ġazelde1 berāberlik da vāsını idüp ellerinden maṣlaḥat gelmeyen kimselerdir. Ḫayāl bunda taḫayyül ü tefekkürdür ki şu arā (M,T+ naẓm-ı) kelām eyledikde eylerler. (S,M+ Hem-kār hem-pīşe ya nī ṣan atdaş dimekdir ve elif ve nūn
edāt-ı cem dir.) Zer-dūz vaṣf-ı terkībīdir, dūzīden’den. Rūm’da taḥrīf idüp zerdīz (61a) dirler ṣırma işin işleyenlere. Būriyā-bāf vaṣf-ı terkībīdir, bāfīden’den,
örmek ve ṭoḳumaḳ ma nāsına. Būriyā ḳarġı ḳamışından örülür bir dürlü
ḥaṣīrdür, Anaṭolı vilāyetinde ve diyār-ı Arab’da çoḳ olur. (T+Būriyā-bāf būriyā
ṭoḳıyıcı dimekdir.) Ḥāṣılı, müdde īleri būriyā-bāf’a ve kendilerini zer-dūz’e
teşbīh eyler. Sābıḳan bir beytde müdde īleri sust-naẓm dimekle ta bīr eyledi.

א

(S,T+ Beyt:

اداد

ی ای
ل א و

Ḥased çi mī-berī ey sust-naẓm ber-Ḥāfıẓ
Ḳabūl-i ḫāṭır u lutf-i suḫan Ḫudā-dāde’st2)

Maḥṣūl-i Beyt: Süst-naẓm müdde īleriñ kelimāt u naẓmı ve bizim aḳrān u
emẟālimiziñ muḫayyel ü muṣanna eş ārı hemān zer-dūz ile būriyā-bāf ḳıṣṣasıdır. Ya nī bir gün būriyā-bāf zer-dūzlar bāzārına girer ve da vā ider ki biz sizinle
(M,T+ hem-pīşe ve) hem-ṣan atız, zīrā biz de siziñ gibi ṣāḥib-i destgāhız3, siziñ
de bizim de kārımız āletledir, bī-alet olmaz. Pes, Ḫāce buyurur: Süst-naẓm
müdde īleriñ bizimle hem-pīşelik da vāsı bunuñ gibidir4.

خ

ن زر
ا

ش א و ا כ אی
אه دار כ ب

Ḫamūş Ḥāfıẓ u īn nuktehā-yı çun zer-i surḫ
Nigāh dār ki ḳallāb-ı şehr ṣarrāf ’est

Ḫamūş ve ḫāmūş ve ḫāmuş ve ḫamuş emr-i muḫāṭabdır ḫāmūşīden’den,
gāh elif taḫfīfle ve gāh vāv ve gāh (S,T+ vāv’sız ve gāh) ikisin bile. Ḥāfıẓ münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Nuktehā üslūb-ı Acem üzre ẕevi’l- uḳūluñ ġayrı
olduġıçün hā ile cem olmuşdur. Nukte lüġat-i Arabīde bir çubuḳ ucıyla yere
ura (M,T+ ura) bir nişān peydā eylemekdir. Bu ma nā ekẟer tefekkür ve taḥayyür vaḳtlerinde olur ki insān bir nesneye düşünür ve bī-şu ūr bu işi işler. Nukte
1
2
3
4

M, T: şā irlikde.
32. gazel 11. beyit.
S, T: tīzgāhız.
S: müdde īleriñ bizimle hem-pīşelik da vāsını ider, da vāsı bunuñ gibidir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

aṣlında maṣdardır, nekete-yenkutu ya nī naṣara bābından, ḳudret1 gibi. Ṣoñra
ḳulūbda mü eẟẟir olan kelām-ı laṭīfe ıṭlāḳ eylediler. Zer; sābıḳan beyān olındı idi
ki zer āmmdır gümüşe ve altuna, ḳarīne ile taḫṣīṣ kesb ider. Meẟelā zer-i surḫ
ve zer-i ṭılā dimekle ḫāliṣ altun murād olur. Pes, Ḫāce’niñ zer-i surḫ didigi ḫāliṣ
altundur. Nigāh dār; nigāh lafẓı dāşten ve dārīden’le ve bunlarıñ müştaḳḳātıyla
müsta mel olsa ḥıfẓ u ṣiyānet ma nāsınadır, (S,M+ ammā kerden, konīden ve bunlarıñ müştaḳḳātıyla müsta mel olsa baḳmaḳ ya nī naẓar eylemek ma nāsınadır).
Ki ḥarf-i ta līl. Ḳallāb mübālaġayla ism-i fā ildir ḳalpazan2 ma nāsına. Ṣarrāf da
mübālaġayla ism-i fā ildir, ya nī aḳçeyi altuna ve altunı aḳçeye bozıcılar.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, epsem ol ve bu ḫāliṣ altuna beñzer eş ārıñda olan
nükteleri ḥıfẓ eyle ve kimseye ifşā3 eyleme, zīrā şehriñ ḳallābı ṣarrāfdır. Ya nī
süst-naẓm ve bed-eş ār müdde ī şā ir-i pür-zūr4 yerine geçmişdir. Seniñ ḫāliṣ
altun gibi eş ārını sirḳa ider ve kendiniñ ol nā-merbūṭ u nā-mevzūn terzīḳātını
yerine geçürür.

50
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ا א
ا
ه ا درون א א

ا
و

Eger be-luṭf bi-ḫānī mezīd-i elṭāf ’est
Vu ger be-ḳahra5 bi-rānī derūn-i mā ṣāf ’est

Bu ġazel evvelki ġazele naẓīre vāḳi olmuş ve ekẟer devāvīnde bulunmadı,
ammā ba żısında bulunduġıçün ve üslūb-ı (M,T+ naẓmı Ḫāce naẓmınıñ üslūbına muvafıḳ olduġıçün) kitābet olundı. Bi-ḫānī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, fi l-i
şarṭ vāḳi olmuşdur. Mezīd maṣdar-ı mīmīdir, zāde-yezīdü’den, ziyāde ma nāsına. Elṭāf luṭfuñ cem idir, eylikler dimekdir. Bi-rānī fi l-i mużāri muḫāṭabdır,
1
2
3
4
5

T: küdret.
T: ḳalb-zen.
S, M: işā at.
S: pür-zer.
T: be-ḳahr.
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rānīden’den, sürmek ma nāsına, ma ṭūfdur şarṭiyye-i evvele. (61b) Ṣāf bunda
yine ṣāfī ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger bizi luṭfile kendi cānibine da vet iderseñ ziyāde luṭfdur ve eger ḳahrile yanıñdan sürerseñ derūnumuz ya nī ḫāṭırımız ṣāfīdir ya nī
münfa il ü müte eẟẟir olmaz. Ḥāṣıl-ı kelām, senden her ne ki ḥaḳḳımızda ṣādır
olursa eger luṭf u eger ḳahr maḳbūlümüz ve merġūbumuzdur, hīçbir vecihle
göñlümüz mükedder olmaz dimekdir.

ا כא
او א

כ دن
ون ز

א و
اכ و

Be-nāme vaṣf-ı tu kerden ne ḥadd-ı imkān’est
Çi-rā ki vaṣf-ı tu bīrūn zi-ḥadd-ı evṣāf ’est

Eger be-nāme yerine be-ḫāme vāḳi olsa evlā ve aḥrā idi ki isti māle muvāfıḳ olurdı1. Be-nāme’deki bā ma a ma nāsına ola veyā ẓarfiyyet ma nāsına. Vaṣf
vāsıfıñ ḥālidir ve ṣıfat mevṣūfuñ. Çi-rā ki maḳām-ı ta līlde vāḳi olmuşdur, zīrā
ki ma nāsına. Vaṣf-ı tu’da iżāfet maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Evṣāf
vaṣfıñ cem idir. Eger evṣāf bedeli vaṣṣāf vāḳi olsa ziyāde ḫūb olurdı, zīrā vaṣf
ibāretine münāsib olurdı.
Maḥṣūl-i Beyt: Nāme ile yā nāmede seniñ vaṣfıñ ya nī seni vaṣf eylemek
(S,M+ ḥadd-i imkān degil, ya nī seniñ evṣāfıñ dā ire-i imkāna ṣıġmaz, zīrā seni
vaṣf eylemek) ḥadd-i evṣāfdan bīrūndur. Ḥāṣılı, sende ol ḳadar cemāl ü kemāl
vardır ki vaṣṣāf evṣāfında ācizdir.

א

ان د روی א
رت אن ز אف א א

ر

כ

Be-çeşm-i ışḳ tuvān dīd rūy-ı şāhid-i mā
Ki nūr-ı ṣūret-i ḫūbān zi-Ḳāf tā Ḳāf ’est

Be-çeşm-i ışḳ ya nī be-çeşm-i Ḫudā-bīn. Şāhid bunda dilber ma nāsınadır. Ki ḥarf-i ta līl. Nūr nārıñ żiyāsına dirler. Ṣūret ya nī rūy-ı ḫūbān. Zi-Ḳāf
tā Ḳāf ’est ya nī tamām ālemi iḥāṭa eylemişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim cānānınımızıñ rūyını ışḳ gözüyle görmek olur, zīrā
ḫūblarıñ rūyı nūrı Ḳāf ’dan Ḳāf ’a dek cihānı ṭutmuşdur, ammā herkes görmez,
1

M: be-ḫāme vāḳi olsa evveli ve āḫiri eyledügi isti māle muvāfıḳ olurdı.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

çeşm-i Ḫudā-bīne mālik olan görür ancaḳ. Niteki Ḥażret-i Mevlānā Cāmī buyurur:
Beyt:

א
ذرات

א

אن آت
א و

Cihān mir āt-i ḥusn-i şāhid-i mā’st
Fe-şāhid vechehū fī kulli ẕerrāt1

ان

رخ د ار آ
ز
כ א
כ آن אن א אت כ

Zi-muṣḥaf-ı ruḫ-ı dil-dār āyetī ber-ḫān
Ki ān beyān-ı maḳāmāt-ı keşf-i Keşşāf ’est

Muṣḥaf’ıñ ruḫ’a iżāfeti beyāniyyedir ve ruḫ’uñ dil-dār’a iżāfeti lāmiyye. Dil-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, göñül ṭutıcı ya nī uşşāḳ göñlini
aḫẕ idüp żabṭ idici. Āyet nişāna dirler. Ḳur ān-ı şerīfde söz başları surḫla
ve ġayri nesne ile nişānladıġıçün iki nişānıñ arasında vāḳi olan kelām-ı
şerīfe āyet didiler mecāzen2. Ber-ḫān; ber ḥarf-i te kīddir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat
yā ḥarf-i ta līl. Keşf bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi olmuşdur, beyt-i sābıḳda
(M,T+ vāḳi olduġı) gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ruḫı muṣḥafından bir āyet oḳu, ya nī rūy-ı dil-dārda eẟer-i ṣun -ı Yezdān’ı müşāhede eyle dimekdir.
Beyt:

א را
ا را

از روی

ا در

در روی

ای ر
ار

Ey nūr-ı Ḫudā der-naẓar ez-rūy-ı tu mā-rā
Bi-gẕār ki der-rūy-ı tu bīnīm Ḫudā-ra3

Ancılayın āyet ki keşf-i Keşşāf maḳāmātını beyān ider, ya nī ḥāşiye-i Keşşāf ’ı
beyān veyā Keşşaf ’ı fetḥ ve Keşf maḳāmātını beyān. Ya nī rūyuñda olan eẟer-i
ṣun -ı Ḫudā’yı pāk müṭāla a eylemekile tefsīr-i Keşşāf ’ıñ müşkil maḳāmātı hep
beyān olup keşf olur.
1
2
3

Cihan bizim sevgilimizin (Allah’ın) güzelliğinin aynasıdır. O hâlde her zerrede onun yüzünü/güzelliğini
seyr eyle.
M: kelām-ı şerīfe āyet dirler.
Ey yüzünde Tanrı’nın nuru görünen sevgili. Bırak da yüzünü seyredelim ve orada Tanrı’yı görelim.
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ل א א
زا ا

כ ای אر
כ روی

و
א

Çu serv-i ser-keşī ey yār-ı seng-dil bā-mā
Çi çeşmhā’st ki ber-rūy-ı tu zi-eṭrāf ’est

Serv’i ser-keşī ibāretine mużāf oḳumaḳ cāyizdir ve maḳṭū ani’l-iżāfet
oḳumaḳ cāyiz. Ser-keş vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den, baş çekici ma nāsına, ya nī
kimseye ser-fürū eylemez, ekẟer mu ānid ma nāsında isti māl iderler, yā ḥarf-i
ḫiṭābdır iki vech (62a) üzre bile. Seng-dil; dil bunda yürekdir, ṭaş yürekli dimekdir. Çi bunda mübālaġa ma nāsını ifāde ider. Çeşmhā çeşmiñ cem idir, hā
ile cem olmuşdur ġayr-i ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün. Gāh olur ki elif ve nūn’la
cem iderler ẕevi’l- uḳūle teşbīh ṭarīḳiyle.
Beyt:

ش
ش

א

אن
אدا

و

دل

Dil şīşe vu çeşmān-ı tu her gūşe berendeş
Mestend mebādā ki be-nāgeh şikenendeş1

Maḥṣūl-i Beyt: Ey yār-ı seng-dil, bizimle serv gibi ser-keşsin, yāḫud serv-i
ser-keş gibisin, ammā eṭrāf ve eknāfdan mübālaġa gözler seniñ rūyuña nāẓırdır.
Ya nī bizimle serv-i ser-keş gibi istiġnā üzresin, ammā eṭrāfdan ne gözler seniñ
rūyuña nāẓırdır, ḥāṣılı, bizden mu rıż ve sāyirlere meyyālsin, rūyuñı murādca
seyr itdürürsin ve temāşālandurursın.

لو א
روان در ا ا

اכ א
אل
از

Tu-rā ki māye-i ḫuld’est nuzl u hemtā nīst
Ezīn miẟāl-i guzīnem revān der-A rāf ’est

Tu-rā żamīr-i manṣūb munfaṣıl ma nāsına, saña dimekdir. Ki rābıṭ-ı beyān.
Māye ṭamızlıḳ ve aṣıl ma nāsınadır. Ḫuld cennet. Nuzl ḳonan kimseye çekilen
yemek, imāretlerdeki gibi. Nuzl mu aḫḫar mübtedā, māye muḳaddem ḫaber.
Hemtā beñdeş ya nī mānend, ma ṭūfdur māye’ye. Ezīn maḳām-ı teşbīhde isti māl iderler, nitekim sābıḳan beyān olındı idi.
1

Gönül şişe gibi nazik, gözlerin ise sarhoş, her köşede onu kapıp götürenler (keskin şeyler) var, dikkat et,
ansızın bu şişeyi kırmasınlar.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(S,M+ Ez-Gülistān)

אرۀ א
אووس ز

Mıṣrā:1

د

از
ر

رت
از د
و د אر א אن را

Ezīn meh-pāre-i ābid-firībī
(S+ Melāyik-ṣūretī ṭāvūs-zībī)
<T+ Ki ba d ez-dīdeneş ṣūret ne-bended
Vucūd-ı pārsāyān-rā şikībī>2

Bunuñ gibi bir meh-pāre dimekdir.
Vaḥīd-i Tebrīzī

ر

Mıṣrā3:

دز

از

د

Beşer dihed ezīn puser ki bih buved zi-ḥūr-i īn

<T+ Mıṣrā ı evveli budur.

رو

ی ارد ای

Perī ne-dāred ey ṣanem be-rūşenī çunīn cebīn>4

(S,T+ Ṣan at-ı tecnīs-i ḫaṭ da vāḳi olmuş), iki mıṣrā da bile bunuñ gibi dimekdir. Ve niteki Mevlānā Āṣafī buyurur:
Beyt:

ش
א

د ا אر
را

آزرده אدا
ا از

د
ور

Destet āzurde mebādā şeved aġyār me-kuş
V’er ne mī-ḫāhem ezīn kuşte tu-rā ṣed bāşed5

1
2
3
4
5

S, M: ḳıṭ a.
Zahitleri aldatan, fitneye düşüren melek suretli, tavus gibi güzel böyle bir ay parçasını/sevgiliyi
gördükten sonra artık zahitlerde/sofularda sabır u tahammül kalmaz.
S, M: beyt.
Ey güzel, böyle parlak bir alna peri bile sahip değil. Hurilerden daha güzel olan bunun gibi bir çocuk
insandan mı doğdu?
Rakipleri öldürme, bundan elin incinir, rahatsız olursun. Şayet böyle bir durum olmasaydı isterdim ki
yüzlerce rakibi öldüresin.
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Bunda da ezīn teşbīh ifāde ider. Miẟāl-i guzīnem; miẟāl lüġatde örnek
ma nāsınadır. Guzīn, kāf-ı Acemīniñ żammı ve zāy-ı mu cemeniñ kesriyle,
muḫtār ma nāsına, ya nī üründilmiş. Miẟāl’in guzīn’e iżāfeti beyāniyyedir.
Revān bunda ḥāṣıl ve mevcūd ma nāsınadır. Arāf; Ḳur ān’da vāḳi olan Arāf
cennetle cehennem arasında bir dīvārdır didiler.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Saña nüzül māye-i ḫulddur
ya nī cennet ni metīdir ve seniñ ki naẓīrin yoḳdur, bu miẟāl-i muḫtārım gibi
A rāf’da mevcūd ve ḥāṣıldır ancaḳ. Ya nī bir kimse ki nüzül-i cennet, ṭa āmı ola
ve naẓīri olmaya, anıñ miẟāli A rāf ’da ḥāṣıldır ancaḳ. (S+ Ve cāyizdir ki ez ḥarf-i
ibtidā ola, min ma nāsına ve īn ism-i işāret ola miẟāl-i güzīne ve mīm-i żamīr
ma nā cihetinden revāna muḳayyed ola ve revāndan rūh-ı insānī murād ola. Pes,
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ṭa amıñ cennet ni meti ve seniñ ḫāliñ böyle olduġından benim cānım A rāf ’dadır. Ḥāṣılı, seniñ maḳāmıñ ḥūr gibi cennet olduġından benim rūḥum A rāf ’da ḳarār ider. Bunuñ gibi ma ānī, şu ārādan, iddi āīdir,
taḥḳīḳi degil. Bu cihetdendir ki bunlardan aḳsām-ı mübālaġa ki iġrāḳ ve ġuluvdur, tecvīz eylediler, fe-te emmel.)
Bu ġazel ekẟer devāvīn-i Ḫāce’de mevcūd olmaduġı gibi bu beyt de mevcūd
olan ġazeliñ ekẟerinde yoḳdur ve bu beyte herkes bir dürlü ma nā virmişdir,
ammā terkīb müteḥammil olduġı ma nā bundan ġayri olmaḳ mümkin degil.

כ در
א

א
אی و

وכ
אن

Adū ki manṭıḳ-ı Ḥāfıẓ ṭama koned der-şi r
Hemān ḥadīẟ-i humāy u ṭarīḳ-i Ḫuṭṭāf ’est

Adū aṣlında vāv’ıñ teşdīdiyledir, ammā Acem taḫfīf-i vāv’la isti māl (62b)
ider. Manṭıḳ maṣdar-ı mīmīdir, nuṭuḳ ma nāsına. Humāy bir mübārek ḳuşdur ki her kimseye ki gölgesi düşe, yā pādişāh olur veyā bir ulu devletlü olur,
Hindustānda ve Ḫıṭā ve Ḫoten’de ve deşt-i Ḳıpçaḳ’da bulunur, ammā dirisi ele
girmez, belki ol ṣaḥrālarda lāşesini bulurlar, şeker-reng olur, ṣāfī beyāż olmaz,
meẟelā ṣaġṣaġan şeker-reng olsa hümāy gibi olurdı, ammā ayaḳları olmaz, Şām-ı
şerīfde bir Acem bāzergānında birisini görmüşüm. Ṭarīḳ bunda muḳḥamdır.
‘Hemān ḥikāyet-i Humāy u Ḫuṭṭāf ’ dise ma nā rāst gelürdi. Hemān tekmīl-i
vezniçün getürmişdir ancaḳ. Ḫuṭṭāf, ḫā-yı mu cemeniñ żammıyla ve ṭā-yı
mühmeleniñ teşdīdiyle, ḳırlanġıç ḳuşıdır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Adū ki şi rinde Ḥāfıẓ’ıñ elfāẓını ve kelāmını ve kelimātını
ḳaṣd1 ider, ya nī benim şi rim Ḥāfıẓ’ıñ şi ri gibidir, elfāẓda ve edāda ve ẓarāfetde ve nezāketde dir. İmdi adūnuñ şi rde Ḥāfıẓ’a öykünmesi hümā ḳuşıyla
ḳırlanġıç ḳuşı ḳıṣṣasıdır ki ḳırlanġıç hümāya dir ki sen bülend-pervāz iseñ ben
tīz-perim, sen bir günde alduġuñ menzili ben bir sā atde alurum. İmdi Ḫāce
buyurur ki adū-yı süst-naẓm daḫi tīz söyler ve çoḳ söyler, ammā söyledügi hep
terzīḳātdır, kimse ne oḳur ve ne yazar.

51
Ve lehu eyżan2
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

א

א

ا

א א

ه را

ت
ن כ ی دو

Ḫalvet-guzīde-rā be-temāşā çi ḥācet’est
Çun kūy-ı dōst hest be-ṣaḥrā çi ḥācet’est

Ḫalvet yalñızlıḳ. Guzīde lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, bunda
müte addīdir, ḫalvet muḳaddem mef ūlidir, üründilmiş ya nī iḫtiyār eylemiş
ma nāsına. Rā edāt-ı taḫṣīṣ. Be-temāşā ḥācet’e müte alliḳdir. (S,T+ Çun edāt-ı
ta līl. Be-ṣaḥrā da ḥācet’e müte alliḳdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Yalñızlıḳ iḫtiyār ideniñ temāşāya ne iḥtiyācı var. Cānān
maḥallesi var iken ṣaḥrāya varmaḳ ne ḥācet. Ḫalvetden murād kūy-ı cānāndır.

ای

א

א

ا

כ
אא א
س כ א را
כ د

Cānā be-ḥācetī ki tu-rā hest bā-Ḫudāy
K’āḫir demī bi-purs ki mā-rā çi ḥācet’est

Cānā münādā, elif ḥarf-i nidā. Be-ḥācetī; bā ḥarf-i sebeb, yā vaḥdet
içündür. (S,T+ Be-ḥācetī’niñ bā’sını ḳasem içün ṭutan ḥurūfuñ ma nāsını farḳ
1
2

S: faṣl.
M: Ve lehu raḥimehu’llāh.
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eylemez imiş1.) Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Tu-rā seniñ dimekdir. Bā-Ḫudāy; bā ḥarf-i
ṣıla, bā-i müfrede ma nāsına2. Āḫir edāt-ı te kīd. Demī; dem nefes, yā vaḥdet
içündür. Bi-purs emr-i muḫāṭabdır, bā ḥarf-i te kīd. Mā-rā bizim dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, bir ḥācet içün ki seniñ Ḫudā’ya var, bir nefes
su āl eyle ki bizim ḥācetimiz nedir? Ya nī seniñ Ḫudā’dan bir ümīdiñ vardır,
ol ümīd ḥāṣıl olmaġıçün (T+ bir nefes) bizim iḥtiyācımızdan su āl eyle. Ḥāṣılı,
sen ki bizim ḥācetimizi ḥāṣıl eyleyesin, Ḳādıyü’l-Ḥācāt daḫi seniñ ḥācetiñi
ḳażā ider.

ال
א

و ز אن
ار אب א
א
تכ
در

Erbāb-ı ḥācetīm u zebān-ı su āl nīst
Der-ḥażret-i kerīm temennā çi ḥācet’est

Erbāb rabbiñ cem idir, her nesneniñ ṣāḥibine rab dirler ve Ẕāt-ı Bārī’ye de
ismdir, ġayre ıṭlāḳı cāyiz degil meger iżāfetle. Suāl dilenmek ve ṣormaḳ. Ḥażret yaḳınlıġa ve eviñ ḥayātına dirler. Kerīm cömerde dirler. Temannā tefa ul
bābından maṣdardır, nāḳıṣdan tefa ul bābınıñ maṣdarınıñ ayne’l-fi lini Arab
meksūr oḳur ve Acem meftūḥ. Temennā bir nesneyi ārzū eylemekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥācet ṣāḥibleriyiz ve dilenmege dilimiz yoḳdur ya nī dilenmege ḳudretimiz yoḳdur, ḥāṣılı, dilenmege dilimiz varmaz3. Mıṣrā -ı ẟānī
maḳām-ı ta līldedir. Zīrā Kerīmin ḥużūrında bir nesne temennī eylemege iḥtiyāc yoḳ, ya nī arż-ı ḥācet eylemeksizin kerīm iẓhār-ı kerem eyler. (63a)

אن א
א

א

ت

از آن

אج
نر

Muḥtāc-ı ḳıṣṣa nīst geret ḳaṣd-ı cān-ı mā’st
Çun raḫt ez-ān-ı tu’st be-yaġmā çi ḥācet’est

Ḳıṣṣa ḥikāye ma nāsınadır. Muḥtāc mużāfdır ḳıṣṣa’ya ve ḳaṣd cān’a ve cān
mā’ya iżāfet bi-ma ne’l-lām cemī an. Raḫt esbāb4 u metā dır. Ez-ān-ı tu’st;
ez-ān lafẓı iżāfetle maḳām-ı taḫṣīṣde müsta meldir. Meẟelā ez-ān-ı tu seniñ ve
ān-ı men benim diyecek yerde isti māl iderler.
1
2
3
4

<T+ Redd-i Şem ī>
S: bā ḥarf-i ṣıla yā ḥarf-i müfred ma nāsınadır.
T: var.
S: eẟvāb.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ ḳaṣdıñ bizim cānımız ise uzun ḳıṣṣalara ve te vīllere iḥtiyāc yoḳ, bildigiñden ḳalma. Mıṣrā -ı ẟānīyi evvele ḍarb-ı meẟel şekli
idüp dir: Çünki esbāb u metā seniñdir, yaġmāya ne ḥācet. Ya nī bizim cānımıza meyl eyledügüñ ḥīnde ba żı hikāyāt ü te vīlāta irtikāb kendi mülk ü esbābını
yaġmā ṭarīḳıyle aḫẕ eylemek gibidir. Zīrā cān u dil seniñdir, anā ḳaṣd eyledügüñ ḥīnde ne tereddüd gerek, hemān ḥükmüñ icrā eyle cān üstine.

دو
א

אم אن א
ا אر ا אج د آ א

Cām-ı cihān-numā’st żamīr-i munīr-i dōst
İẓhār-ı iḥtiyāc-ı ḫod ān-cā çi ḥācet’est

Cām lüġatda ṣırça ḳadeḥdir, ammā bunda iżāfetle taḫṣīṣ kesb eylemişdir.
Cihān-numa vaṣf-ı terkībīdir, nümāyīden’den ki lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, bunda müte addīdir, cihān gösterici dimekdir, gītī-numā da ālem-numā
da dirler. Şol bir meşhūr ḳadeḥdir ki selāṭīn u mülūk-i māżiye tevārüẟen anā mālik
olurlardı ve ālemiñ adlini ve ẓulmini ve niẓām u intiẓāmını andan seyr iderlerdi. Żamīr bunda göñül ma nāsınadır. Munīr ism-i fā ildir, enāre-yünīru’dan ya nī
if āl bābınıñ ecvefinden, ṣıfatdır żamīr’e ve mużāfdır dōst’a, żamīr de fā ilidir
cihān-numā’nıñ (S,M+ veyā mu aḫḫar mübtedā ve cām-ı cihān-numā muḳaddem
ḫaber). İzhār mużāfdır iḥtiyāc’a ve iḥtiyāc ḫod lafẓına ve ḫod, vāv-ı resmīyle,
bunda kendi ma nāsınadır. Ān-cā ẓarf-ı mekān, anda dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ nūrānī göñli cām-ı cihān-nümādır, ya nī cihānıñ
peydā ve pinhānını1 kendüye gösterir. Pes, böyle olıcaḳ kişi kendiniñ iḥtiyācını
iẓhār idüp arż eylemege iḥtiyāc yoḳ, ya nī taḥṣīl-i ḥāṣıldır.

ح د
כ אر
א
داد ر א
د

آن

Ān şud ki bār-ı minnet-i mellāḥ burdemī
Gevher çu dest dād be-deryā çi ḥācet’est

Ān ism-i işāretdir ba īde, muşārün ileyhi maḥẕūf, ān ḥāl şud taḳdīrinde.
Bār bunda yükdür, (S,T+ ḥiml) ma nāsına, (S,T+ bi’l-kesri.) Minnet maṣdardır,
menne-yemunnu’dan mennen ve minneten, naṣara bābından. Bunda menn-i
tevbīḫī murāddır ki eşna -ı minendir. Bār-ı minnet iżāfeti beyāniyyedir ve
1

S: nihāyeti.
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minnet’iñ mellāḥ’a iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfeti ḳabīlindendir, bi-ma ne’l-lam. Mellāh keştībān, gemici dimekdir. Burdemī burden’den müştaḳdır
fi l-i māżī nefs-i mütekellim vaḥde ṣīġasıdır, āḫirindeki yā alāmet-i ḥikāyetdir,
ya nī fi l-i māżīniñ āḫirīne lāḥiḳ olur, ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ḳaṣd olunur, meẟelā
reftemī ve kerdemī ve burdemī gibi. Cemī ṣīġa-i1 māżīye dāḫil olup bu ma nāyı ifāde ider, sābıḳan ẕikr olmış idi. Gevher, kāf-ı Acemīniñ fetḥiyle, ma nāsı
meşhūr. Gāh olur ki cīm-i Arabīyle ta rīb idüp cevher dirler. Çu dest dād; çu
ta līl içündür, çünki ma nāsına. Dest dād el virdi ya nī mālik olduḳ dimekdir.
Be-deryā; bā ḥarf-i ṣıla. Deryā’dan mużāf maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām be-zaḥmet u ıżṭırāb-ı deryā’dır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḥāl gitdi ki mellāḥıñ minneti yükin çekerdim, ya nī
baña minnetler gösterürdi (63b) gemisiyle deryāda gevher ṭaleb eyledügüme.
İmdi gevher el virdi, şimden girü deryāya iḥtiyāc ḳalmadı ki keştīye muḥtāc
olup mellāḥıñ (S,M+ minneti) yükin çekelim2. İmdi bu beytde ġarīb isti āre var.
Kūy-ı cānānı deryāya teşbīh eyledi żamīrinde ve buña bir keştī ve bir keştībān
isti āre eyledi. Keştībān ḥāris-i maḥalle ya nī paspān ve keştī anıñ iẕnidir emnle
gelüp gitmege ve gevher vuṣlat-ı cānāndır veyā cānān kendidir. Ḥāṣılı, şā ir dir
ki; bize vuṣlat-ı cānān ki kūyına gelüp gidüp mellāḥıñ minneti yükin çekmege
bā iẟ idi, el virdi. Şimdiden girü3 maḥalle mülāzemetin idüp pāsbānıñ minneti
yükin çekmekden ḳurtulduḳ.

אر

روح
א
א א

ا

ای א
دا ت و

Ey āşıḳ-ı gedā çu leb-i rūḥ-baḫş-ı yār
Mī-dānedet vaẓīfe teḳāżā çi ḥācet’est

Gedā bunda yoḫsul ma nāsınadır. Rūḥ-baḫş vaṣf-ı terkībīdir, baḫşīden’den,
rūḥ baġışlayıcı ma nāsına. Mī-dānedet; tā ma nā cihetinden vaẓīfe’ye muḳayyeddir. Teḳāżā tefā ul bābından maṣdardır. Arab tefa ul bābı gibi bunuñ da
nāḳıṣdan ayne’l-fi lini meksūr oḳur, ṣıyaneten li’l-yā i4, ammā Acem ayne’l-fi lini meftūḥ oḳur, yā’larını elife ḳalb eylemekiçün. Tefā ul ve tefa ul ve tefa lül
bābından nāḳıṣıñ maṣdarlarını böyle taṣrīf5 iderler.
1
2
3
4
5

S: ṣiyeġ-i.
T: çekevüz.
M, T: şimden girü.
‘yâ’ harfini korumak için.
S, T: taṣarruf.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ey faḳīr āşıḳ, çünki cānānıñ cān baġışlayıcı lebi seniñ vaẓīfeñi bilür, teḳāżāya ne ḥācet? Dānişi lebe isnād mecāzendir. Gūyā ki āşıḳ leb-i
cānāneden būse teḳāżā idermiş. Aña binā en dir ki; leb-i cānān vaẓīfeñi bildikden ṣoñra ilḥāḥ u ibrāma ḥācet yoḳ, elbette vaẓīfeñi virür.

א

ا را
ا را

ای אد אه
ال כ כ
آ

Ey pādişāh-ı ḥusn Ḫudā-rā bi-sūḫtīm
Aḫir su āl kon ki gedā-rā çi ḥācet’est

Ḫudā-rā’da rā taḫṣīṣ ifāde ider. Ḫudā-rā su āl kon lafẓına muḳayyeddir, ammā bi-sūḫtīm lafẓına muḳayyed olınca ḳasem içün olur. Āḫir te kīd
içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ḥüsn pādişāhı, yandıḳ, Allāh içün olsun su āl eyle ki
gedāya ne ḥācetdir? Yāḫud Allāh ḥaḳḳıçün, yandıḳ, su āl eyle ki gedāya ne
ḥācetdir?

כאر
א

وכ ا א
ای
א ا
ا אب א

Ey mudde ī bi-rev ki merā bā-tu kār nīst
Aḥbāb ḥāżır’end be-a dā çi ḥācet’est

Muddeī bunda düşmen ma nāsınadır ki aḥbāb aña ḳarīnedir ve adā ẕikri
bu ḳarīneyi mü eyyid ü mü ekkiddir. Adā adū’nuñ cem idir, düşmānlar dimekdir. Be-adā’daki bā ḥarf-i ṣıla, a dāya dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey müdde ī var ki benim seniñle işim yoḳ. Dostlar ḥāżırlardır, ya nī dostlar ḥāżır iken düşmānlara ne ḥācet?

د

د אن
א

כ כ
اع و אכא

א

א

Ḥāfıẓ tu ḫatm kon ki huner ḫod iyān şeved
Bā-mudde ī nizā u muḥākā çi ḥācet’est

Ḫatm kon; ḫatm’dan mużāfun ileyh maḥẕūf, taḳdīr-i kelām ḫatm-i suḫan
kon. İyān, ayn’ıñ kesriyle, mu āyene ma nāsına, müfā ale bābından maṣdardır. Muddeī bunda e ammdır evvelden, ya nī düşmāna ve raḳībe şāmildir, zīrā
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bunlar raḳībe de müdde ī dirler, ya nī (S,T+ da vā-yı) ışḳ u muḥabbet eyler,
ammā da vāsında kāẕibdir, pes, müdde ī anıñçün dirler. Nizā lüġatda bir nesneyi çekişdirmekdir, zīrā müfā ale ekẟer müşāreket beyne’l-iẟneyn içün gelür,
ammā bunda murād çekişmekdir. Muḥākā da müfā ale bābından maṣdardır.
Acem bu maṣdarı tā’sız isti māl ider, müdārā gibi. Muḥākā lafẓ-ı müşterekdir,
ḥikāyetle müşābehet beyninde.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, sen sözüñi ḫatm eyle ya nī taṭvīl-i kelām eyleme.
Hüner elbette ẓāhir olur (64a) her ḳanda ise. Pes, müdde ī ile nizā u cidāl ü
mükālemeye ne iḥtiyāc? Ya nī müdde īlerle baḥẟ u cidāl1 emr-i zā iddir, seniñ
fażlıñ ve kemāliñ gün gibi rūşendir, kimseye pūşīde degildir. Müdde ī ne dirse
disün.
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Ve lehu eyżan2
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

אران
اران

و
אن ذوق
ش אد כ وی و

و

Ṣahn-ı bostān ẕevḳ-baḫş u ṣoḥbet-i yārān ḫoş’est
Vaḳt-i gul ḫoş bād k’ez-vey vaḳt-i mey-ḫārān ḫoş’est

Ṣaḥnu’d-dār eviñ ortası, ammā bunda bostān ortası dimekdir. Ẕevḳ-baḫş
vaṣf-ı terkībīdir, baḫşīden’den, ẕevḳ baġışlayıcı. Ṣoḥbet maṣdardır ṣaḥibe’den
ya nī alime bābından, ṣād’ıñ żammı ve ḥā’nıñ sükūniyle, muṣāḥabet ma nāsına, mużāfdır yārān’a ve ṣoḥbet’in yārān’a iżāfeti maṣdarıñ fā iline veyā mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Vaḳt-ı gul ḫoş bād ya nī zamān-ı gül ḫoş olsun, ḥāṣılı, gülüñ ḥāli ḫoş olsun, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir. Türkīde de
vaḳti ḫoş dirler, ḥāli ḫoş diyecek yerde. K’ez-vey; ki ḥarf-i ta līl, ez min ve an
ma nāsınadır, vey żamīr-i merfū munfaṣıldır (S,T+ huve ma nāsına). Mey-ḫārān
mey-ḫārıñ cem idir. Mey-ḫār vaṣf-ı terkībīdir, ḫārīden’den, lafẓ-ı müşterekdir
yemekle içmek (M,T+ beyninde, bunda içmek) ma nāsınadır.
1
2

S: baḥẟ u mirā ve cedel.
M: Ve lehu raḥimehu’llāh.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣaḥn-ı bostān ẕevḳ u ṣafā baġışlayıcıdır, yārānıñ ṣoḥbeti de
ḫoşdur. Gülüñ vaḳti ve ḥāli ḫoş olsun, zīrā anıñ ḳudūmiyle mey-ḫārlarıñ vaḳti
ve ḥāli eyüdür, ya nī gül bahār zamānı gelür, ol faṣılda ise bāde artuḳ1 içilür.
Niteki Ḫāce buyurmuşdur.
Beyt:

אش

אل
אه אر א

رو

אه

Ne-gūyemet ki heme sāl mey-perestī kon
Se māh mey ḫor u nuh māh pārsā mī-bāş2

Ārifler buyurmuş ki se māh buyurduġı faṣl-ı bahārdır. Pes, mey-ḫārlarıñ vaḳti
ve ḥāli gül faṣlında ḫoş olmaḳ lāzımdır ki içki ziyāde raġbetle olur. Pes, güle
ḫayr du ā lāzımdır.

د

از א دم אم אن א ش
ا אس اداران
آری آری
Ez-ṣabā her dem meşām-ı cān-ı mā ḫoş mī-şeved
Ārī ārī ṭīb-ı enfās-ı hevā-dārān ḫoş’est

Ṣabā lüġatda gün ile gice berāber olduġı vaḳt şarḳdan esen yele dirler. Dem
bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi dir, ẓāhiren vaḳt ma nāsınadır, ammā şā iriñ murādı
nefesdir. Meşām geñizde ḳoḳı alan yer. Meşām’ı cān’a isnād isti āre ṭarīḳiyledir. Ārī ārī te kīd-i lafẓī ḳabīlindendir. Ṭīb lüġatda pākdır, (S,M+ ḫabīẟiñ muḳābili), ammā ekẟer revāyiḥ-i ṭayyibede isti māl olunur. Enfās nefesiñ cem idir,
nūn’uñ ve fā’nıñ fetḥalarıyla. Hevā-dārān hevā-dār’ıñ cem idir, ẕevi’l- uḳūlden
olduġıçün elif nūn’la cem olmuşdur. Ve hevā-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den,
ṭutmaḳ ma nāsına ya nī mālik olmaḳ, māl-dār gibi, ṣāḥib-i māl ma nāsına.
İmdi hevā-dār dimek muḥabbet-dār dimekdir ya nī ṣāḥib-i muḥabbet. Pes,
falān filānıñ hevā-dārıdır ki dirler, ya nī muḥabbetin ṭutar, muḥibbi ve dostıdır
dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabādan her nefes bizim cānımızıñ damāġı ḫoş-bū olur,
ya nī enfās-ı ṭayyibesinden mu aṭṭar olur. Mıṣrā -ı ẟānīyi buña temẟīl idüp
buyurur: Belī belī, hevā-dārlarıñ nefesleri ḳoḳusı eyi olur. Ṣabāya nisbet
hevā-dārlıḳ ġāyetle ḫūb vāḳi olmuş. Ḥāṣılı, aḥbābıñ nefesleriniñ ṭībi eyidir,
1
2

M: ziyāde.
320. gazel 3. beyit.
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ṣabā ise hevā-dār u muḥibdir ki bize ḳıbel-i kūy-ı cānāndan belki nefes-i
cānāndan aḫbār īṣāl ider. Pes, anıñ nefesi ṭayyib olmaḳ gerek ki iki ma nāda
bile hevā-dārdır.

אز כ د

ر

אب آ
כ אد دل ا אران

ده

א

א כ

Nā-guşūde gul niḳāb āheng-i rıḥlet sāz kerd
Nāle kon bulbul ki feryād-ı dil-efgārān ḫoş’est

Nā-guşūde; guşūde lāzımla müte addī (S,T+ beyninde müşterekdir, bunda
müte addīdir.) Gul fā ili ve niḳāb mef ūli. Nā edāt-ı selb, nā-guşūde açmaḳsızın. Āheng bunda ḳaṣd ma nāsınadır. Rıḥlet ismdir irtiḥāl (64b) ma nāsına
ya nī göçmek. Sāz kerd düzdi ve ḳoşdı. Kon emr-i muḫāṭabdır. Ki ḥarf-i ta līl.
Dil-efgārān elif ve nūn’la cem (M,T+ olmuş.) Dil-efgār göñli mecrūḥ, (M,T+ zīrā
efgār, hemzeniñ ẟübūtiyle ve suḳūṭıyla ve kāf-ı Acemīyle, mecrūḥ) ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Gül niḳābın açmaḳsızın irtiḥāl ḳaṣdını ya nī göçmek ḳaṣdını müheyyā eyledi, ḥāṣılı, gül muṭabbaḳ olmaḳsızın henūz ġonca iken (S,T+
gülistāndan göçmek tedārükin eyledi. Zīrā güli ġonca iken de) divşirirler. Pes,
ey bülbül, nāle eyle ki göñli mecrūḥ āşıḳlarıñ feryād u fiġānı ḫoşdur ya nī
mü eẟẟir ve sūznākdır, zīrā cānāndan muhācir ve müfārıḳ oluyor. Āheng ve sāz
ve nāle ve feryād cem i mürā āt-ı naẓīr ḳabīlindendir.

אرت אد כא ر راه
אی اران

ان را
را א א

غ
دو

Murġ-i şeb-ḫān-rā bişāret bād k’ender rāh-ı ışḳ
Dōst-rā bā-nāle-i şebhā-yı bīdārān ḫoş’est

Şeb-ḫān vaṣf-ı terkībīdir, ḫānīden’den, gice oḳıyıcı ki bülbülden kināyetdir.
Bişāret, bā’nıñ kesriyle, muştuluḳ ma nāsınadır. Dōst-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣdir,
dostuñ dimekdir. Bīdārān cem -i bīdār’dır uyanlıḳlar dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Murġ-i şeb-ḫāna muştuluḳ olsun ki ışḳ yolında ya nī
ṭarīḳ-i meveddet ü muḥabbetde cānānıñ gicelerle uyanıḳ olan āşıḳlarıñ feryād u nālesiyle ẕevḳi var, ya nī bīdārlarıñ nāle-i şeb-gīrleriyle ḫoşdur, zīrā ehl-i
derdiñ nāle-i şeb-gīri mü eẟẟir ü sūznākdir. (S,T+ Dōst-rā’daki rā’nıñ ziyādesine
ḥükm eyleyen zāyid söylemiş1.)
1

<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ش

آزادهام آ
כאر כ אران

از ز אن
כא ر د כ

Ez-zebān-ı sūsen-i āzādeem āmed be-gūş
K’enderīn deyr-i kuhen kār-ı sebuk-bārān ḫoş’est

Zebān-ı sūsen; bunda zebān’dan murād sūsen’iñ yapraġıdır teşbīh ṭarīḳiyle ve sūseni ve servi āzādeliġ-ile vaṣf iderler, zīrā bunlar cemī zamānda tāze
olup yeşermededir1, sāyir dıraḫtlar ve nebātāt gibi (M,T+ gāh bā-berg u) gāh
bī-berg olmazlar. Ḥāṣılı, dest-i ḫazān ve Dey tecāvüzinden ve te addīsinden2
āzādedirler ve meyve ve ḥāṣıl ṣāḥibleri degillerdir ki bunlara ṣibyān seng u çūb
atmaḳ lāzım gele. Pes, her cihetden āzādelerdir. Niteki Ḫāce buyurur: Kār-ı
sebuk-bārān ḫoş’est. (S,M+ İmdi)
Maḥṣūl-i Beyt: Sūsen-i āzādeniñ zebānından ḳulaġıma geldi ki bu eski
deyrde ya nī (M,T+ dünyāda) yeyni3 yüklileriñ işi eyüdür, ya nī ta alluḳ-ı dünyādan mücerred olanıñ kārı ḫoşdur, niteki serv u sūsen bār u ḥāṣıl ta alluḳından
sālim olduġıçün dā imā tāze ve terdir.

ور زان כ
אران

در אزار א
ۀر یو ش א

Nīst der-bāzār-ı ālem ḫoş-dilī v’er zān ki hest
Şīve-i rindī vu ḫoş-bāşī-i ayyārān ḫoş’est

Bāzār-ı ālem iżāfeti beyāniyyedir. Ḫoş-dilī; ḫoş-dil göñline (M,T+ ġam u)
ġuṣṣa getürmeyen kimseye dirler, yā ḥarf-i maṣdardır. V’er vu eger’den muḫaffefdir, zān daḫi ez-ān’dan. Ki ḫoş-dili beyān içün gelmişdir. Şīve lüġatda eyü
iş işlemege ve kendini güzel göstermege dirler. Rind bāde-nūşa dirler, yā ḥarf-i
maṣdar. Ḫoş-bāşī; ḫoş-bāş vaṣf-ı terkībīdir, bāşīden’den eyi ḥālle geçinüp ġam
u ġuṣṣa çekmeyene dirler. Ayyār, yā’nıñ teşdīdiyle, lüġatda at, feresde ve esedde4 müsta meldir, ya nī şuña buña gezmege dirler. Esb şenliginden bir yerde
ḳarār idemeyüp aşaġa ve yuḳarı gezer ve esed aç olduḳda ṣayd ṭaleb eylemekiçün tek durmaz gezer, ammā ıṣṭılāḥda ayyār şol kimseye dirler ki ziyāde āḳıllılıġından bī-pervā olup ḫalī ü’l- iẕār gezer, ḫalḳ muḳayyed olduġı i tibārāt-ı
1
2
3
4

M: yaşamadadır. S: yeşerür.
S: dest-i ḫazān ve te addī tecāvüzinden.
S: yeñüli.
T: lüġatda feresde ve esedde.
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cüz iyyeye muḳayyed degil. Pes, Ḫāce’niñ ḫoş-bāşī-i ayyārān buyurduġı
bunlarıñ ḫoş-hāl olup āzāde geçinmelerinden kināyetdir. Bu da ma lūm ola ki
ḫoş-bāşī rindī ibāretine aṭf olup ikisi de ayyār’a ḳayd olmaḳ var, yā şīve’ye
aṭf olunup rindī aña ḳayd olmaya.
Maḥṣūl-i Beyt: Ālem bāzārında göñül (65a) ḫoşluġı ve ferāġatı yoḳdur,
ya nī ālemde āsūde-ḥāl ü fāriġ-bāl geçinür yoḳdur.
Beyt:

א
آدم א

א
א

در
ا

Derīn ālem kesī bī-ġam ne-bāşed
Eger bāşed benī Ādem ne-bāşed1

Beyt:

ا

אر
ات

ر
را اده ا

Herkes be-ḳadr-i ḫīş giriftār-ı miḥnet’est
Kes-rā ne-dādeend berāt-ı musellemī2

Ve eger var ise rindlik ile ayyārlarıñ ḫoş-bāşlıġı pīşesidir3, (S+ yāḫud ayyārlarıñ rindliġi ve ḫoş-bāşlıġı pīşesidir ) ḫoş-dillik. Ālem bāzārında ya nī ālemde
ṣafā-yı ḳalb ile geçinür var ise bu iki ṣıfatla muttasıf olandır. (S,T+ Bu beytde ve’r
zān ki hest’iñ ma nāsında ve eger andan ki vardır diyen henūz ıṣṭılāḥlarından
āgāh degil imiş4.)

א اران

אن

א א ك
א اری כ ا ال

Ḥāfıẓā terk-i cihān goften ṭarīḳ-i ḫoş-dil’est
Tā ne-pindārī ki aḥvāl-i cihān-dārān ḫoş’est

Terk-i cihān goften ma nāsı cihānı terk eyledim dimekdir, ya nī goften
bunda kendi ma nāsınadır söylemek dimekdir, eylemek ma nāsına degil ba żılar ẓann eyledügi gibi5, (S+ belki eylemek ma nā-yı lāzımıdır.) Tā bunda tenbīh içündür. Ne-pindārī fi l-i nefy-i müstaḳbel, yā żamīr-i muḫāṭab, ma nāsı
1
2
3
4
5

Bu dünyada dertsiz bir kimse yoktur. Eğer varsa da o insanoğlu olmaz.
Herkes kendi değerine/büyüklüğüne göre sıkıntılara maruzdur. Kimseye mihnetlerden kurtuluş beratı/
belgesi verilmemiştir.
S, T: Ve eger şöyleki vardır, rindlik pīşesidir ve ayyārlarıñ ḫoş-bāşlıġı pīşesidir.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

āgāh ol, ẓann eylemeyesin. Cihān-dārān cem -i cihān-dār’dır, (S+ bunda murād
dünyā-dār ve māl-dārdır) ya nī ehl-i dünyā.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, dünyāyı terk eyledim dimek göñül ḫoşluġı
ṭarīḳidir, ya nī göñül ḫoşluġına ṭarīḳ-i vuṣūldür, ḥāṣılı, ṣafā-yı ḳalb u sürūr-ı
enderūn1 dünyā terkindedir, kesbinde degil. Pes, imdi āgāh ol, ẓann eylemeyesin ki dünyā-dārlarıñ ya nī ehl-i dünyā aḥvāli ve eṭvārı eyidir. Ḥāṣılı, dünyāya
bir kimse ne ḳadar artuḳ tevaġġul eylese derd ü belāsı artuḳ olur, ammā hīç
eylemese hīç olmaz dimekdir.
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Ve lehu eyżan
Ez-Efrād-i Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

دل ا وز ز כא א כ
כ אא כ

א رب آن
אن א

Yā Rab ān şem -i dil-efrūz zi-kāşāne-i kīst
Cān-ı mā sūḫt bi-pursīd ki cānāne-i kīst

Yā Rab aṣlında Yā Rabbi’dir, bā-yı müşeddedeniñ kesriyle. Yā ḥarf-i nidā,
Rabbi münādā, mużāfun ileyh yā-i mütekellimdir. Aṣlında Rabbī idi, yā’yı
ḥaẕf idüp bā’yı taḫfīf u teskīn eylediler, Yā Rab oldı, acabā ma nāsına. Ān
lafẓından fetḥayı bā’ya naḳl eylemekle meftūḥ oḳunur. Şem Arabīde şīn’ıñ
fetḥi ve mīm’iñ kesriyledir, mīm’i sākin oḳumaḳ Acem taṣarrufatındandır,
meydānıñ mīm’ini meftūḥ oḳumaḳ gibi. Dil-efrūz vaṣf-ı terkībīdir, efrūzīden’den, hemzeniñ ẟübūtıyla ve suḳūṭıyla lüġatdir, bunda vaṣl ile sāḳıṭ olmuşdur, bi-ḥasebi’l-lüġa ma nāsı göñül yalıñlandırıcı ya nī göñüle şevḳ virüp rūşen
ḳılıcı ma nāsına. Kāşāne ḳış evine dirler, tāb-ḫāne ma nāsına. Cān-ı mā sūḫt
cümlesiniñ rābıṭı maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām ki cān-ı mā sūḫt’dur, vezin içün
ḥaẕf olunmuşdur. Pes, bu cümle şem-i dil-efrūz’a ṣıfat olur, yāḫud cümle-i
müste nife ola. Pes, ol birisi gibi i rābda maḥalli olmaz, cümle-i ibtidā iyye
olur. Bi-pursīd ki fi l-i cem -i muḫāṭab, cümle-i müste nifedir. Cānāne-i kīst
bi-pursīd’iñ mef ūlun bih ṣarīḥidir ya nī mes ūlün anhdır.
1

S: sürūruñ.
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Maḥṣūl-i Beyt: Acabā ol göñüller müteşevviḳ eyleyen şem kimiñ ḫānesindendir ya nī kimiñ ferzendidir. Cānımızı yaḳdı, ṣoruñ kimiñ cānānesidir ve
kimiñ dil-rübāsıdır. Ḫāce dil-rübāsınıñ evin bilmek ister ki gāh u bī-gāh der-i
devlet-me ābına ilticā eyleye.

א כ

א א א ا از دل و د
א و
آ شכ

א

Ḥāliyā ḫāne-ber-endāz-ı dil u dīn-i men’est
Tā hem-āġūş-ı ki mī-bāşed u hem-ḫāne-i kīst

Ḥāliyā şimdiki ḥālde dimekdir, ḥālā ma nāsına, (S,M+ ba żı) küttābla (M,T+ bu
ibāretde) baḥẟimiz geçmişdir ki da vā ider ki ḥāliyā ġalaṭdır, Acem ḥālā dir,
ḥāliyā dimez diyü ve du ā-gūy (65b) bu beytle ilzām eylemişim. Ḫāne-ber-endāz ḫāne yıḳıcı dimekdir, vaṣf-ı terkībīdir, endāzīden’den, atmaḳ ma nāsına,
mużāf olmuşdur dil’e ve dīn’e aṭf ile, dil’e ve dīn’e ḫāne isti āresinden ṣoñra. Ve dil u dīn aṭıfla men’e mużāf olmuşdur. Tā bunda ta accüb içündür.
Hem-āġūş; hem edāt-ı cem iyyetdir1, hem-ḥücre ve hem-sofra gibi. Pes,
hem-āġūş ḳucaḳdaş dimekdir ve hem-ḫāne evdeşıḳ2 ma nāsına. Mī-bāşed; mī
edāt-ı ḥāldir ḥāliyā ḳarīnesiyle. Bāşed fi l-i mużāri dir, bāşīden’den. Ḫāce’ye
i tirāż eylemişlerdir ki ẓanla cānānını el ile hem-āġūş eylemek münāsib degildir
diyü. Ba żılar cevāb virmişler ki cānānına incinmek ḥāletinde söylemişdir ve
ba żılar bu cevābı redd eylediler ki āşıḳ ma şūḳına her ne deñlü ki incine, bu
vādīden gelmek lāyıḳ degil ve ale’l-ḫuṣūṣ Ḫāce gibi ṣāḥib-i devlet. Ve ba żılar
didiler ki ki lafẓı bunda atasından ve anasından ibāretdir, ya nī ḳanḳı atanıñ
veyā ananıñ ḳoynunda yatur dimekdir, niteki beyt-i sābıḳda kimiñ ferzendidir
dinilmişdi.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol şem -i dil-furūz ḥāliyā benim dil ü dīnimiñ evini ḫarāb
idicidir. Acabā kimiñle hem-ḫāb ve hem-pisterdir ve kimiñle hem-ḫānedir.
Ḥāṣılı, beni ḫarāb u yebāb eyledi, āyā kimi ma mūr eyleyüp iḥyā eyler.

دور אد
א כ

א ه

כ

אدۀ
راح روح כ و

Bāde-i la l-i lebeş k’ez-leb-i men dūr me-bād
Rāḥ-ı rūḥ-ı ki vu peymān-dih-i peymāne-i kīst
1
2

S: edāt-ı cem dir.
M: evdeşik.
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Bāde’niñ lal’e iżāfeti müşebbehiñ muşebbehün bihe iżāfeti ḳabīlindendir
veyā aksince. Ve lal’iñ leb’e iżāfeti müşebbehun bihiñ müşebbehe iżāfetidir,
ḥāṣılı, beyāniyyedir. Ve bunuñ gibi yerlerde lal’iñ ḳızıl renklisi murāddır, ġayrısı degil. K’ez-leb-i men dūr me-bād; bunuñ gibi cümle-i mu teriżalara ilm-i
Bedī ’de ḥaşv-i melīḥ dirler, ya nī medḥi müş ir olan cümle-i mu teriżalara ki
mā-ḳabline ve mā-ba dine hīç bir vecihle ta alluḳı olmaya. Pes, bāde mübtedā ve rāḥ-ı rūḥ ḫaberi. Rāḥ bunda süci1 ma nāsınadır, ammā rūḥ’dan kimse ḫaber virmedi, ḥattā peyġamberimiz daḫi bu ḳadar nebāhat ṣāḥibi iken2.
(M,T+ Nitekim İbn-i Kemāl buyurur:)
Beyt:

Rāz-ı lebini ḳanda duyar her ġabī anuñ
Dirler ki sırr-ı rūḥı Nebī daḫi bilmedi3

Ki bunda ismdir, men-i istifhāmiyye ma nāsına, rūḥ’uñ mużāfun ileyhi
vāḳi olmuşdur. Peymān-dih vaṣf-ı terkībīdir, ahd u iḳrār virici ma nāsına,
mużāf olmuşdur peymāne’ye. Ve bu ġazelde redīf vāk’i olan kīst lafıẓlarındaki
ki ismdir istifhām içün, est lafẓına muḳārenetle hā-i resmī yā’ya tebdīl olmuşdur. Bu bir muṭṭarid ḳā idedir, żabṭ eylemek gerek.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ la l gibi bāde-i lebi (T+ inşā a’llāh4) benim dudaġımdan ıraġ olmasun, kimiñ rūḥunuñ rāḥıdır, ya nī kimiñ cānına cān ḳatar
ve kimiñ peymānesine peymān-dihdir, ya nī kimiñle hem-ḳadeḥ olmaġa peymān virmişdir. Bu beytiñ de mıṣrā -ı ẟānīsiniñ mażmūnı ḫuṣūṣunda Ḫāce’ye i tirāż eylemişlerdir ki cānānını ibtiẕāle düşürmüşdür diyü. (S,T+ Peymān-dih’den
ṣoñra vāv-ı āṭıfa īrād idüp ma nāsını aña göre viren kimse feḥvā-yı kelāma vāṣıl
olmamışdır5.)

م

و
ا א כ

ا

כ
د
כ دل אزك او א

Mī-dehed her keseş efsūnī vu ma lūm ne-şud
Ki dil-i nāzik-i ū māyil-i efsāne-i kīst

Mī-dehed virür, fi l-i mużāri müfred ġāyibdir. Her keseş; şīn żamīri (66a)
şem-i dil-efrūz’a rāc idir. Efsūnī; efsūn ḥīle ve mekr ve oḳuyup üfürecek ya nī
1
2
3
4
5

M: şarāb. S: ḫamr.
M: ḥattā Resūlu’llāh ṣalle’llāhu aleyhi ve sellem daḫi bu ḳadar nebāhat ṣāḥibi iken. S: ḥattā Resūlu’llāh
ṣalle’llāhu aleyhi ve sellem daḫi ḫaber virmedi bu ḳadar nebāhat ṣāḥibi iken.
İbni Kemâl Divanı G. 351/5.
T: kısaltma olarak (  ) אşeklinde yazılmaktadır.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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ruḳye, yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Vu malūm ne-şud cümlesi ḥāliyyedir. Ki
ḥarf-i beyāndır, malūm ne-şud’ı beyān ider. Nāzik ẓarīf ü ter dimekdir, dil’e
ṣıfatdır. Efsāne bunda lüġaz ve usṭūre ma nāsınadır, ya nī Türkīde ol nedir ki
dimekle ta bīr olunur. Māyil’iñ efsāne’ye iżāfeti ism-i fā iliñ mef ūline iżāfeti
ḳabīlindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol şem -i dil-efrūza herkes efsūn u ḥīle ve mekr u ruḳye
virür, ya nī her kimesne kendüye meyl itdürmege sa y eyler, ammā ma lūm
olmadı ki anıñ nāzik ü ter göñli kimiñ efsānesine ve ruḳyesine māyildir. Ḥāṣılı, herkes anı kendüye taḫṣīṣ eylemek içün nice ḳıṣṣa ve ḥikāye oḳur, ammā
ma lūm olmadı ki kimiñ ḳıṣṣasına (S,T+ ve ḥikāyesine) māyildir.

א رب آن אه وش אه رخ ز ه
כ ا כ
در כ אی כ و
Yā Rab ān şāh-veş-i māh-ruḫ-ı Zuhre-cebīn
Durr-i yektā-yı ki vu gevher-i yekdāne-i kīst

Şāhveş; veş edāt-ı teşbīhdir, şāh gibi dimekdir. Cebīn alındır, [Zuhre-cebīn] Zühre alınlı dimekdir ya nī berrāḳ alınlı. Durr lüġatda dāl’ıñ żammı ve
rā’nıñ teşdīdiyle inci dimekdir. Durr-i yektā şol inciye dirler ki bir ṣadefde bir
tane ola, ādeten ol ayrı olagelmişdir, ol cihetden mu teberdir. Ki ismdir men-i
istifhāmiyye ma nāsına. Gevher-i yekdāne dürr-i yektā1 ma nāsınadır, belki
aña aṭf-ı tefsīrīdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Acabā ol Zühre alınlı, ay yüzlü, pādişāh gibi şem -i dil-efrūz
kimiñ dürr-i yektāsı ve kimiñ gevher-i yekdānesidir, ya nī kimiñ ferzendidir ve
kimiñ ciger köşesidir. (S,T+ Şāh-veş’den ṣoñra ve ruḫ’dan ṣoñra vāv-ı āṭıfa iẟbāt
eyleyen Fārisī leẕẕetinden bī-behre imiş2.)

אدت
وا כ

آن
ا را כ

دو
אز

Devlet-i ṣoḥbet-i ān şem -i sa ādet-pertev
Bāz pursīd Ḫudā-rā ki be-pervāne-i kīst

Devlet-i ṣoḥbet; devlet mużāfdır ṣoḥbet’e yā-yı baṭnīyle. Ṣoḥbet, ṣād’ıñ
żammıyla, bunda muṣāḥabet ma nāsınadır. Pertev żiyā ve eẟer. Bāz bunda
1
2

T: dürr-i yekdāne.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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tekīd içündür ancaḳ. (S,T+ Girü1 ṣoruñ diyen ilerüsini ve girüsini teşḫīṣ eylemez
imiş.) Pursīd cem -i emr-i muḫāṭabdır. Ḫudā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ, Allāh içün
dimekdir. Be-pervāne-i kīst; pervāne bunda ḫaṭṭ-ı hümāyūn ma nāsınadır ki
pādişāhlardan bir kimseye bir maṣlaḥatdan ötüri çıḳar ve ol ḫaṭṭı ṭaşrada ṣāḥibine īṣāl edene pervāneci dirler ki selāṭīn-i Acem’de ol bir manṣıbdır. Be-pervāne’deki bā ḥarf-i ṣıla ma nāsına ola veyā ma iyyet ma nāsına veyā sebebiyyet
ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol sa ādet pertevli şem iñ muṣāḥabeti devleti, Allāh içün
ṣoruñ (S,M+ kimiñ pervānesidir veyā) kimiñ pervānesi sebebiyledir, ya nī kātib-i
ezel bu devleti kimiñ başına yazdı ve kime taḳdīr eyledi.

א

آه از دل د ا
כ د ا כ
ه ز אن

ز

Goftem āh ez-dil-i dīvāne-i Ḥāfıẓ bī-tu
Zīr-i leb ḫande-zenān goft ki dīvāne-i kīst

Bī-tu ya nī bī-viṣāl-i tu. Zīr-i leb dudaḳ altında, Türkīde bıyıḳ altında
dirler. Ḫande-zenān; ḫande gülmeniñ ismidir, zenān ṣıfat-ı müşebbehedir.
Bunda ba żı elfāẓ zen’le terkīb olur, ammā Türkīde anı urmaġla ta bīr yaḳışmaz, cümleden; ḫande zed dirler güldi diyecek yerde, ḫande-zenān gülerek
dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānāna didim, ah Ḥāfıẓ’ıñ dīvāne göñlinden, seniñ
firāḳında acabā nice olur ḥāli? Dudaḳ altında gülerek didi ki kimiñ dīvānesidir? Ya nī cānān tecāhül ṭarīḳiyle nāz cihetinden kimiñ dīvānesidir didi, ya nī
ben anı dīvāne (66b) eylemedim2 ve andan ḫaberim yoḳ, kim dīvāne eyledi ise
aña şikāyet eyle dimekdir.

1
2

T: giri.
S: eyledim.
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54
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

اد

از

אر

ض
ش و כ د אن

ا
ز אن

Egerçi arż-ı huner pīş-i yār bī-edebī’st
Zebān ḫamūş velīkin dehān pur ez- Arabī’st

Arż-ı huner iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Bī edāt-ı selbdir, ammā
cevāmide maḫṣūṣdur. Edebī’st; yā ḥarf-i maṣdardır. Zebān’dan mīm-i mütekellim maḥẕūfdur, aṣlında zebānem ḫamūş’dur. Dehān’da da mīm maḥẕūfdur, aṣlında dehānem idi. Pur ez-Arabī’st; yā ḥarf-i nisbet, taḳdīr-i kelām
ez-ilm-i Arabī’dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi yāriñ öñinde hüner arż eylemek edebsizlikdir. Dilimiz sākit, ammā aġzımız Arabīden ṭopṭoludur. Ḫāce ẓarāfetle yārine arż-ı hüner idüp buyurur: İlm-i Arabīden behre-dārım, egerçi mütemeddiḥ degilim.
Arabīyi taḫṣīṣ eylediginden añlanur ki kendilerine nisbet dilleri hüner olmaya.

ا

رخ و د در
ز تכ ا

ی

Perī nuhufte ruḫ u dīv der-girişme-i ḥusn
Bi-sūḫt aḳl zi-ḥayret ki īn çi bu’l- acebī’st

Perī nuhufte ruh; Ḫāce’niñ cānānı birḳaç gün ṭaşra çıḳup görünmez ve
gūşe-i ḫānede oturmaġı iḫtiyār eyler. Raḳīb-i nā-dān ise gelüp Ḫāce’niñ ḳarşusına raġmen kendini ẓāhir ü nümāyān eyler. Pes, Ḫāce ol ḥāliñ vaṣfında bu
beyti buyurur. Girişme bunda nāz ma nāsına. Der-girişme-i ḥusn güzellik
nāzında dimekdir. Bi-sūḫt aḳl zi-ḥayret; bi-sūḫt bunda fi l-i lāzımdır, akla
yanmaḳ isnādı mecāzdır. Bu’l-aceb; bū ebū’dan muḫaffefdir, baba dimekdir,
peder ma nāsına. Arab bir ma nāda mübālaġa ḳaṣd eylese yā eb’le ta bīr ider
veyā ümmle. Meẟelā ebu’l-fesād ve ümmü’l-ḫabāyiẟ dirler, gūyā ki fesād ve
ḫabāyiẟ bunlardan tevellüd ider. (S,T+ Pes, bunda bū ziyāde ma nāsınadır diyen
lüġat ü ıṣṭılāḥ u isti mālden ġāfil imiş.) Acebī’de yā ḥarf-i maṣdardır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Perī ruḫın gizlemiş ya nī görünmez. Dīv ise güzellik nāzındadır, ya nī perī yerine geçmiş güzellik arż ider. Aḳıl ḥayretden yandı ki bu ne
bu’l- aceblıḳdır1, ya nī mübālaġa ile acebdir ki şeytān melek ü perī işini işler.
Ḥāṣılı, perī gibi cilve-i nāzdadır.

ور

خ از
سכ
او را א
כ כאم

Sebeb me-purs ki çarḫ ez-çi sifle-perver şud
Ki kām-baḫşī-i ū-rā bahāne bī-sebebī’st

Sifle-perver ve dūn-perver vaṣf-ı terkībīdir, alçaḳ besleyici dimekdir.
Kām-baḫşī; kām-baḫş de vaṣf-ı terkībīdir murād-baḫş gibi, murād baġışlayıcı
ma nāsına, yā ḥarf-i maṣdardır.
Maḥṣūl-i Beyt: Sebeb ṣorma ki felek neden alçaḳ besleyici oldı, ya nī denīleri azīz eyledi ve eyileri ve azīzleri ẕelīl eyledi (M,T+ ve eyler.) Zīrā anıñ murād
baġışlayıcılıġına bahāne sebebsizlikdir, ya nī edānīyi terbiye eylemege sebeb lāzım degil, hemān denī ve sifle olmaḳ terbiyesine kāfīdir.
2

Beyt:

ز אم اد
א

دم אدان د
و دا

ا

Felek be-merdum-i nā-dān dehed zimām-ı murād
Tu ehl-i fażlī vu dāniş hemīn gunāhet bes3

آری

אر כ
ی א ار

اغ

در

Derīn çemen gul-i bī-ḫār kes ne-çīd ārī
Çerāġ-ı Muṣṭafavī bā-şerār-ı Bū Lehebī’st

Derīn çemen’den murād dünyādır. Gul-i bī-ḫār dikensiz gül ya nī naḳīżsiz
şey. Ne-çīd nefy-i müstaḳbeldir. Ārī, elif-i memdūde ile, ne am ma nāsına, evet4
dimekdir. Çerāġ mumuñ fetīlesinde yanan āteşe dirler. Muṣṭafavī Muṣṭafā’nıñ
ism-i mensūbıdır, ya nī Muṣṭafā’nıñ şeref-i islāmı ve nübüvvet nūrı. Şerār āteş
ḳıġılcımıdır. Bī ebī’den muḫaffefdir, bū ebū’dan olduġı gibi. Ebī’niñ yerine
1
2
3
4

T: yandı ki bu’l- acebdir.
M: edānīyi.
314. gazel 7. beyit.
T: eved.
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ebū da cāyīzdir. Lehebī’st; leheb āteş yalıñına dirler, yā ḥarf-i nisbetdir (67a)
Muṣṭafavī’deki gibi. Pes bu iki yā’yı ḥarf-i maṣdar i tibār iden iṣābet eylemedi1.
Maḥṣūl-i Beyt: Dünyā çemeninde kimse dikensiz gül divşirmedi. Elbette
gül ḳanda var ise dikeni biledir2 (S,T+ ve māl ḳanda var ise anda bir mār muḳarrerdir) ve ḳanda ki şādlıḳ var ise ġam aḳabincedir. Niteki Gülistān’da buyurur:
Beyt:

א دو
و אدی

و אر و

رد
و אر و

Cevr-i duşmen çi koned ger ne-keşed ṭālib-i dōst
Genc u mār u gul u ḫār u ġam u şādī behem’end3

Genc u mār buyurduġınıñ aṣlı budur ki bir mālı ki defīne iderler, ḳırḳ yıldan
ṣoñra ol defīneyi bir ejder taṣarruf ider dirler. Ve’l-uhdetu ale’r-rāvī4. Niteki
Āṣafī bir teşbīh-i ḫāṣda buyurur:
Beyt:

ه دود آه رو
دارد
را

در دل و
אر

Ġam-ı tu der-dil u pīçīde dūd-ı āh berū
Çu mār-ı genc ki gencīne-rā nigeh dāred5

Dīvān-ı Āṣafī’de muḫayyel, bī-naẓīr beyt çoḳdur, ammā bu beyt serdārlarındandır. Ḥāṣıl-ı kelām, eşyā eżdādıyla mütebeyyindir6. Pes, her bir eyiniñ zamānında bir yaramaz żıddı olur. Meẟelā Ḥażret-i İbrāhīm’iñ Nemrūd ve Mūsā’nıñ
Fira vun ve Ḥażret-i Muṣṭafā’nıñ iki żıddı ẓuhūr eyledi7, biri Ebū Cehil ve biri
Ebū Leheb. Pes, Ḫāce buyurur: Her şey iñ dünyāda bir żıddı var, nitekim Ḥażret-i Muḥammed’iñ8 nūr-ı nübüvvetine şerār-ı Ebū Leheb żıd idi. Şerār’dan
murād eẕā ve cefā ve şirret-i Ebū Leheb’dir. Pes, andan Ḥażret9 müte eẕẕī idi.
Gāh u bī-gāh Ḥażret’i rencīde iderdi. İmdi Ḫāce buyurur: Dünyāda dā imā
1
2
3
4
5
6
7
8
9

<T+ Redd-i Şem ī>
M: gül ḳanda var ise bir ḫār muḳarrerdir.
Sevgilinin talibi düşmanın cevrini çekmeyip de ne yapabilir, çekmemek için elinde bir çare var mıdır?
Çünkü bu dünyada hazine ile yılan, gülle diken, üzüntü ile sevinç beraber bulunur.
Sorumluluk rivayet edene aittir/Günahı söyleyenin boynuna.
Aşkının gamı gönülde saklı, o gamdan çıkan ah dumanı ise kıvrım kıvrım onun üzerinde çıkıp
yükseliyor. Tıpkı hazinenin üzerinde hazineyi bekleyen kıvrım kıvrım bir yılan gibi.
M: müte ayyindir.
M, S: Ḥażret-i İbrāhīm aleyhi’s-selāmıñ Nemrūd ve Ḥażret-i Mūsā aleyhi’s-selāmıñ Fira vun ve Ḥażret-i
Muḥammed Muṣṭafā ṣalle’llāhu aleyhi ve sellem’iñ iki żıddı ẓuhūr eyledi.
M, S: Ḥażret-i Muḥammed ṣalle’llāhu aleyhi ve sellem’iñ.
M, S: Ḥażret aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ẕevḳ u ṣafā olmaz, belki her sevincin aḳabince bir miḥnet ü elemi olur. Zīrā
dünyā bu vech üzre maḫlūḳdur ve ḫilḳatini taġyīr eylemege ḳādir degil.

م אق א אه و ر אط
ا ان و אی

اכ

Be-nīm cev ne-ḫarem ṭāḳ-ı ḫāneḳāh u ribāṭ
Merā ki maṣṭaba eyvān u pāy-ı ḫum ṭanebī’st

Be-nīm; bā ḥarf-i muḳābele. Nīm yarım, nıṣf ma nāsınadır. Cev arpa.
Ne-ḫarem fi l-i nefy-i müstaḳbel, ḫarīden’den, ṣatun almam dimekdir. Tāḳ
kemer. Ḫāneḳāh ṣūfīler tekyesi. Ribāṭ, rā’nıñ kesriyle, evli1 odaları, cem i
ribāṭāt gelür. Maṣṭaba cemī nüsḫada ṣād iledir, ammā (T+ İmām) Muṭarrizī
Maḳāmāt-ı Ḥarīrī’niñ otuzıncı maḳāmeniñ şerḥinde sīn’le yazar bu ibāretle ki
‘El-mesṭabetu ḫānu’l-ġurebā i, ve fī’l-cümeli el-mesāṭibu2 ed-dekākīnu ḥavle’l-mescidi, vāḥiduhu el-mesṭabetu’3. Ammā Lüġat-i Sāmī’de4 maṣṭabe cāygāh-ı ġurebā
dimiş, ṣād’la. Eyvān hemzeniñ kesriyledir aṣlında, ammā Acem fetḥile oḳur
ve büyük çārṭāḳta ve şeh-nişīnlerde isti māl iderler. Niteki Şāhidī lüġatde dimişdir.
Mıṣrā:

Çardaġa ve revaġa di hem daḫi eyvān

Ve Tuḥfe-i Ḥüsāmī’de büyük çardaḳdır eyvān dimiş. Ṭanebī’de iḫtilāf eylediler, ba żılar didiler ki yā’sı ḥarf-i nisbetdir ve ba żıları aṣıldır. Yā-yı nisbī diyenler didiler. Ṭınābla5 ya nī çādır (S,T+ ipiyle ḳurılan nesnedir,) çādır ve çergeh
ve ḳara ev gibi. Ve yā-yı aṣliyye ile diyenler didiler ki öñi açıḳ evdir ki bāġlarda
ve bāġçelerde yazın gölgelenmek içün yaparlar6. Ammā Ḫāce’niñ kelāmından
añlanan budur ki kendileriniñ memleketine maḫṣūṣ bir maḳbūl ḫāne ola, zīrā
maḳām-ı medḥde vāḳi olmuş. (S,T+ Ṭanebī poyrazlıḳdır diyen indī bir ma nā
söylemişdir7.) Pay-ı ḫum’dan bunda murād küp dibidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Yarım arpaya ṣatun almam ḫāneḳāhıñ ve ribāṭıñ kemerini,
ya nī yanımda bunlar hīç nesne degil (67b) baña ki (S,M+ maṣṭaba eyvāndır,
1
2
3
4
5
6
7

S: evelü (harekeli metin). T: ( )او. F: evli (harekeli).
M, S: ḫānu’l-ġurebā i fī’l-maḥalli. El-mesāṭibu.
T: el-vāḥidetu masṭabetun. Anlam: Mastabe garipler hanı demektir. Mesatib cami etrafindeki dükkanlar
anlamındadır, tekil şekli mastabe’dir.
M: İmāmī’de. S: Esāmī’de.
S, M: ṭaneble.
S, T: peydā iderler.
<T+ Redd-i Şem ī>
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ya nī eyvān mertebesindedir ve küp dibi ḫāne-i ṭanebīdir, ya nī ṭanebī ḥükmindedir. Ḥāṣılı, baña ki) maṣṭaba eyvān ve pāy-ı ḫum ṭanebīdir, ḫāneḳāhıñ
ve medreseniñ ve ribāṭıñ kemerini hīçe almam dimekdir. Ya nī anlarla bunlardan müstaġnī ve fāriġim. (S,T+ Ribāṭı kemere aṭf idüp ma nāsını çārṭāḳ diyen
hem lüġatde ve hem ma nāda ḫaṭā eylemişdir1.) (T+ Bana ki misāfir-ḫāne ya nī
meyḫāne ṣuffadır ve küp dipi çādır ipidir diyen efḥaş-i ḫaṭāyā eylemişdir2.)
Beytde muḥtemelu’ż-żıddeyn ṣan atı vardır.

א
אل د رز ر
כ در אب ز א و دۀ
Cemāl-ı duḫter-i rez nūr-ı çeşm-i mā’st meger
Ki der-niḳāb-ı zucācī vu perde-i inebī’st

Duḫter-i rez şarābdan kināyetdir, aṣma ḳızı dimekdir, aṣlı aṣmadan mütevellid olduġı içün. Nūr-ı çeşm’den murād bunda merdūm-i dīdedir, zīrā
nūrı ve żiyāyı ol görür. Meger ke enne ma nāsınadır. Zucāc, zā’nıñ żammıyla,
lüġatde ṣırçaya dirler, ḳarūra ma nāsına ve yā ḥarf-i nisbetdir, ammā keḥḥāllar
ıṣṭılāḥında ruṭūbāt-ı ayndan bir ruṭūbetiñ ismidir. Ve inebī, ya-yı nisbī ile,
hem şarābdan kināyetdir ve hem göz perdelerinden bir perdeniñ ismidir.
Ma lūm ola ki Allāhu Te ālā gözi yedi perde ile üç ruṭūbetden ḫalḳ eylemişdir. Evvelkisi perde-i ṣulbiyye, andan ṣoñra meşīmiyye, andan ṣoñra şebekiyye,
andan ṣoñra ruṭūbet-i zücāciyye, (M,T+ andan celīdiyye,) andan ṣoñra perde-i
ankebūtiyye, andan ṣoñra ruṭūbet-i bīḍiyye, andan ṣoñra perde-i inebiyye,
andan ṣoñra ḳarīne, andan mülteḥime, ḥā’nıñ kesriyle. Niteki naẓm eylemişlerdir.
Ḳıṭa:3

آب

אر א
ده و

دآ

ز א
نو

و
و

ت

Kerd Āferīdgār-ı Te ālā be-luṭf-ı ḫīş
Çeşmet be-heft perde vu se āb munḳasim
1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: naẓm.
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Sulb u meşīme şebeke zucācī pes celīd
Pes ankebūt bīḍ u ineb ḳarn u multeḥim1

Pes, Ḫāce bu beytde bir ruṭūbetle bir perdeye işāret idüp bādeyi merdüm-i
çeşmi ḥükminde icrā eyledi ki bāde gāh perde-i inebīdedir ya nī ṣıḳılmazdan
evvel ve gāh ruṭūbet-i zücāciyededir meclise geldikde.
Maḥṣūl-i Beyt: Duḫter-i rez cemāli ya nī şarāb cemāli gūyā ki bizim gözümüzüñ nūrıdır ki zücācī niḳābda ve inebī perdededir, ya nī gāh şīşe içinde
maḥfūẓ u gāh ineb içinde mestūrdur. Ḥāṣılı, şarābı bu iki ḥāletde göze teşbīh
ider. Ol iki ḥāletde, nihāyeti, perdelerden birisiyle ve ruṭūbātdan biriniñ ẕikriyle iktifā eyledi.

ی

ح

دوای درد د اכ ن از آن
و
כ در ا

Devā-yı derd-i ḫod eknūn ez-ān muferriḥ cūy
Ki der-ṣurāḥī-i çīnī vu şīşe-i Ḥalebī’st

Devā dermān, Arapça ilāca dirler. Derd aġrıdır. Ḫod kendi. Eknūn şimdi. Cūy emr-i muḫāṭabdır, cūyīden’den, iste dimekdir, ḫiṭāb-ı āmmdır. Ki
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat bi’l-mevṣūfdur. Çīnī; yā ḥarf-i nisbet. Ve şīşe-i Ḥalebī’st
Ḥāleb’e mensūb şīşe dimekdir. Selāṭīn-i Oẟmāniyeden evvel a lā şīşeler Ḥaleb’den
çıḳardı, aṣlında Tarsūs’da peydā olup Ḥaleb’e gelürdi ve Ḥaleb’den āleme münteşir olurdı. Niteki Şeyḫ Sa dī ḥażretleri Gülistān’da ol ma hūd bāzergānla ki
bir gice şeyḫi cezīre-i Kīş’de kendi odasına iletse gerek ve ṣabāḥa dek perīşān
söylemeden şeyḫi uyutmasa gerek, anda dir ki: ‘Pulād-ı Hindī be-Ḥaleb u
abgīne-i Ḥalebī be-Yemen’. Bu didikleri Frenkden şīşe çıḳmazdın evvel imiş,
ammā bu zamānda mu teber Firengī ṣürāḥīsidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Kendi derdiñe devāyı ol müferriḥden ṭaleb eyle ki çīnī
ṣürāḥīdedir ve şīşe-i Ḥalebīdedir, ya nī bāde ki kendi zamānında bu iki ẓarfda
olması mu teber imiş.

ا

اد

ای

ی

و ادب دا
ا

ار
כ نכ

Hezār aḳl u edeb dāştem men ey ḫāce
Kunūn ki mest-i ḫarābem ṣalā-yı bī-edebī’st
1

Hemen önceki paragrafta şiirin anlamı verilmektedir.
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Ḫāce bunda (68a) izzetlü ve ḥürmetlü ma nāsınadır. Mest-i ḫarāb, iżāfetle, geçkin serḫoşdur, (S,T+ vāv-ı āṭıfa ile yazanlar bilmez imiş1,) ṣalā’ya mużāf
olmuşdur. Bī-edebī’ye iżāfet maṣdar ilā mef ūlihi ma nāsına, edebsizlige ṣalā,
ya nī umūmen edebi terke ṣalā. Zīrā mest-i ḫarābdan her ne edebsizlik ki dirsin, gelür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey azīz, bundan evvel biñ aḳl u edebim var idi benim,
ammā şimdi ki geçkin serḫoşum, edebsizlige ṣalā, ya nī her ne terk-i edeb ki
var benden gelür, zīrā lā-ya ḳilim. (S,T+ Ṣalā-yı bī-edebī’st ibāretiniñ ma nāsını
edebsizlik ṣalāsıdır, ya nī anıñ zamānıdır diyen bu ibāretiñ ma nāsını virmemişdir2.)

אر

ا

ا

א
ی و אز

כ

אر

Bi-y-ār mey ki çu Ḥāfıẓ mudāmem istiẓhār
Be-girye-i seḥerī vu niyāz-ı nīm-şebī’st

Bi-y-ār mey ḫiṭāb-ı āmmdır. Ki ḥarf-i ta līl. Çu Ḥāfıẓ; çu ḥarf-i teşbīh.
Mudāmem; mudām dā im ma nāsınadır, (T+ iżāfeti lāmiyye ve mīm ma nā
cihetinden istiẓhār’a muḳayyeddir.) İstiẓhār istif āl bābından maṣdardır, bir
şeyi arḳa idinmek. Bā ḥarf-i ṣıla, girye aġlamanıñ ismidir, ḫande gülmeniñ
ismi olduġı gibi. Seḥerī; yā-yı nisbīdir. Niyāz arż-ı ḥācet. Nīm-şebī; yā-yı
nisbīdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde getür ki dā im benim arḳalandıġım seḥer vaḳtinde
aġlamamadır ve dün yarısında3 (S,T+ Allāh’a) arż-ı ḥācetimedir. Ya nī bāde içdügüm şu iki ḥāle göredir ve bu iki ma nāya istiẓhārladır, yoḫsa bunlardan ġayrı
Allāh’a lāyıḳ amelim yoḳdur ki aña ṭayanup bu işe irtikāb idem.

1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
M: nıṣfu’l-leylde.
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55
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefā īlü Fāilāt

אغ و אر
ا אر

و

כ א

ز

א

Ḫoşter zi- ayş u ṣoḥbet-i bāġ u bahār çīst
Sāḳī kucā’st gū sebeb-i intiẓār çīst

Ḫoşter; ḫoş bunda eyi dimekdir ve ter tafḍīl içündür. Ayş, ayn’ıñ fetḥiyle,
dirlik ma nāsına, ammā Acem ẕevḳ u ṣafāda isti māl iderler. Ṣoḥbet muṣāḥabet
ma nāsınadır. Bāġ; Rūm’da bāġçe didiklerine Acem bāġ dirler. Bahār ma ṭūfdur bāġ’a. Çīst; çi’niñ hā-yı resmīsi yā’ya ḳalb olmuşdur, kīst lafẓında olduġı
gibi. Kucā ḳanda dimekdir. Gū ḫiṭāb-ı āmmdır. İntiẓār ḳatlanmaḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāġ u bahārda ṣoḥbet ve ayş eylemeden yegrek nedir. Sāḳī
ḳandadır, söyle, intiẓāra sebeb nedir? Ya nī bu faṣılda ayş u işreti te ḫīriñ aṣlı
nedir. (S,T+ Ṣoḥbet’den ṣoñra1 vāv-ı āṭıfa īrād eyleyen bu beytiñ ma nāsını bilmez imiş2.)

אر

د

شכ د
و
כ ا אم כאر
כ را و ف
Her vaḳt-i ḫoş ki dest dehed muġtenem şumār
Kes-rā vuḳūf nīst ki encām-ı kār çīst

Vaḳt-i ḫoş iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfeti ḳabīlindendir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Dest dehed el virür ma nāsınadır. Muġtenem ism-i mef ūldür, ifti āl bābından, ġanīmet ma nāsına. Şumār bunda emr-i muḫāṭabdır, ṣay dimekdir.
Kes-rā vuḳūf nīst; kes kimse dimekdir, rā taḫṣīṣ içündür, vuḳūf maṣdardır
duḫūl vezni üzre, ilim ma nāsına. Ki ḥarf-i beyān, adem-i vuḳūfı beyān ider.
Encām-ı kār işiñ ṣoñı ya nī āḫiri.
Maḥṣūl-i Beyt: Her eyi vaḳt ki el virür, anı ġanīmet bil, zīrā kimse ālim
degil ki işin āḫiri ve āḳıbeti nedir. Ya nī her zamān ve her sā at ki ẕevḳ u ṣafāyla
1
2

T: Ṣoḥbet’den ve bāġ’dan ṣoñra.
<T+ Redd-i Şem ī>
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mürūr eyler, anı Allāh’dan bir ni met ḥisāb eyle. Ya nī irte günüñ1 ḥāline nāẓır
olma, zīrā bir kimse işin ṣoñı ya nī irteniñ ḥāline vāḳıf degil ki nice gelür ve
nice geçer.
Beyt:

ارد
مر
ارم אر دا را

ردن
א دا

אآ ه
אن

Ġam-ı nā-āmede ḫorden be-naḳdem rence mī-dāred
Hemān bihter ki bā-ferdā guẕārem kār-ı ferda-rā2

ش دار
روز אر

אش

ار

Peyvend-i omr beste be-mūyī’st hūş dār
Ġam-ḫār-ı ḫīş bāş ġam-ı rūzgār çīst

Peyvend ulaşıḳ. Be-mūyī’st; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve yā ḥarf-i vaḥdet. Hūş
dār; hūş us ya nī (68b) aḳıl, dār emr-i muḫāṭabdır, dārīden’den, aḳlıñ uyar
diyecek yerde isti māl iderler, ya nī aḳlıñ cem eyle dimekdir. Ġam-ḫār vaṣf-ı
terkībīdir, ġam yiyici ma nāsına. Ḫīş, vāv-ı resmīyle, bunda kendi dimekdir.
Bāş emr-i muḫāṭabdır, bāşiden’den, ol dimekdir. Ġam-ı rūzgār iżāfeti lāmiyyedir, yā-yı baṭnī taḳdīrinde.
Maḥṣūl-i Beyt: Eyyām-ı ömrüñ peyvendi ve ittiṣāli bir ḳıl ile baġlıdır, ya nī
ömürde devām u ẟebāt yoḳdur, serī ü’z-zevāldir. Aklıñ uyar ya nī cem eyle,
kendi nefsiñ ġamını yiyici ol, rūzgārıñ (S,M+ ve zamānıñ) ġamı nedir? Ḥāṣılı,
eyyām u evḳāt u ezmine ġamın yimek ki filān ay küsūf yā filān ay ḫüsūf yā filān
yıl ḳaḥṭ veyā filān yıl ruḫṣ, (S+ rā’nıñ żammı ve ḫā’nıñ sükūnıyla, ucuzluḳ) olur
diyü ġam çekmek aḳıldan degildir.

ارم
ار

و رو

آب ز
אر و
ف

Ma nī-i āb-ı zindegī vu ravża-ı İrem
Cuz ṭarf-ı cūybār u mey-i ḫoş-guvār çīst

Zindegī; ma lūm ola ki her kelimeniñ āḫirinde hā-yı resmī ola, aña yā-yı
nisbī veyā yā-yı maṣdarī (S,M+ veyā elif ve nūn-ı cem ) lāḥıḳ olsa hā-yı resmīden
1
2

M: ferdānıñ.
Henüz yok olan, gelmeyen sıkıntının tasasını çekmek şu andaki huzuruma/keyfime halel veriyor. En
iyisi yarının işini yarına bırakmak, bugün onun tasasını çekmemek.
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bedel bir kāf-ı Acemīyle tavassuṭ iderler, zindegī ve bendegī (S,M+ ve ḫācegān
ve bendegān) gibi. Ravża lüġatda çemendir, ammā bunda bāġçe murāddır,
ẕikr-i ḥāll ve irāde-i maḥall ṭarīḳiyle. İrem cennet bāġçeleriniñ birisiniñ ismidir, taḥḳīḳi ziyāde beyāna muḥtācdır, burası maḥalli degil. Cuz ġayr ma nāsınadır. Ṭarf, rā’nıñ sükūnıyla, ṭarafdan muḫaffefdir, rā’nıñ fetḥiyle. Cūybār
lüġatlerde ırmaḳ kenārıdır dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde muṭlaḳ ırmaḳdır.
Ḫoş-guvār; ḫoş eyi dimekdir ve guvār, gūvārīden’den, siñmek, meẟelā ṭa ām
siñmek ve şarāb siñmek gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Āb-ı ḥayātıñ ve İrem bāġınıñ ma nāsı ırmaḳ kenārıyla a lā
siñici bādeden ġayri nedir? Leff ü neşr-i (M+ ġayr-i) müretteb ṭarīḳiyle ṭaraf-ı
cūybār ravża-i İrem’den ve mey-i ḫoş-güvār āb-ı zindegīden kināyetdir. Ya nī
cennet didikleri ırmaḳ kenārı ve āb-ı ḥayvān didikleri mey-i ḫoş-güvārdan ġayrı degildir.

ا

دو از כ
ۀ כ د ا אر

رو
א دل

Mestūr u mest her du çu ez-yek ḳabīle-end
Mā dil be- işve-i ki dihīm iḫtiyār çīst

Mestūr’dan murād ehl-i taḳvādır ya nī ṣalāḥ. Ḳabīle bir atadan müteşa ib
u müteferriḳ olan evlāddır, cem i ḳabāyil gelür. İşve’de ayn’ıñ fetḥi ve kesri
cāyiz. Lāmi ī Çelebi manẓūmesinde buyurur:
Mısrā: İşve göñül aldamaḳ cilve ṣalınmaḳdır
Ammā Acem ekẟer nāz u şīvede isti māl ider, lākin bunda fenn-i vaż 1 murāddır. Dihīm fi l-i mużāri mütekellim ma a ġayrihidir, dihīden’den, bunda virelim dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣāliḥ u ṭāliḥ her ikisi bile çünki bir atanıñ evlādıdır ve bir
atadan müteferriḳ u müteşa ibdir, biz göñlümüzi kimiñ şīvesine (S+ ve fennine)
virelim, iḫtiyār nedir, ya nī cānib-i muḫtār ḳanḳısıdır? Ḥażret-i Ḫāce’niñ bu
beyti ṣūret-i istiftāda2 vāḳi olmuşdur. (S+ Bunda bir ḳabīleden murād Cenāb-ı
Ḳuds’dur diyen ḫaṭā söylemiş3.)
1
2
3

S: fenn ü ṣun .
T: istiġnāda.
<T+ Redd-i Şem ī>
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ش

دا כ
א ده دار

راز درون ده
اع
ای

Rāz-ı derūn-ı perde çi dāned felek ḫamūş
Ey mudde ī nizā -ı tu bā-perde-dār çīst

Rāz gizli iş. Derūn iç ma nāsına ya nī bir nesneniñ içerüsi. Çi dāned ne
bilür, ya nī bilmez. Ḫamūş emr-i muḫāṭabdır. (S,T+ Muddeī bunda ālim geçinüp cāhilāne va ẓ eyleyendir ve ba żılar didiler ki) muddeī bunda ol kimsedir
ki kendüyi ārif u muvaḥḥid iddi ā idüp ḥavādiẟ-i (69a) ālemi eflāk ü nücūma isnād idüp gāh şükr ü gāh şikāyet iẓhār idüp ġam çeker. Nizā çekişmekdir. Perde-dār lüġatda perde ṭutıcıdır, ammā ıṣṭılāḥda ḳapucıya dirler. Felege
perde-dār’lıḳ isnādı mecāzendir, zīrā felek perdedir, perde-dār ḥaḳīḳatde Allāh’dır ki eflāki ṣaḳlayup ḥıfẓ iden oldur.
Maḥṣūl-i Beyt: Perde içinde ya nī ardında gizli işi felek ne bilür. Sen epsem
ol ey müdde ī, seniñ perde-dār ile nizā ıñ nedir? Ya nī aḥvāl ü eṭvār u ḥavādiẟ-i
rūzgārı eflāke iżāfet idüp anlardan gāh şākir ü gāh şākī olmaḳ ziyāde cehlden
nāşīdir. Eflāk ü nücūmuñ umūr-ı ālemde te ẟīrin ḳabūl eyledügümüz taḳdīrce2
Allāh’ıñ emriyledir ve bunlarıñ bu te ẟīrde iḫtiyārı ve istiḳlāli yoḳdur.
1

ا אر

אی ه ش
آ ز אر
ور

و

Sehv u ḫaṭā-yı bende gereş nīst i tibār
Ma nī-i afv u raḥmet-i Āmurzgār çīst

Sehv u ḫaṭā; sehv ġaflet ma nāsınadır, ḫaṭā ṣavāb muḳābili ya nī egri, bunda cürm murāddır. Gereş’deki żamīr Ḫudā’ya rāci dir, ma nāda bende’ye de
itibār’a da muḳayyed olmaḳ cāyiz. İtibār bunda mu teber ma nāsınadır, ya nī
maṣdar mef ūl ma nāsınadır. Afv maṣdardır, afā-ye fū’dan ya nī naṣara bābından, bir kimseniñ günāhını terk idüp iḳāb eylememege dirler. Raḥmet esirgemekdir. Āmurz-gār, āmurzīden’den, yarlıġayıcı, ġaffār ma nāsına, gār edāt-ı
fā ildir -ci ma nāsına, kerdgār gibi ve perverdgār gibi, kerden ve perverden’den.
Maḥṣūl-i Beyt: Bendeniñ ġaflet ü ḫaṭāsı eger Allāh ḳatında mu teber degilse, pes Allāh’ıñ raḥmet ü afvınıñ ma nāsı nedir? Ya nī ibādıñ cerāyim ü ḫaṭāsı
1
2

T: ḫamūş, epsem ol.
S, M: te ẟīrin görüp ḳabūl eyledügümüz taḳdīrce.
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ḥayyiz-i i tibārda olmasa Allāh’a Afuvv u Ġafūr u Raḥīm ṣıfatlarını isnād eylemegiñ ne fāyidesi olurdı? Bu ṣıfatları ise Ḫudā’ya iżāfet ü nisbet żarūrīdir ki
naṣṣla ẟābit olmuşdur. Pes, bendeniñ ẕünūbına i tibār var imiş. İmdi ṭaġlarca
günāhımız olursa bu ṣıfatlara i timād idüp mercūdur ki günāhlarımızı maḥv u
afv eyleye. Ḥāṣılı, bu taḳdīrce1 lāzım budur ki günāhı olmayana (M,T+ ġufrān
olmaya). Niteki Nevāyī na t-ı Resūl’de buyurur:
Beyt:

Seniñ şefā atiñ ümmīdi çün irür mümkin
Günāhkār biravdur2 ki yoḳdur anda günāh

ا

א
اب כ و א
زا
ا כ د אر
א در א

Zāhid şerāb-ı kevẟer u Ḥāfıẓ piyāle ḫāst
Tā der-mīyāne ḫāste-i Kerdgār çīst

(M,T+ Zāhid ve Ḥāfıẓ) ḫāst lafẓında tenāzu eylediler. Pes, birisiyle amel
itdürüp birisine iżmār ideriz3. Tā bunda acāba ma nāsınadır. Miyāne Arabīde
vasaṭ ma nāsınadır, sīn’iñ fetḥiyle, ya nī bir şey iñ (T+ eñ) ortası. Ḫāste-i (S,T+
Kerdgār; kerd fa l vezni üzere bir ismdir, niteki guft fu l vezni üzere bir ismdir, guftār dirler, keleci ma nāsına, gār edāt-ı fā ildir, -ci ma nāsına, sitemgār
zulümci ve cefāgār cefācı ma nāsına. İmdi kerdgār, kāf-ı Arabīniñ fetḥiyle,
amelci ya nī işçi dimekdir.) (M,T+ ḫāste bunda) maṭlūb ma nāsınadır. Kerdgār fa āl ma nāsınadır, kerden’den, kāf ’ıñ fetḥiyle, perverdgār perverden’den
olduġı gibi, (S,T+ kāf ’ıñ ve dāl’ıñ kesriyle oḳuyan lüġat-i Fürsden āgāh degil
imiş4.) Ḫāste’nin Kerdgār’a iżāfeti ism-i mef ūlüñ kāyim-i maḳām fā iline iżāfeti ḳabīlindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid kevẟer şarābı ve Ḥāfıẓ piyāleyi istedi, ẕikr-i maḥall
ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir, ya nī ışḳ u muḥabbet şarābını. (69b) Acabā bu
ikisiniñ arasında Ḫudā’nıñ maṭlūbı nedir? Ya nī zāhidiñ maṭlūbı mıdır maḳbūli, yoḫsa āşıḳıñ mı? (S,T+ Bunda çīst’i kīst ma nāsına alup ve ḫāste ibāretine fā il
ve Kerdgār’ı mef ūl i tibār iden Acem zebānından bī-ḫaber imiş5.)

1
2
3
4
5

S, T: taḳrīre.
Birav Çağataycada ‘birisi’ anlamındadır. M: Günāhkār oldur.
M, T: birisiyle amel idüp birisine i timād ideriz.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: külliyyen bī-ḫaber imiş.
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56
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

א

א

כ

و

از
دا כ

ان

ا

א
אل

Māhem īn hefte şud ez-şehr u be-çeşmem sālī’st
Ḥāl-i hicrān tu çi dānī ki çi muşkil ḥālī’st

Māhem; māh bunda kināyetdir cānāndan, ẕikr-i müşebbehun bih ve irāde-i müşebbeh ḳabīlindendir. Şud bunda reft ma nāsınadır. Sālī’st; yā ḥarf-i
vaḥdetdir. Ḥāl-i hicrān cevāb-ı su āl-i muḳadderdir. Ke enne sā il Ḫāce’ye
i tirāż eyledi ki yedi gün bir yıl miḳdārı nice olur? Cevāb virür ki firāḳıñ ve
hicrānıñ bir güni belki bir sā ati bir yılcadır, degil ki yedi gün, bunı çeken bilür
ancaḳ. Bu cihetdendir ki tu çi dānī buyurur.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānım bu hafta şehirden gitdi, lākin benim gözüme bir
yıldır, zīrā hicrānıñ ḥāli böyledir. Sen hicrān ḥālini ne bilürsin ki ne müşkil
ḥāldir. Niteki şā ir buyurur:
Baña bir yılca gelür gerçi saña dün gibidir
Ya nī söyledigim sözüñ ma nāsını hicrānıñ beliyyāt u şedāyidini çeken bilür.
Sen ki çekmemiş olasın, ne müşkil ḥāl olduġını ne bilürsin? Māh ve hefte ve
şehr ve sāl ẕikri mürā āt-ı naẓīr ḳabīlindendir. Rūz lafẓını da ẕikr eylese ekmel
olurdı.

رخ او در رخ او
دم د ه ز
א
د د و אن د כ כ

כ

Merdum-ı dīde zi-luṭf-ı ruḫ-ı ū der-ruḫ-ı ū
Aks-i ḫod dīd u gumān burd ki muşkīn ḫālī’st

Merdum lafẓ-ı müşterekdir, ol cihetden dīde’ye iżāfet eyledi, göz bebegi
dimekdir. Ba żılar ḳatında (S+ dīde ve merdum) lafẓān-ı müterādifāndır. Pes,
iżāfet beyāniyye olur. Luṭf bunda leṭāfet ma nāsınadır. Ruḫ yañaḳdır, gāh olur

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ki yüz ma nāsında müsta meldir. Ḫod kendi dimekdir. Gumān burd; gumān
burden sezmekdir, gumān burd sezdi dimekdir. Muşkīn; yā nisbet ve nūn
te kīd içündür. (T+ Ḫāl beñ.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gözbebegi ol cānānıñ ruḫınıñ leṭāfet ü nezāketinden anıñ
ruḫında ya nī cānānıñ ruḫında kendi naẓīrini gördi ve müşkīn ḫāl sezdi1. Ya nī
cānānıñ āyīne-i rūyında merdum-ı dīde kendi aksini görüp ruḫında bir müşkīn ḫāl sezdi ol aksi.

ن כش
هاش א

ز از
ه ی

در

כ

Mī-çeked şīr henūz ez-leb-i hemçun şekereş
Gerçi der-şīvegerī her mujeeş ḳattālī’st

Mī-çeked fi l-i ḥāldir, çekīden’den, ṭamar2 dimekdir. Şīr sütdür. Henūz
el-ān ma nāsınadır. Hemçun; çun teşbīh içün ve hem te kīddir. Şekereş’deki
żamīr meẕkūr māha rāc idir. Şīvegerī; şīve nāz ma nāsına, ger edāt-ı fā ildir,
-ci ma nāsına, āḫirindeki yā ḥarf-i maṣdar, şīvecilik dimekdir. Muje kirpik.
Ḳattālī’st; yā vaḥdet içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ şeker gibi leẕīẕ lebinden el-ān anası südi ṭamar3, egerçi şīve ve nāz bābında her bir müjesi uşşāḳ helāk eylemek içün bir
ḳattāldir.

א כ م در
ا א
אن

ای כ ا
وه כ در כאر

Ey ki enguşt-numāyī be-kerem der-heme şehr
Veh ki der-kār-ı ġarībān acebet ihmālī’st

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur, ey ān ki taḳdīrindedir. Enguşt-numā
vaṣf-ı terkībīdir, numāyiden’den, parmaḳla gösterilici ma nāsına. Be-kerem; bā
ma a ma nāsınadır veyā ẓarf içün. Veh ve vāh (M,T+ edāt-ı) taḥassür ü teġābündür. Acebet; tā żamīr-i ḫiṭāb. İhmālī’st; yā edāt-ı tenkīr, (S,T+ vaḥdet diyen
vaḥdeti ve tenkīri teşḫīṣ eylemez imiş4.)
1
2
3
4

M: ẓann eyledi.
M: ṭamlar.
M: ṭamlar.
<T+ Redd-i Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey ol cānān ki cemī şehirde keremde parmaḳla gösterilicisin (70a) ya nī keremle meşhūrsun. Vāh ki ġarībler1 işinde aceb ihmāliñ var.
Ḥāṣılı, herkese iḥsān u luṭf üzeresin, ammā ġurabāya ihmāl üzeresin, ke enne
ki Ḫāce ġurebādandır.

د

در
شا

د א
آن כ

از

כ د אن

Ba d ezīnem ne-buved şā ibe der-cevher-i ferd
Ki dehān-ı tu ber-ān nukte ḫoş istidlālī’st

Ezīnem aṣlında ez īnem’dir, vaṣl-ile hemze sāḳıṭ olmuşdur, ez min ve an
ma nāsına ḥarfdir, īn ism-i işāretdir ḳarībe, mīm żamīr-i mütekellim vaḥdedir.
Bunda şāibe şekk ma nāsınadır. Cevher-i ferd (M,T+ cüz -i) lā-yetecezzā ma nāsınadır, ya nī bir cüz dür ki hīç tecezzīye ḳābil degil. Mütekellimīn aña vücūd
virdiler ve cemī eşyā bu eczādan müterekkibdir (S,T+ didiler), ammā ḥükemā
buña ḳā il olmadılar ve eşyā heyūlā ve ṣūretden mürekkebdir didiler. İki cānibiñ bile edillesi kütüb-i ḥikemiyyede masṭūr u meẕkūrdur. Ki ḥarf-i ta līl.
İstidlālī’st; bunda da yā ḥarf-i tenkīrdir, vaḥdete de ḳābiliyyet vardır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bundan ṣoñra cevher-i ferdiñ vücūdında şekkim olmaz
mütekellimīn meẕhebi üzre, ya nī cevher-i ferd mevcūd imiş. Zīrā seniñ dehānıñ bu nükte üzre eyü istidlāldır veyā bir eyü istidlāldir2. Ḥāṣılı, seniñ dehānıñ
cevher-i ferdiñ vücūdına delīl-i rūşendir ki ḫurdelikde cüz -i lā-yetecezzā ḥükmindedir.

כد

א ری ا
ده داد כ
دان כ אرك א

Mujde dādend ki ber-mā guẕerī ḫāhī kerd
Niyyet-i ḫayr me-gerdān ki mubārek fālī’st

Mujde muştuluḳ. Guẕerī; guẕer ismdir, guẕerīden’den, geçmek ma nāsına,
yā tenkīr içündür. Ḫāhī fi l-i mużāri muḫāṭab, ḫāhīden’den, kerd bunda kerden ma nāsına, zīrā ḳā idedir ki māżī mużāri a muḳārin olsa maṣdar ma nāsını
ifāde ider. Niyyet ḳaṣd ma nāsınadır. Me-gerdān nehy-i muḫāṭabdır, (S,T+ gerdānīden’den), döndürme dimekdir. Ki ḥarf-i ta līl. Fālī’st; yā vaḥdet içündür.
1
2

S: ġayrılar.
S, M: bir eyü edille ile istidlāldir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Muştuluḳ virdiler ki yanımızdan güẕer idisersin ya nī geçisersin. Bu bir niyyet-i ḫayrdır, imdi niyyet-i ḫayrı döndürme ki bir mübārek
fāldır. Ya nī yanımızdan geçmege niyyet eylemişsin, bu mübārek niyyetdir, (S,T+
imdi) taġyīr eyleme (S,T+ bu niyeti ki mübārekdir.)

כ
ن א

כ ه ا وه ا
כ از א
א

Kūh-ı endūh-ı firāḳet be-çi ḥīlet bi-keşed
Ḥāfıẓ-ı ḫaste ki ez-nāle teneş çun nālī’st

Kūh, vāv’ıñ ẟübūt u suḳūṭıyla, ṭaġdır, cebel ma nāsına. Endūh; bu daḫi
vāv’ıñ ẟübūtuyla ve suḳūṭiyle, ġuṣṣa ma nāsınadır. Kūh’uñ endūh’a iżāfeti
beyāniyyedir. Nāle iñildi. Nāl (T+ vāsıṭī) ḳalem içindeki beyāż tellere dirler.
Nālī’st; yā tenkīr içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ firāḳıñ ġuṣṣası daġını ne ḥīle ve ne fenle Ḥāfıẓ çeker
ki nāleden anıñ teni nāl gibi ża īfdir. Ya nī daġlarca hicrān yükine nice müteḥammil olabilür ki ışḳ u muḥabbet derdinden teni nāl gibi ża īf u naḥīfdir.

57
Ve lehu eyżan
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

و אد
כ

ر

אده ح

ا
א

Egerçi bāde feraḥ-baḫş u bād gul-bīz’est
Be-bāng-ı çeng me-ḫor mey ki muḥtesib tīz’est

Ferah-baḫş vaṣf-ı terkībīdir, (S,M+ baḫşīden’den, feraḥ baġışlayıcı dimekdir.
Gul-bīz de vaṣf-ı terkībīdir), bīzīden’den, bīḫten’den degil ba żılar ẓann eyledügi gibi1, bi-ḥasebi’l-lüġa çiçek eleyici ma nāsınadır, ammā ıṣṭılāḥda çiçek dökici
dimekdir. Me-ḫor nehy-i muḫāṭabdır, bunda içme ma nāsınadır mey ḳarīnesiyle. Muḥtesib tīz’est; muḥtesib’den terhībin2 aṣlı budur ki Acemde evvel
1
2

<T+ Redd-i Sürūrī>
S: muḥtesib terbiyesiniñ.
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bu fırḳa-i ḍālle ya nī Ḳızılbāş-mel ūn ḫurūc eylemeksizin cemī an nehy-i münkeri muḥtesibler eyler-imiş. Meẟelā tārik-i ṣalātı ve şārib-i ḫamri ve zānīyi ve
bi’l-cümle ehl-i fısḳı münkerātdan men eyleyen muḥtesibler imiş ve muḥtesib
evra u ezhed-i ulemādan olurmuş, niteki Ṣulṭān Ḥüseyin Bayḳara zamānında
Mīr Ḥüseyin Mu ammāyī idi. Tīz lüġatda keskin ma nāsınadır, (70b) ammā
bunda yavuz murāddır.
Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi bāde feraḥ baġışlayıcıdır ve bād çiçek döküp ṣaçıcıdır, ya nī bahārıñ vaḳti ve revnaḳıdır, imdi çeng ü çeġāne āvāzıyla şarāb içme
ki muḥtesib ḥiddetlidir ve yavuzdur. Ḥāṣılı, egerçi bāde içecek zamāndır, lākin
muḥtesib ḥiddetinden emīn olmaġiçün maḫfī içmek gerek.

ا

ا

ت

و
ش כ ا אم

ا

Ṣurāḥi i vu ḥarīfī geret be-çeng ufted
Be- aḳl nūş ki eyyām fitne-engīz’est

Ṣurāḥī’de yā vaḥdet içündür1. Ḥarīfī; ḥarīf iki ma nāya gelür; Birisi
hem-pīşe ya nī hem-ṣan at ve biri de bāde muṣāḥibi.
Beyt:

ان ب
م ر ان
א ا א ا א ادر א א و אو א

ن
ا

Hilālī çun ḥarīf-i bezm-i rindān şud bi-ḫān muṭrib2
‘Elā yā eyyuhe’s-sāḳī edir ke sen ve nāvilha’

Ammā bunda maḥbūb murāddır. Niteki Āṣafī Şikāyet-nāme’sinde īrād buyurmuş.
Beyt:

آ ی
ه

ر
را

ح ش
و
رخ او

Ne ḳadeḥ-nūş ḥarīfī ki be-reng-āmīzī3
Ruḫ-ı ū lāle vu gul-rā heme şermende koned4

1
2
3
4

S: Ṣürāḥī yā-yı ẓarfī içündür.
Hilâlî içki meclisine katılınca ey çalgıcı, şarkı söylemeye başla.
S: bezmgāh mī-ziyī.
O şarap içen sevgilinin yanağı rengârenk olmasıyla lale ve gülü utandırıyor.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ḥarīf’den bunda maḥbūb murāddır mıṣrā -ı ẟānī ḳarīnesiyle. Geret; ger
edāt-ı şarṭ, tā żamīr-i ḫiṭāb, çeng’e maṣrūfdur, be-çenget taḳdīrinde, ḥāṣılı,
ger be-çenget ufted taḳdīrindedir. Be-çeng; bā ḥarf-i ṣıla, çeng lüġatde ḳaynaḳdır1, meẟelā arslan ve şāhin ḳaynaġı2 gibi, ammā bunda avuç murāddır.
Fitne-engīz vaṣf-ı terkībīdir, engīzīden’den, fitne ḳoparıcı ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir ṣürāḥī bāde ve bir bāde muṣāḥibi (S,M+ maḥbūb) eger
eliñe düşerse ya nī girerse aḳl-ile iç ki eyyām fitne ḳoparıcıdır. Ya nī perhīz
zamānıdır, içki zamānı degildir, zīrā ḫamre muḥkem yasaḳ var, (M,T+ içeni ṭaş
gemisine ḳorlar3,) (M+ ḥadden ziyāde içeni Mıṣır’da Ebūḳır ḳal asına nefy iderler ve kimini limāna gönderirler.) Be-aḳl nūş dimekden ġarażı, ya nī aḳlıñ
başıñda iken meclisden ḳalḳ, yoḫsa ṭutılursın4.

אن כ

زא

א

ا

در آ

כ

Der-āstīn-i muraḳḳa piyāle pinhān kon
Ki hemçu çeşm-i ṣurāḥī zemāne ḫūn-rīz’est

Āstīn yeñ. Muraḳḳa pāre pāre yamalı ḫırḳa ki ba żı Hindīler giyer, bunda murād muṭlaḳā ṣūfīler ḫırḳasıdır, bunuñla ṣūfīlere ta rīż ider. Çeşm-i
ṣurāḥī’den murād aġzıdır ki bāde andan dökülür. Ḫūn-rīz vaṣf-ı terkībīdir,
rīzīden’den, ḳan dökici dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫırḳanıñ yeñinde piyāleyi gizle, kimse görmesün, zīrā
ṣürāḥī gözi gibi zamāne ḳan dökicidir. Ḥāṣılı, içdügüñi kimseye ṭuyurma ki
ṣūfīleri bed-nām u rüsvāy idersin. Murād mürāyī ṣūfīlere ta rīżdir.

א در ا כ

אده
ورع و روز אر

زر
כ

Zi-reng-i bāde bi-şūyīm ḫırḳahā der-eşk
Ki mevsim-i vera u rūzgār-ı perhīz’est

Bi-şūyīm bunda emr-i mütekellim ma a ġayrihidir, yuyalım dimekdir. Vera ve perhīz aṭf-ı tefsīrīdir.
1
2
3
4

M: pençedir.
M: pençeleri.
S: içeni ḥabse ḳorlar.
S: ṭuyulursın.
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Maḥṣūl-i Beyt: Bāde renginden ya nī lekesinden ḫırḳalarımızı göz yaşı
içinde yuyalım, ya nī selefde eyledügümüz bāde-nūşluḳlara peşīmān olup tevbe idüp ol ḳadar yaş dökelim ki ḫırḳalarda olan şarāb lekeleri hep arınup pāk
olsun, zīrā vera mevsimi ve perhīz zamānıdır. Bu da mürāyī ṣūfīlere ta rīżdir.
Bu ġazel Dilşād’ıñ salṭanatı zamānında dinilmişdir ki ḫamre ve sayir menāhīye
bir mertebe yasaḳ eylemiş idi ki sözini ṭutmayanı envā -ı uḳūbetle ḳatl iderdi.

ن ا אن
ه و
כ ر هاش כ ی و אج و
Sipihr-i ber-şude pervīzenī’st ḫūn-efşān
Ki rīzeeş ser-i Kisrā vu tāc-ı Pervīz’est

Sipihr, sīn’iñ ve bā-yı Acemīniñ kesreleriyle, felekdir. Ber-şude; ber ḥarf-i
isti lā, şude refte ma nāsına, ber terkībī ile mürtefi dimekdir. Pervīzenī’st;
pervīzen, bā-yı Acemīniñ fetḥiyle, elege dirler, yā ḥarf-i vaḥdet. Ḫūn-efşān
vaṣf-ı terkībīdir, efşānīden’den, ḳan ṣaçıcı dimekdir. Ba żı nüsḫada ḫūn-pālā
düşmüş, pālāyīden’den, süzmek ma nāsına, meẟelā yoġurt süzmek gibi. Pes,
ḫūn-pālā ḳan (71a) süzüci ma nāsınadır, ma nā-yı lāzımīsi ḳan dökmekdir.
Rīzeeş; rīze dökündi, meẟelā seng-i rīze dirler ṭaş dökündisine, ammā bunda elekden geçen nesnedir rīze didügi. Şu āra felegi nucūmla ġirbāle1 teşbīh
eylemişlerdir, ammā elege teşbīhi meşhūr2 degildir, şīn żamīri pervīzen’e
rāci dir. Rīze’niñ āḫirinde hā-yı resmī olduġıçün hemze-i müctelibe ile tavassuṭ
eylediler. Kisrā’da kāf-ı Arabīniñ kesri ve fetḥi cāyizdir ve rā’yı Arab meftūḥ
ve Acem meksūr oḳur, Ḫüsrev lafẓından mu arrebdir. Acem pādişāhlarına
Ḫüsrev dirler, Rūm pādişāhlarına Ḳayser ve Çīn pādişāhlarına Faġfūr ve Hind
pādişāhlarına Rāy didikleri gibi. Ammā bunda Kisrā’dan murād Hürmüz bin
Nūşīnrevān’ıñ oġlıdır ki ismi Pervīz’dir, egerçi ẓāhiren aṭf teġāyür iktiżā ider.
Ve cā izdir ki ol nesliñ her birisi ola ve cāyizdir ki Nūşīnrevān kendi murād ola
(S,T+ binefsihi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Mürtefi felek ḳan ṣaçıcı bir elekdir ki3 dökündisi Kisrā’nıñ
kellesi ve Pervīz’iñ tācıdır, ya nī felek ekābir ü e āẓım-ı selāṭīni esirgemez,
bī-pervā öldürür, esāfil ü eṣāġire ḫod ne i tibār4. Ḥāṣılı, helāk eylemedik ne
kebīr ḳalur, ne ṣaġīr.
1
2
3
4

S: ġırbīle.
M: meşhūd.
S, T: bir elekdir ḳan ṣaçıcı ki.
S: ḫod i tibār yoḳ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ش از دور واژ ن
دردی آ

ی
אف ا

כ

Me-cūy ayş-ı ḫoş ez-devr-i vāzgūn-ı sipihr
Ki ṣāf-ı īn ser-i ḫum cumle durdī-āmīz’est

Vāzgūn ve bāz-gūn, zā-yı Arabī ile, başı aşaġa ya nī tersine. Ṣāf şarābıñ
üstine dirler, ṣāfī ma nāsına ve durdī, yā ile ve yā’sız, altına dirler. Durdī-āmīz
vaṣf-ı terkībīdir, āmīzīden’den, ṣāf muḳābili, ya nī durdī ile ḳarışıcı, ḥāṣılı, başı
aşaġa olıcaḳ durdī-āmīz olması żarūrīdir, zīrā durdī esfele māyildir.
Maḥṣūl-i Beyt: Felegiñ tersine devrinden gökçek1 dirlik isteme, ya nī felekden ḥużūr u ṣafāyla geçinmegi ṭaleb eyleme, zīrā bu küp başınıñ ṣāfīsi dürdī-āmīzdir, ya nī ẕevḳ u ṣafāsı belā ve miḥnetle ḳarışıḳdır. Felegi başı aşaġa bir
küpe teşbīh eyledi. Ḥāṣılı, ālemde ṣafā kedersiz ve bal belāsız ve gül dikensiz
olmaz, zīrā her şey iñ żıddı yanından münfekk olmaz.

ش א

اد و و

اق و אرس
אכ

Irāḳ u Fars giriftī be-şi r-i ḫoş Ḥāfıẓ
Bi-y-ā ki nevbet-i Baġdād u vaḳt-i Tebrīz’est

Irāḳ’dan bunda murād Irāḳ-ı Acem’dir ki Iṣfahān’dır ve Fārs’dan murād
Şīrāz’dır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, Irāḳ ve Fārs’ı güzel şi rile tesḫīr eylediñ. Gel ki
Baġdād’ı tesḫīr nevbetidir ve Tebrīz’i fetḥ eylemek vaḳtidir. Irāḳ ve Fārs ve
Baġdād ve Tebrīz cem i mürā āt-i naẓīr ḳabīlindendir. Ḥāṣılı, tamām ālemi
laṭīf şi riñle musaḫḫar eyliyorsın dimekdir.

1

M: güzel.
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58
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אر
ا א
אل
כ א دو א زار و כאر א زار
Bi-nāl bulbul eger bā-menet ser-i yārī’st
Ki mā du āşıḳ-ı zārīm u kār-ı mā zārī’st

Bi-nāl emr-i muḫaṭābdır. Bulbul münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Bā-menet; bā muṣāḥabet içündür, tā (S,T+ żamīr-i) ḫiṭāb. Ser bunda sevdā ve hevā ve
muḥabbet ma nāsınadır. Yārī’st; yār bunda yoldaş ve yā ḥarf-i maṣdar. Ki emre
illetdir. Zārīm; zār ẕelīl ü ḥaḳīr, āşıḳ’a ṣıfatdır ve mużāfun ileyhdir iżāfet-i
beyāniyye ile. U kār-ı mā; vāv ḥāliyyedir. Zārī’st; zārīden iñlemekdir, zārī
iñildi dimekdir. Ma lūm ola ki zār’la zārī lafıẓları mābeynini ekẟer ehl-i Fürs
geçinenler farḳ eylemez imiş. Ḥattā murġ-i zārla merġ-zār beynini teşḫīṣ eylemek ḳaṣd eyledikleri yerde ḫaṭā eylediler1.
Maḥṣūl-i Beyt: (71b) Ey bülbül, eger benimle yārlıḳ ve yoldaşlıḳ hevāsı var
ise iñle ve feryād eyle, zīrā biz ikimiz bile āşıḳ-ı zār u ẕelīliz ve işimiz iñildidir.
Ya nī sen güle āşıḳ ve ben cānāna āşıḳ, āşıḳıñ ise ḥāli feryād u fiġāndır. Pes,
eger baña yār iseñ bile feryād u fiġān idelim.

وزد ز ۀ دو
در آن ز כ
אی دم زدن א אی א אر
Der-ān zemīn ki nesīmī vezed zi-ṭurra-i dōst
Çi cāy-ı dem zeden-i nāfehā-yı Tātārī’st

Vezed fi l-i mużāri , vezīden’den, eser (S,M+ ya nī yel eser) dimekdir. Dem
zeden lüġatda ṣolumaḳdır, ammā ıṣṭılāḥda teneffüs ü tekellüm eylemekdir.
Nāfehā nāfe’niñ cemīdir, misk göbegi dimekdir. Tātārī’st; Tātār ṣınıf-ı meşhūruñ ismidir, yā ḥarf-i nisbet.
1

<T+ Redd-i Deḳāyıḳu’l-Ḥakāyıḳ>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ol yerde ki cānānıñ ṭurrasından bir nesīm eser ya nī būy-ı
ṭurra-ı cānān ẓuhūr ider, Tatar’a mensūb nāfeleriñ teneffüsine ne maḥaldir?
Ya nī ol maḳāmda ol teneffüs eylemege lāyıḳ degil, ḥāṣılı, anda būy-ı nāfeye
i tibār yoḳdur.

א زرق
כ
אر אده כ ر
אم ور و אم אر
כ
Bi-y-ār bāde ki rengīn konīm cāme-i zerḳ
Ki mest-i cām-ı ġurūrīm u nām huşyārī’st

Ba żı nüsḫada zerḳ yerine delḳ vāḳi olmuş, ḫırḳa ma nāsına. (S,T+ Cāme-i
zerḳ iżāfeti lāmiyyedir, isti āre ṭarīḳiyle,) ṣūfīlere ta rīżdir1. Ki ḥarf-i ta līl iki
yerde bile. Cām-ı ġurūr iżāfeti beyāniyyedir. Mest’iñ cām-ı ġurūr terkībine
iżāfeti lāmiyyedir. Huşyārī’st; huşyār hūşyardan muḫaffefdir, ayıḳ dimekdir,
yā ḥarf-i nisbet, (S,T+ maṣdariyyet ma nāsını aḫẕ idenler iṣābet eylememişler2.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle; bāde getür ki riyā ḫırḳasını renkleyelim, zīrā ġurūr bādesiniñ mestiyiz, ammā adımız hüşyāra mensūbdur. Ya nī
biz mest-i ġurūr olup adımız hüşyār olmaḳ riyā ḫırḳasından nāşīdir, imdi
bu ḫırḳayı bāde ile renklemek gerek ki bu iki ṣıfatıñ izālesine sebeb ola. (S,T+
Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsında; zīrā ġurūr cāmına mestiz ve hüşyārlıḳ adı vardır
diyen ġarīb ma nā taṣvīr eylemiş3.)

כאر א א
אر

ر

אل ز
כ ز

Ḫayāl-i zulf-i tu puḫten ne kār-ı ḫāmān’est
Ki zīr-i silsile reften ṭarīḳ-i ayyārī’st

Ḫāmān ḫām’ıñ cem idir, nā-puḫte ma nāsına. Zīr alt ma nāsınadır. Silsile
zincīr. Ayyārī’st; ayyār mübālaġa ile ism-i fā ildir, her şeyin ayārın alıcı ya nī
mubaṣṣır, yā maṣdariyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñ ḫayālini bişürmek ya nī zülfüñe giriftār olmaġı taḫayyül eylemek ḫāmlar ve nā-puḫteler işi degil, zīrā zencīre giriftār olup
zencīr altında yürimek ayyārlar işidir, bönler ve aḥmaḳlar işi degildir. Zīrā bön
1
2
3

M: Zerke iżāfeti lāmiyyedir isti āre ṭarīḳiyle.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
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ve aḥmaḳ vehhām olur, kendüyi varṭaya düşürmez. Ba żılar didiler ki ayyārlarıñ başḳa ṭarīḳi vardır, meşāyiḫ ṭarīḳi gibi. Pes, ol ṭarīḳe ve silsileye, ayyār olup
fenninde māhir olmayan dāḫil olamaz.

د

ازو
ژ אر

و

כ

א

ا
כ אم آن

Laṭīfeī’st nihānī ki ışḳ ezū ḫīzed
Ki nām-ı ān ne leb-i la l u ḫaṭṭ-ı jengārī’st

Laṭīfe bir mevṣūf-ı maḥẕūfuñ ṣıfatıdır, taḳdīr-i kelām ḥālet-i laṭīfe. Nihānī
gizli, maḫfī ma nāsına. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Ḫīzed lüġatda ḳalḳar dimekdir, ḫīzīden’den, ammā bunda peydā ve ẓāhir olur dimekdir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat ba de ṣıfat.
Leb-i lal ḳırmızı dudaḳdır teşbīh ṭarīḳiyle. Ḫaṭṭ-ı jengārī’st; tāze ṣaḳalı şu arā
gāh ḫaṭ ya nī yazıya ve gāh tāze sebzeye (S,T+ ve gāh jengār’a) teşbīh iderler ki
renkde sebzeye ḳarībdir. Jengārī’de yā nisbet içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir gizli1 ḥālet-i laṭīfedir ki ışḳ andan ẓāhir olur ki ol şīrīn
laṭīfeniñ adı ḳırmızı dudaḳ ve ḫaṭṭ-ı sebz degildir. Ya nī āşıḳ göñlini ḳapup
ceẕb eyleyen ḫaṭṭ u ḫāl ü leb-i sürḫ2 degildir, belki ān (72a) didikleri ḥāletdir
ki esbāb-ı ḥüsnüñ cemī sinden hüveydā olur3. Niteki şa ir buyurur:
Beyt:

Dilberde murād ān olur endām degüldür
Keyfiyyet olur meyde ġaraż cām degüldür4

Ba żı nüsḫada ezū ḫīzed yerine ez-ān ḫīzed düşmüşdür. Pes, iki mıṣrā da bile
ān lafẓını īrād eylemekde īhām-ı laṭīfe īmā var, fe-tedebber.

و ز و אرض و אل
כאر و אر د ار

ار כ در

אل

Cemāl-ı şaḫṣ ne çeşm’est u zulf u āreż u ḫal
Hezār nukte derīn kār u bār-ı dil-dārī’st

Bu beyt beyt-i sābıḳı mübeyyindir. Derīn; der ẓarf içündür, īn ism-i işāret, kār u bār-ı dil-dārī’ye işāret olmaḳ cā iz ve meẕkūr esbāb-ı ḥüsne olmaḳ
cā iz. Kār u bār iş güç ma nāsında isti māl iderler, ḥāṣılı, (S,M+ bār) ittibā
1
2
3
4

S, M: gizlüce.
M: leb-i la l.
S: cemī inden ḫūbdur.
Necati Bey Divanı G. 174/1.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ḳabīlindendir. Dil-dārī’st; dil-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, göñül ṭutıcı
ma nāsına, ammā ıṣṭılāḥda göñül ele getürici ya nī ḫāṭır ri āyet idici ma nāsında müsta meldir, yā ḥarf-i maṣdardır.
Maḥṣūl-i Beyt: Güzellik cemāli ya nī güzelligi meẕkūr esbābla degildir,
belki bu dil-dārlıḳ kārında ya nī ḫāṭır ri āyetinde biñ nükte var, ya nī ri āyet-i
ḫāṭır envā -ı vechile olur ki āşıḳıñ ḳalbini ceẕb eyleyen oldur, yāḫud bu esbāb-ı
ḥüsnde dil-dārlıḳ işi ya nī göñül ele getürmek biñ dürlüdür.
Ve cā izdir ki kār u bār dil-dāra mużāf olmayup mevḳūf oḳuna ve ḥāṣıl-ı
ma nā; bu kār u bārda dil-dārlıḳ hezār nüktedir, ya nī kār u bār-ı ışḳ u maḥabbetde dil-dārlıḳ biñ nüktedir. Ḥāṣılı, cemāl meẕkūr esbāba münḥaṣır degildir,
belki ḥüsn-i ḫulḳ u envā -ı dil-dārlıḳ meẕkūr esbāba żamm olmaḳ gerek ki
erbāb-ı ışḳıñ göñlini firīfte eyleye.

א

Beyt:

א
دم א

د

ل

Bes nukte ġayr-i ḥusn bi-bāyed ki tā kesī
Maḳbūl-i ṭab -ı merdum-i ṣāḥib-naẓar şeved1

אر

כ از

آن כ

ران

אی ا

Ḳalenderān-ı ḥaḳīḳat be-nīm-i cev ne-ḫarend
Ḳabā-yı aṭlas-ı ān kes ki ez-huner ārī’st

Ḳalenderān’dan murād mücerredāndır, niteki ba żı nüsḫada burehnegān
düşmüşdür, ba żı nüsḫada ḥaḳīḳat yerine ṭarīḳat vāḳi dir, maḳṣūd birdir. Nīm
cev’e mużāfdır. Ne-ḫarend nefy-i müstaḳbel, ḫarīden’den, ṣatun almazlar dimekdir ya nī i tibār eylemezler. Ḳabā-yı aṭlas iżāfeti beyāniyyedir. Ārīst; ārī,
yā-yı aṣliyye ile, çıplaḳ dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥaḳīḳat (T+ ü ṭarīḳat) mücerredleri ya nī ehlu’llāh yarım arpaya almazlar ol kimseniñ aṭlas ḳaftānını ki hünerden çıplaḳ ola ya nī ḫālī ola.
Ḥāṣılı, ma rifetsizleri ehl-i ma rifet hīçe ṣaymaz, her ne ḳadar ki aġır ḳumāşlarla
müteḥallī ve mütezeyyin olursa.
1

191. gazel 8. beyit.
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آری

כ ان ر
آ אن
ار
כ وری
وج

Ber-āsitān-ı tu muşkil tuvān resīd ārī
Urūc ber-felek-i serverī be-duşvārī’st

Tuvān tuvāned ma nāsınadır, ol sebebden resīd resīden ma nāsınadır. Ārī
lafẓı mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Urūc bir yüksek yere çıḳmaḳdır. Felek-i serverī iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i maṣdar. Be-duşvārī’st; bā ma a ma nāsınadır, duşvār güç ya nī müşkil ma nāsınadır ve yā ḥarf-i maṣdardır.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānını isti ẓām idüp buyurur: Seniñ eşigiñe irişmek
müşkil olur1 ya nī āsitānına irişmek müşkildir, belī, serverlik felegine çıḳmaḳ
çetiñlikledir2. Ya nī küberā ve uẓemā maḳāmına vāṣıl olmaḳ müşkildir, herkesiñ maḳdūrı degil. Ḥāṣılı, seniñ āsitānına irişmek serverlik felegine urūc ve
āsumān-ı sa ādete ṣu ūddur.

د م

اب
ز ار

כ

ا

و

ا

ز

Seḥer girişme-i vaṣleş be-ḫāb mī-dīdem
Zihī merātib-i ḫābī ki bih zi-bīdārī’st

Girişme lüġatda gözle ve ḳaşla işārete dirler. Girişme’niñ vaṣl’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir veyā fā iline, şīn żamīri cānāna rāci dir. Be-ḫāb; bā
ẓarf içündür, ḫāb (S,M+ lüġatda uyḳudur, (72b) ammā) bunda düşdür. Mī-dīdem; mī māżī evvelinde ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ifāde ider. Zihī edāt-ı taḥsīndir
ve gāh fi l-i ta accüb ma nāsında müsta meldir, zih de, yā’sız olıcaḳ, böyledir.
Merātib-i ḫābī iżāfeti lāmiyyedir ve yā’sı vaḥdet içündür, (S,T+ nisbet içün aḫẕ
eyleyeni mu āḫeẕe gerekdir3.) Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Bīdārī; bīdār ṣıfat-ı müşebbehedir, yaḳẓān ma nāsına, uyanıḳ dimekdir, yā maṣdariyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳtinde düşde cānānıñ vaṣlına işāret (M,T+ veyā vaṣlınıñ işāretini) görürdüm. Ne ḫoşdur bir düşüñ mertebeleri ki yegdir uyanıḳlıḳdan. Ya nī bir düş ki anda viṣāle işāret ola, ol uyanıḳlıḳdan yegdir ki anda viṣāle
īmā ve işāret olmaya. Ḥāṣılı, vuṣlat ṣafā virür düş ise de.
1
2
3

T: müşkil erişmek olur.
M: güçdür. S: çengeliledir.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

א ر و
א ا ای ار

אی دو
כ ا אی

Cefā-yı dōst be-ġāyet resīd u mī-tersem
Ki intihā-yı cefā ibtidā-yı bīzārī’st

Cefā-yı dōst mübtedā, resīd ḫaberi. Be-ġāyet resīd’e müte alliḳdir, mef ūlün bih ġayr-ı ṣarīḥidir. U mī-tersem; vāv ḥāliyyedir. Ki ḥarf-i ta līl veyā ḥarf-i
beyān. İntihā ġāyetdir, Türkçe uç ma nāsına. Bīzārī’st; [bīzār] ṣıfat-ı müşebbehedir, berī ma nāsına, yā maṣdariyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ cevr u cefāsı nihāyete vardı ya nī ḥadden aşdı, ḥālbuki ḳorḳarın ki cefānıñ ġāyeti ve pāyānı bīzārlıġıñ ibtidāsıdır. Ya nī ḳorḳarın
ki benden bīzārdır ki ziyāde cefāya muḳayyeddir, ola ki andan uṣanam diyü.1
Ammā biñ cefā daḫi iderse2 ben andan ferāġat eylemem.
Beyt:

Biñ cefā görsem ey ṣanem senden
Bu ne sözdür ki uṣanam senden

(S,T+ Mıṣrā -ı ẟānī maḫūfun minh ya nī ol ḳorḳduġı nesneyi beyāndır. (S+ Ve
cā izdir ki maḫūfun minh muḳadder firāḳ ola ve mıṣrā -ı ẟānī aña illet ola.)
(S,T+ Ammā ol ki maḫūfun minh taḳdīr idüp mıṣrā -ı ẟānīyi ḫavfe illet eyledi,
bu taḫṣīṣde ḫabṭ-ı fāḥiş eyledi3.)

כ א
א אزار و
אرئ אو در כ آزار

د

כ ر

Dileş be-nāle me-y-āzār u ḫatm kon Ḥāfıẓ
Ki restgārī-i cāvīd der-kem-āzārī’st

Nāle ismdir, iñildi ma nāsına. Me-y-āzār nehy-i muḫāṭabdır, āzārīden’den, hemze yā’ya ḳalb olmuşdur sābıḳan beyān olan vech üzre. Ḫatm kon
tamām eyle dimekdir, ya nī nāleñi uzatma, düket dimekdir. Ki ḥarf-i ta līldir
me-y-āzār’a. Restgārī; restgār Arabça müflih dimekdir, ehl-i felāḥ u ṣalāḥ
ma nāsınadır. Rest ismdir resten’den ve gār edāt-ı fā ildir, -ci ma nāsına, kerdgār
ve perverdgār ve sitemgār bu ḳabīldendir ve yā ḥarf-i maṣdardır. Cāvīd ebedī dimekdir, cāvīdān da (S,M+ ve cāvidān da) dirler. Kem-āzārī; kem eksik
1
2
3

M: Ya nī ġālibā benden bīzārdır ki beni usandırmaḳ içün ziyāde cefā eylemektedir.
T: irişürse.
T: illet eyledi, ḫabṭ-ı aşvā eyledi. <T+ Redd-i Şem ī>
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dimekdir, ammā böyle yerlerde terk-i küllīden ibāretdir, hīç olmamaḳ ma nāsına. Meẟelā, kem gū hīç söyleme ve kem kon hīç eyleme dimekdir, ve ḳıs1.
Pes, kem-āzārī āzārsızlıḳ dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüñi nāle ile incitme ve ḫatm eyle2 ya nī nāleyi uzatma,
düket ey Ḥāfıẓ. Zīrā ebedī ṣalāḥ3 külliyyen terk-i āzārdadır. Ḥāṣılı, ebedī felāḥ
u necāt hīç bir şey i incitmemededir ve ale’l-ḫuṣūṣ cānānı.

59
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Failātün Feilātün Feilātün Feilāt

אכ ه

ا

ر ان כ ای زا
כ אه د ان

Ayb-ı rindān me-kon ey zāhid-i pākīze-sirişt
Ki gunāh-ı digerān ber-tu ne-ḫāhend nuvişt

Ba żı nüsḫada ki gunāh-ı digerī vāḳi olmuş, ammā rindān cem ine digerān münāsib olduġıçün bunı iḫtiyār eyledik. Ayb’ıñ rindān’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Me-kon nehy-i muḫāṭabdır, eyleme
dimekdir. Pākize-sirişt; pākīze ve pāk bir ma nāya dır, arı (73a) dimekdir,
ṭāhir ma nāsına. Sirişt ḫilḳat ma nāsına ismdir. Pākīze-sirişt (T+ terkīb-i mezcī ḳabīlindendir, vaṣf-ı terkībī degildir ba żılar ẓann eyledügi gibi4.) Zāhid’i
pākīze-sirişt’le vaṣf ta rīż ṭarīḳiyledir, murād aksidir, ya nī mühmil-i sirişt, zīrā
rindlere ayb eyler. Ḫāce ise kendini5 iddi āen rindlerden add eyler. Ki ḥarf-i
illetdir. Digerān, dāl’ıñ kesriyle ve kāf-ı Acemīniñ fetḥiyle, diger’iñ cem idir,
ġayr dimekdir, dīger de dirler, yā ile. Ne-ḫāhend nuvişt; ne-ḫāhend nefy-i
müstaḳbeldir, ḫāhīden’den, dilemezler dimekdir, nuvişt fi l-i māżīdir, mużāri a muḳārin olmaġla maṣdar ma nāsı virilür, ne-ḫāhend nuvişt yazmayısarlar
dimekdir.
1
2
3
4
5

S: ve ḳıs alā hāẕā.
S: incitme ve ḫatm kon ya nī ḫatm eyle.
S: müfliḥīn. T: müfliḥlik.
S, M: Pākīze-sirişt vaṣf-ı terkībīdir. <T+ Redd-i Sürūrī>
T: kendüyi.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ey pāk yaradılışlı zāhid, rindlere ya nī bāde-nūşlara ayb
eyleme, zīrā ġayrılarıñ günāhını seniñ üzerine yazmayısarlar, niteki bu ma nā
manṣūṣdur. Ḳavluhu Te ālā: 1﴾﴿و َ َ ِ ُر َوازِ َر ٌة ِو ْز َر اُ ْ ى
َ
ٰ

و د را אش
כאر כ כ

ا כ و
כ آن درود א

Men eger nīkem u ger bed tu bi-rev ḫod-rā bāş
Herkesī ān direved āḳıbet-i kār ki kişt

Tu bi-rev ḫod-rā bāş; bi-rev’de bā te kīd içündür ve rev emr-i muḫāṭabdır,
git dimekdir. Ḫod-rā bāş; taḳdīr-i kelām ḫod-rā meşġūl bāş, żarūret-i vezniçün ḥaẕf olmuşdur, kendi işiñe2 meşġūl ol dimekdir. Bāş emr-i muḫāṭabdır,
bāşīden’den, ol dimekdir. Kesī; yā vaḥdet içündür. Direved, dāl’ıñ kesri ve
rā’nıñ ve vāv’ıñ fetḥaları ile, fi l-i mużāri dir, direvīden’den, (S,T+ biçmek), buġday ve arpa biçmek (S,T+ meẟelā3). Kişt bunda kāf-ı Arabīniñ kesri ve şīn’ıñ
sükūnıyla fi l-i māżīdir, kişten’den, ekdi dimekdir. Aṣlında lafẓ-ı müşterekdir
ismle fi il beyninde. İsm olunca iki ma nāda müsta meldir. Birisi ekin ma nāsına, niteki Ḥażret-i Mevlānā Cāmī buyurur:
Beyt:

ر

א در
م
ّ

از
ز אران

א
א و ان

Yāft çeşm ez-nem ḫalel tā der-tu toḫm-ı mihr rust
Ḫāne vīrān şud zi-bārān gerçi ḫurrem geşt kişt4

Birisi de tarla ma nāsınadır, niteki Āṣafī buyurur:
Beyt:

د
د
א
ه אی ق آب و دا داد

ز

رو

Cuz toḫm-ı mihr ḳābil-i kişt dilem ne-būd
Rūyet zi-ḳaṭrehā-yı araḳ āb u dāne dād5

Kār’la kişt’iñ cem inde terādüf-i şeklī var, zīrā kār da kişt ma nāsına gelür ki
1
2
3
4
5

“Hiçbir günahkâr bir başka günahkârın yükünü taşımaz.” İsra 17/15.
M: maṣlaḥatına.
M: buġday ve arpa biçmek ma nāsına.
Gözüm senin sevginin tohumu onda yeşersin diye sürekli yaş akıtarak zarara uğradı. Ev aşırı yağmurdan
yıkıldı, ama tarla canlandı.
Benim gönlüm sadece sevgi tohumunun ekilmesine elverişli, onda başka bir şey yetişmez. Yüzün ise ter
damlalarıyla o tarlaya su ve dane vermekte.
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sābıḳan Mevlānā Cāmī’niñ bir beytinde ẕikr olmışdı.
Beyt:

אر

آ

و אر אن دل
אت د אه

ز

Be-kişt u kār-ı cihān dil me-bend k’āhir-i kār
Zi-kişt māt şeved şāh-ı arṣa-i şaṭranc1

Ammā bunda ya nī Ḫāce’niñ beytinde terādüf ṭarīḳiyle vāḳi olmamış, belki
bunda kār emir ma nāsınadır, āḳıbetu’l-emr dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Zāhide ḫiṭāb idüp buyurur ki, ben eger eyi ve eger yaramazım, ya nī eger ṣāliḥ u eger ṭāliḥim, sen ne istersin benden, var kendi (S,T+ işiñe
meşġūl ol, her kimse āḳibetü’l-emr anı biçer ki ekdi, ya nī) herkes ekdügin
biçer. Ḥāṣılı, her kimse kendi ameliyle cezāsın bulur2. Pes, bizim ṣāliḥ u ṭāliḥ
olduġumuzdan saña ne fāyide var, ne ziyān. ‘Tu bi-rev ḫod-rā bāş’ terkībiniñ
ma nāsını ‘yüri, kendüñiçün ol, ya nī kendi tedbīrinde ol’3 diyenler iṣābet eylemediler4.

ازل
وכ ز

אا م כ از א
ده כ
دا כ

Nā-umīdem me-kon ez-sābıḳa-i luṭf-ı ezel
Tu çi dānī ki pes-i perde ki ḫūb’est u ki zişt

Nā-umīdem me-kon beni me yūs eyleme. Ez-sābıḳa-i luṭf-ı ezel; sābıḳa
bunda muḳadder raḥmetiñ ṣıfatıdır, raḥmet-i sābıḳa dimekdir. Luṭf-ı ezel;
(S,T+ taḳdīr-i kelām luṭf-ı ezel-i Ḫudā’dır, bu işāretdir) meşhūr ḥadīẟ-i şerīfin mażmūnına5, ‘İnnī ene’llāhu sebaḳat raḥmetī alā ġaḍabī’6. Tu çi dānī sen
ne bilürsün, istifhām-ı inkārīdir, ya nī bilmezsin dimekdir. Ki pes-i perde;
ki bunda ma nā-yı istifhāmı beyāndır. Pes-i perde; pes bunda ard ma nāsınadır, perde ardında dimekdir, ālem-i ġaybdan ta bīrdir. Pes-i perde ve ġayb
didügümüz bize göredir, ve-illā Ḫudā’ya nisbet perde (73b) ve ġayb olmaz,
aña iżāfetle hīç gizli yoḳdur, hep āşikāredir. İki yerde ki lafẓı ismdir, men-i
1
2
3
4
5
6

Dünyanın ekin ve tarlasına (kiştine), işine gönül bağlama, çünkü sonunda satranç oyunundaki şah bir
kişt/şah sözüyle mat olur.
M: cezālanur. T: cezā bulur.
M: ya nī işiñe meşġūl ol.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: meşhūr ḥadīẟ-i şerīfiñ mażmūnına, kemā ḳāle’llāhu Teālā fi’l-ḥadīẟi’l-ḳudsī. (Allahu Teala bir kudsî
hadiste buyurduğu gibi.)
Şüphesiz ki Allah benim. Rahmetim gazabımı geçmiştir (rahmetim gazabımdan öncedir.)

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

istifhāmiyye ma nāsına. Ḫūb ve zişt cem i teżād ḳabīlindendir. Ḫūb merḥūm
u maġfūr ve zişt merdūd u maṭrūd ma nāsınadır, ya nī Ḫudā ḳatında maḳbūl
kim ve merdūd kimdir, sen ne bilürsin dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey zāhid, Allāh’ıñ ezelī luṭfınıñ raḥmet-i sābıḳasından beni
nā-ümīd ü me yūs eyleme, zīrā sen ne bilürsün ki Allāhu Te ālā ḳatında maḳbūl
kim ve merdūd kimdir. Cāyizdir ki biz rindlikden1 tevbe sebebiyle maḳbūl ve
sen ġurūr-ı zühdle2 merdūd olasın.

אر

כ

אر

א

כ
א א

Heme kes tālib-i yār’end çi hūşyār çi mest
Heme cā ḫāne-i ışḳ’est çi mescid çi kunişt

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse yāriñ ṭālibidir, ayıḳ ne, serḫoş ne? Her yer ḫāne-i ışḳtır, mescid ne, kilīse ne? Ya nī her āḳil ve lā-ya ḳil yāriñ ṭālibidir, ya nī
ṣāliḥ u ṭāliḥ (S,M+ olanlarıñ cümlesi ṭālibdir,) ve her gūşe ḫāne-i ibādetdir; mescid ve deyr3. Ḥāṣılı, dīn-i İslām sāyir edyān gibi degil ki ṣalāt u ibādet bir yere
maḫṣūṣ ola ve ġayrı yerde cāyiz olmaya, belki her yer ki ṭāhir ola, ibādete
ḳābildir, mescid olsun meyḫāne olsun. Niteki şā ir buyurur:

د م و אه א
א
را

Beyt:

א

Geh mu tekif-i deyrem u gāh sākin-i mescid
Ya nī ki tu-rā mī-ṭalebem ḫāne-be-ḫāne4

(M+ Ve daḫi şā ir buyurur:
Beyt:

א

אل
م

روم

א
از آن

ای دو

Her cā ki revem cemāl-i tu mī-bīnem
Ey dōst ez-ān sebeb şudem her-cāyī)5
1
2
3
4
5

S: azġunluḳdan.
S: ġurūr u zühdle.
M: ve mescid ve kilīseniñ ḫāne-i ibādetdir her gūşesi, mescid ve deyrden. S: ḫāne-i ibādetdir mescid ve
deyrden.
Bazen kilisede itikafta iken bazen de mescitte otururum. Yani her yerde seni arıyorum.
Nereye gidersem senin cemalini görüyorum, ey sevgili bu sebepten hercâyî (avare, derbeder, şıpsevdi)
oldum.
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ت ا را אدم و
ا از د

از

رم

Ne men ez-ḫalvet-i taḳvā be-der uftādem u bes
Pederem nīz behişt-i ebed ez-dest bi-hişt

Ba żı nüsḫada ḫalvet yerine ḫāne ve ba żısında perde düşmüşdür. Ḫalvet-i
taḳvā iżāfeti beyāniyyedir. U bes; vāv’dan ṣoñra bes ancaḳ ma nāsınadır. Behişt-i ebed; behiştde bā’nıñ fetḥi ve kesri cāyiz, cennet dimekdir. Bi-hişt; bā
ḥarf-i te kīd, ef āle dāḫil olan bā-yı müfrede meksūr oḳunur ancaḳ, ṣalıvirdi
dimekdir ya nī terk eyledi. Peder’den murād Ḥażret-i Ādem’dir1 ki cenneti
ḳoyup2 bu ālem-i süflīye düşdi.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫalvet ü taḳvādan ṭaşra hemān ben (M,T+ düşmedim, ya nī
ṣalāḥ u taḳvādan ṣoñra rind-i bāde-nūş hemān ben) degilim, belki Ḥażret-i
Ādem3 daḫi bir iṣyān sebebiyle cennet-i ebedīyi elden ṣalıvirdi ya nī terk eyledi.

در כ א
و

و

כ

Ser-i teslīm-i men u ḫişt-i der-i meykedehā
Mudde ī ger ne-koned fehm suḫan gū ser u ḫişt

Ser-i teslīm’den murād kemāl-i teslīmle baş ḳomaḳdır. Ḫişt bunda kerpiçdir, vāv ma iyyet ma nāsını ifāde ider, nitekim sābıḳan beyān olındı idi. Der-i
meykedehā meyḫāneler ḳapusı. Muddeī’den bunda murād ḫaṣımdır. Ser u
ḫişt; bunda da ḫişt kerpiç ma nāsınadır, (T+ ḥarbe ve gürz diyen indiyyāt söylemiş4. Gū ḫiṭāb-ı āmmdır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Benim teslīmim başı meyḫāneler ḳapusınıñ kerpiçiyle olsun, ya nī meyḫāneler ḳapusınıñ kerpiçini yaṣdanırın, başım andan ayırmazam5, ḥāṣılı, bāde ẕevḳini felege virmem. Eger müdde ī bu sözüñ ma nāsını
fehm eylemezse aña di; başıñı kerpice ur6. Niteki Rūm’da başın ṭaşa ursun,
bildüginden ḳalmasun dirler.
1
2
3
4
5
6

M, S: Ḥażret-i Ādem aleyhi’s-selāmdır.
M: bıraġup.
M, S: Ḥażret-i Ādem aleyhi’s-selām.
<T+ Redd-i Şem ī>
M: kerpiçini yasdıḳ idüp yaslandıḳ, andan ayrılmazız.
S, M: urasın.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

و כ ز אر
כ
و

ی א

אغ دوس

א

Bāġ-ı firdevs laṭīf ’est velīkin zinhār
Tā ġanīmet şumurī sāye-i bīd u leb-i kişt

Firdevs cennetde bir bāġçeniñ ismidir, bāġ’ıñ firdevs’e iżāfeti beyāniyyedir. Tā ġanīmet; tā bunda tenbīh içündür, ġanīmet bunda furṣat maḳāmında
müsta meldir. Şumurī fi l-i mużāri muḫāṭabdır. Sāye gölge. Bīd sögüt aġacı.
Leb bunda kenār ma nāsınadır. Kişt bunda ekin ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Firdevs1 bāġçesi ḫūb u laṭīfdir, ammā zinhār elbette furṣat
ṣayasın ekin kenārında ve sögüt gölgesinde oturup ṣoḥbet eylemegi. Ya nī dünyā ẕevḳini fevt eyleme2, uḳbāda Allāh kerīmdir, ḥāṣılı, bu naḳdi ol nesye içün
(74a) terk eyleme dimekdir.

כ زان כ در آن روز ازل
א

כ
دا

Ber- amel tekye me-kon zān ki der-ān rūz-ı ezel
Tu çi dānī ḳalem-i ṣun be-nāmet çi nuvişt

Tekye kerden ṭayanmaḳdır, tekye me-kon ṭayanma dimekdir. Der-ān
rūz-ı ezel; ān ism-i işāretdir, bunda muḳḥamdır, der-rūz-ı ezel dimekdir.
Ḳalem-i ṣun; taḳdīri ḳalem-i kātib-i (M,T+ ṣun). Be-nāmet; bā ḥarf-i ṣıla.
Nuvişt fi l-i māżī.
Maḥṣūl-i Beyt: Ameliñe i timād eyleme3, anıñçün kim rūz-ı ezelde ḳalem-i kātib-i ṣun ne bilürsin adıñı ne yazdı, ya nī su adādan mı yazdı, eşkiyādan mı yazdı kim ne bilür? Ḥāṣılı, i timād fażlu’llāhadır, keẟret-i amele
degil.

آری א
ت

כ
ا אت

א א روز ا
כ از כ ی

Ḥāfıẓā rūz-ı ecel ger be-kef ārī cāmī
Yekser ez-kūy-ı ḫarābāt berendet be-behişt
1
2
3

T: cennet.
T: terk eyleme.
S: Ameliñe i tiḳād ve i timād eyleme.
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Rūz-ı ecel’den murād (S,M+ rūz-ı) inḳıṭā -ı ḥayātdır. Yekser bir kezden ve
bir uġurdan dimekdir. Berendet, bā ve rā ve dāl-ı meftūḥe ile ve tā-i ḫiṭābla,
fi l-i mużāri muḫāṭabdır. Be, hā-i resmīyle, ḥarf-i ṣıladır ve hā-i resmīsiz olup
behişt’e imlā olmaḳdır ḳā ide, ammā nüsḫalar böyle bulunmaġın nüsḫalara
tābi olup hā-i resmīyle yazıldı.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger aḫir günde avucuña bir cām getürürseñ
meyḫāne maḥallesinden seni bir uġurdan cennete iletürler, ya nī aẕāb-ı ḳabir (M,T+ olmaḳsızın) ve su āl-i Münker ve Nekīrsiz ṭoġrı cennete gidersin
dimekdir1.

כ אد
ب

ز

ز

ا

ا

אدت

وز

Ger nihādet heme īn’est zihī nīk nihād
V’ez-siriştet heme īn’est zihī ḫūb sirişt

Bu beyt ve ‘Ber- amel tekye me-kon’ beyti ekẟer nüsḫada yoḳdur, ammā
ba żısında mevcūd olduġıçün (M,T+ tetmīm-i fā ide içün) şerḥ olındı. Nihādet;
nihād ve sirişt ḫilḳat ma nāsınadır, ya nī lafẓān-ı müterādifāndır. Niteki Şāhidī manẓūmesinde īrād eylemiş.
Mıṣrā:

Ṭab la ṭabī atdır ādemiñ nihād u sirişt

İkisinde bile tā ḫiṭāb içündür. Heme īn’est iki yerde bile tamām bu ise ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ ṭabī atıñ tamām bu ise ne eyi ṭabī at olur2 ve
eger ḫilḳatiñ daḫi tamām bu ise ne güzel ḫilḳat olur. İki yerde īn’est buyurduġı bu ġazelde mecmū -ı ebyātıñ mażmūnına işāretdir, ya nī ebyāt-ı sābıḳada
meẕkūr olan ḥaḳāyıḳ3 eger kendi ḥāliñ ise sa ādet seniñ dimekdir. Bunda şā ir
Ḥāfıẓ-nām bir muḫāṭab tecrīd idüp aña ḫiṭāb eyler.

1

2
3

M: ṭoġrı cennete gidersin dimekdir. ‘Ṭalebu’l-cenneti bilā-amelin ẕenbun’ ḥadīẟ-i şerīfine muvāfıḳ
degil bu ma nālar. Ḫuṣūṣan bu naḳdi ol nesye içün terk eyleme dimek ḫaṭā olduġı kütüb-i mu teberde
masṭūrdur. ‘Men ḳāle lā etruku’n-naḳde bi’n-nesyeti feḳad kefer’. Kezā fī ḫulāṣati’l-Fetāvā. Arapça
ibarelerin anlamı: Salih amel işlemeden cennete girmeyi istemek günahtır. Kim peşin olan dünyāyı
veresiye olan cennete değişmem derse şüphesiz küfre düşmüş olur.
S, M: ne eyi ṭabī at ve ne güzel ṭabī at olur.
S, M: ḥaḳāyıḳ ve deḳāyıḳ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

60
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ر

אن
و אر

از

د

כ نכ
و اب ح

Kunūn ki mī-demed ez-bōstān nesīm-i behişt
Men u şerāb-ı feraḥ-baḫş u yār-ı ḥūr-sirişt

Kunūn eknūn’dan muḫaffefdir, şimdi dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Mī-demed fi l-i ḥāl, demīden’den, bunda yel esmek ma nāsınadır. Būstān vāv’la Fārisīdir ve vāv’sız Arabīdir. Nesīm ḫoş ḳoḳulu yel. Behişt, bā’nıñ fetḥi ve kesri
ile, cennet dimekdir. Ferah-baḫş vaṣf-ı terkībīdir, baḫşīden’den, feraḥ baġışlayıcı ya nī sevindirici. Ḥūr-sirişt vaṣf-ı terkībī (M,T+ aḳsāmındandır.) Ḥūr Arabīde aḥver’iñ ve ḥūrān’ıñ cem idir, ammā Acem müfred maḳāmında isti māl
ider, (S,T+ zīrā elif ve nūn’la cem idüp) ḥūrān dirler.
Beyt:

را دوزخ د ا اف
ا
ا اف

ران
از دوز אن س

Ḥūrān-ı behiştī-rā duzaḫ buved A rāf
Ez-dūzaḫiyān purs ki A rāf behişt’est1

Sirişt bunda ismdir, yaradılış ya nī ḫulḳ ma nāsına, ḥūr yaradılışlı dimekdir. Bundaki iki vāv ma iyyet ma nāsını ifāde ider ki sābıḳan mükerrer beyān
olmuşdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Şimdi ki bostāndan cennetiñ ḫoş ḳoḳulu yeli eser ya nī
bahār eyyāmıdır ki bostānlardan ṭatlı ḳoḳulı yeller eser, benim2 şarāb-ı feraḥ-baḫşla ve yār-ı ḥūr-siriştle. Ḥāṣılı, bahārı yār ile bāde-nūşluḳda geçürürin,
ya nī bāde ve yārdır muṣāḥibim, bunlardan müfārıḳ olmam dimekdir.

1
2

Cennetteki huriler için A‘râf cehennem gibidir. Bir de cehennemliklerden sor, onlara göre A‘râf cennet
gibi.
T: menem.

593

594

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

ا وز
כ

و

ف

ا
א ا

ا

כ

Gedā (74b) çi-rā ne-zened lāf-ı salṭanat imrūz
Ki ḫayme sāye-i ebr’est u bezmgeh leb-i kişt

Gedā bunda faḳīr ma nāsınadır. Ki ḥarf-i ta līl. Ḫayme çādır. Ba żı nüsḫada
çetr vāḳi olmuş, fi’l-vāḳi salṭanat lafẓına çetr ḫayme’den ensebdir. Sāye gölge.
Ebr bulut. Bezmgeh; bezm meclis, geh gāh’dan muḫaffefdir, ẓarf-ı mekān
ma nāsına. Leb-i kişt ekin kenārı.
Maḥṣūl-i Beyt: Gedā bu gün niçün salṭanat ya nī pādişāhlıḳ lāfını ve da vāsını eylemeye ki bulut gölgesi çādır ve çetr mertebesinde ve ekin kenārı ṣoḥbetgāhdır. Sābıḳan mürūr eylemiş idi ki ırmaḳ ve ekin kenārı ve sögüt gölgesi
meclis ḳurmaġıçün ziyāde maḳbūldür yanlarında.

و

ارد

כא
כ

אر

Çemen ḥikāyet-i Urdībihişt mī-gūyed
Ne ārif ’est ki nesye ḫarīd u naḳd bi-hişt

Urdībihişt; bunda Urdībihiştden murād Sulṭān Celāleddīn Melik-şāh bin
Alp Arslan Selçuḳī tārīḫinde olan Urdibehişt’dir ki faṣl-ı rebī iñ ikinci ayıdır.
Ya nī çemen bu aydan ḫaber virür, zīrā nebātātıñ kemāl ü neşv ü nemāsı bu
aydadır. Ḥāṣılı, Ḫāce bu ġazeli didükde bu ay imiş ki ālemiñ ġāyetle ḥüsn ü
behcet ü revnaḳı zamānıdır. Nesye viresi ma nāsınadır, ḥāżıra ve naḳde muḳābil isti māl olunur.
Maḥṣūl-i Beyt: Çemen Urdībihişt ayından ḫaber virür, ya nī bahārıñ orta
ayıdır dir, zīrā çemeniñ tamām ḥareketi bu aydadır. İmdi ārif degildir ol kimse
ki nesyeyi ṣatun ala ve naḳdi terk eyleye, ya nī cennet ümīdiyle böyle zamānda
dünyā ẕevḳini terk eyleye dimekdir.

اب

אن
אزد

אرت دل כ כ ا
כ از אك א
آن

Be-mey imāret-i dil kon ki īn cihān-ı ḫarāb
Ber-ān ser’est ki ez-ḫāk-i mā bi-sāzed ḫişt

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

İmāret maṣdardır, amere-ya muru bābından ya nī naṣara bābından. Tamīr
ġalaṭdır bu ma nāda, zīrā tamīr mu ammer eylemekdir ya nī çoḳ ömr virmekdir, ḥāṣılı, Ẕāt-ı Bārī’ye ṣıfatdır, ġayre ıṭlāḳı ṣaḥīḥ degildir. Ber-ān ser’est; ser
bunda hevā ve ārzū ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde ile göñlüñi ma mūr eyle, bu cihān-ı ḫarāb ol sevdā
üzerinedir ki bizim vücūdımız ṭopraġından kerpiç eyleye, ya nī bizi ifnā idüp,
çürüdüp ṭopraḳ eyleyüp ve ṭopraġımızı kerpiç eylemek hevāsındadır. Ḥāṣılı,
āḳıbet fenā muḳarrer olduḳdan ṣoñra bu güni bāde ile ḫoş görelim, (T+ irte
günüñ issi var.)1

ی
כ
یزد
ا وزی از اغ כ

وא

Vefā me-cūy zi-duşmen ki pertevī ne-dehed
Çu şem -i ṣavma a efrūzī ez-çerāġ-ı kunişt

Pertevī’de yā tenkīr içündür, vaḥdet içün ṭutanlar bilmediler2. Efrūzī; taḳdīr-i kelām ḫāhī efrūzī’dir, bir fi l-i muḫāṭab taḳdīriyle, yalıñlandırmaḳ isteyesin dimekdir. Pertev żiyā ve aydınlıḳdır. Ṣavmaa aṣlında ma bed-i naṣārādır,
ṣoñra ta mīm eylediler. Kunişt kilīsā.
Maḥṣūl-i Beyt: Düşmāndan vefā isteme, zīrā żiyā virmez ṣavma anıñ şem ini ki kilīsā çerāġından yalıñlandırmaḳ isteyesin. Ya nī düşmāndan vefā istemek
aṣḥāb-ı ṣavma anıñ feyż ü nūrını ehl-i küniştden ṭaleb eylemek gibidir. Ḥāṣılı,
nice ki nūr u feyż-i ehl-i ṣavma a ehl-i deyrden istifāde olmaz, düşmāndan vefā
istifāde olmaz dimekdir.

ش

א

כ

א

כ
כ آ

Me-kon be-nāme-siyāhī melāmet-i men-i mest
Ki āgeh’est ki taḳdīr ber-sereş çi nuvişt

Nāme-siyāh günāhkārdan kināyetdir, (75a) yā ḥarf-i maṣdar. Ki ismdir,
men-i istifhāmiyye ma nāsına. Āgeh āgāh’dan muḫaffefdir, muṭṭali ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben mesti nāme-siyāhlıġ-ıla melāmet eyleme ya nī günāhkārlıġla ṭa n eyleme, zīrā kim muṭṭāli dir ki taḳdīr ḳalemi başına ne yazdı. Ya nī
1
2

S: fenā muḳarrer olduḳdan ṣoñra bu günüñ ḫoş güzeli, irteniñ issi var.
<T+ Redd-i Şem ī>
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cāyizdir ki ben tevbe sebebiyle maġfūr olam ve sen ġurūr-ı ibādet u ṭā atla
mübtelā ve giriftār olasın, pes, bir kimseye ṭa n u teşnī cā iz degil.

אزۀ א
ود

ار از
م در
ق א

כ

Ḳadem dirīġ me-dār ez-cenāze-i Ḥāfıẓ
Ki gerçi ġarḳ-ı gunāh’est mī-reved be-behişt

Ḳadem’den bunda murād ayaḳdır. Me-dār nehy-i muḫāṭabdır, dirīġ ṭutma dimekdir. Cenāze, cīm’iñ fetḥiyle, meyyitdir āmme ḳatında, ammā ṣaḥīḥ
cīm’iñ kesriyledir, serīr üzerinde olan meyyite dirler, ammā üzerinde meyyit
olmasa na aş dirler ve serīr dirler. Ki ḥarf-i ta līl. Ġarḳ-ı gunāh’est; taḳdīri
ġarḳ-ı baḥr-ı gunāh’est. Mī-reved fi l-i ḥāldir, revīden’den, bi’l-fi il gidiyor1
dimekdir. Be-behişt; bā ḥarf-i ṣıla.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ (S,M+ cenāzesinden, ya nī) cenāzesine varmaġa ḳademin dirīġ ṭutma ey zāhid, zīrā egerçi günāh deñizine ġarīkdir2, ammā cennete gidiyor.
Bu beyt Ḫāce’den tefe ül ṭarīḳiyle vāḳi olmuş3. Şöyle rivāyet olunur ki
Ḫāce’niñ bir münkiri var imiş ki ḥāl-i ḥayātında Ḫāce’ye ṭa n u teşni idermiş.
Ḥażret-i Ḫāce vefāt idince cenāzesine varmaġa mümteni olur ve ġayrıları da
varmadan men idermiş. Ḫāce’niñ aḥibbāsından birisi meger ol meclisde ḥāżır
bulunup eyitmiş ki: Ḫāce’niñ da vāsı bu idi ki benim dīvānım her ne niyyetle
fetḥ u keşf olursa ḥaseb-i ḥāl vāḳi olur, geliñ dīvānını açalım görelim ne gelür.
Dīvānını açınca Allāh’ıñ emriyle bu beyt gelür. Pes, ol münkir tevbe idüp ḥāżır
cemā atle ḳalḳup meyyitine ḥāżır olmuşlar4.

1
2
3
4

T: gideyorur/gideyürür (metin harekeli).
S, T: ġarḳdır.
M: vāḳi olmuş. Ḥikāyet.
S: Bu beyit Ḫāce’den tefe ül ṭarīḳiyle vāḳi olmuş. Ḥikāyet olunur ki Ḫāce’yi inkār ideniñ birisi ḥīn-i
vefātında kendüsi cenāzesine varmayacaġından ġayrı ḫalḳı daḫi men ṣadedinde olduḳda Ḫāce’niñ
eḥibbāsından birisi anıñ dīvānı keşf-i esrār ider diyüp fetḥ olunduḳda bu beyt-i kerāmet-āẟār ẓuhūr
itmekle ol münkir tevbe idüp ḥāżır cemā atle namāzına varmışdır. Ḳaddese’llāhu rūḥahu’l-azīz.
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61
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Feilātün Feilātün Feilātün Feilāt

ی

و ای زا و د ت כ
ا در ازل از ا
כ

Bi-rev ey zāhid u da vet me-konem sūy-ı behişt
Ki Ḫudā der-ezel ez-ehl-i behiştem ne-sirişt

Ey zāhid ḫiṭāb-ı āmmdır. Me-konem nehy-i muḫāṭabdır. Ki ḥarf-i ta līl.
Ne-sirişt nefy-i māżī, maḳṣūd, ḫalḳ eylemedi dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Var ey zāhid, beni cennet cānibine da vet eyleme, zīrā ezelde Allāhu Te ālā beni ehl-i cennetden yaratmadı, ḥāṣılı, benim cennete varmam meşiyyetu’llāha müte alliḳdir. (S,T+ seniñ da vetiñle olmaz.)

ا دا
دا כ

כ از
כ در כ ی א در ره

Yek cev ez-ḫırmen-i hestī ne-tuvāned ber-dāşt
Her ki der-kūy-ı fenā der-reh-i Ḥaḳ dāne ne-kişt

Cev arpa. Hestī’den murād vücūddur. Ber-dāşt bunda maṣdar ma nāsınadır, zīrā mużāri a muḳārindir. Her ki; ki bunda ismdir, Arabīde men ma nāsına. Ne-kişt nefy-i fi l-i māżī, ekmedi dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Varlıḳ ḫarmanından bir arpa ḥāṣıl ḳaldıramaz her kimse ki
ṭarīḳ-i kūy-ı fenāda Allāh yolına dāne ekmedi, ya nī dünyāya gelüp ḥasbeten
li’llāh bir iş işlemeyen, vücūda gelmeden aña bir arpa miḳdārı (M+ fāyide) ḥāṣıl
olmaz, zīrā ‘Ed-dunyā mezraatu’l-āḫireti’1dir.

ح

وراع و ز و
و
א و א س و ره د و כ

و

و

Tu vu tesbīḥ u muṣallā vera u zuhd u ṣalāḥ
Men u mey-ḫāne vu nāḳūs u reh-i deyr u kunişt
1

Dünya âhiretin tarlasıdır.

597

598

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Bu beytde zuhd’le vera ve deyr’le kunişt beyninde vāḳi olan vāv’lar aṭıf
içündür, sā iri ma iyyet ma nāsınadır. Nāḳūs kilīsālarda bir demirden1 bir taḫtadır ki aṣarlar ve zamān-ı cem iyyeti2 i lām içün çalarlar3. Muṣallā’dan murād
seccādedir, zīrā anlar seccādeye muṣallā dirler. Deyr u kunişt aṭf-ı tefsīrīdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Zāhide ḫiṭāb idüp buyurur: Tesbīḥ ü seccāde ve ṭarīḳ-i zühd
ü vera seniñ, meyḫāne ve nāḳūs ve ṭarīḳ-i deyr ü künişt benim, ya nī ol saña bu
baña. Ḥāṣılı, ġurūrla zühd ü taḳvā seniñ, ṣūret-i fısḳda ibādet-i Ḥaḳ bizim.

در ا ار
ز ّאر دا

Beyt:

ش
در

ر

آن
ذ و

و

Vaḳt-i (75b) ān şīrīn ḳalender ḫoş ki der-eṭvār-ı seyr
Ẕikr u tesbīḥ-i melek der-ḥalḳa-i zunnār dāşt4

<T+ Bu dīvānda ki behiştle mey ẕikri cem oldı, īhām ṭarīḳiyledir. Zīrā Şīrāz
nevāḥīsinde bir köy vardır ki adı Behişt’dir ve şarābı eylikle meşhūrdur. Niteki
dāl ḳāfiyesinde tafṣīl olsa gerek in-şā a’llāhu Te ālā.>

כ

כ

א
אب

כ ای
از
א را
در ازل

Men em ez-mey me-kon ey ṣūfī-i ṣāfī ki Ḥakīm
Der-ezel ṭīnet-i mā-rā be-mey-i nāb sirişt

Menem maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Ṣūfī-i ṣāfī; ṣūfī’yi ṣafvetle vaṣf5 istihzā ṭarīḳiyledir, zīrā edāsı6 ṣūfīyi taḥḳīrdir dā imā. Ḥakīm’den
murād Allāhu Te ālādır. Ṭīnet; ṭīn balçıḳdır. Ṭīnet’den murād mādde-i vücūd-ı insāndır ki Allāh Te ālā ‘Ḫammertu ṭīnete Ādem’7 buyurmuşdur. Nāb ṣāfī
ve ḫāliṣ ma nāsınadır8. Sirişt fi l-i māżī, yoġurdı dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣūfī-i ṣāfī, beni meyden men eyleme, zīrā Ḫālıḳ-i eşyā
ezelde bizim balçıġımızı ṣāfī ve ḫāliṣ bāde ile yoġurdı. Ya nī bizim şārib-i ḫamr
olduġumuz ezelīdir, ārıżī ve taḳlīdī degildir ki seniñ sözüñle memnū olavuz.
1
2
3
4
5
6
7
8

S: timürden.
S: ki aṣarlar, bilā-teşbīh, eẕān yerine.
T: aṣarlar ve eẕān yerine i lām içün çalarlar.
69. gazel 7. beyit.
S: Ṣūfīyi ṣāfi sıfatla vaṣf.
M, T: de bi.
Âdem’in çamurunu (yaratıldığı balçığı) kendi kudret elimle yoğurdum.
S: nesnedir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

د כ
א
در כ א در و אده
Ṣūfī-i ṣāfī behīştī ne-buved her ki çu men
Ḫırḳa der-meykedehā der-girev-i bāde ne-hişt

Behiştī’de yā nisbet1 içündür. Her ki; ki bunda ismdir, Arabīde men gibi.
Çu teşbīh içündür. Girev, kāf-ı Acemīniñ kesriyle, rehindir, ṭutı ma nāsına.
Ne-hişt fi l-i nefy-i māżī, ḳomadı dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cennete lāyıḳ ṣāfī ṣūfī olmadı her kimse ki benim gibi
ḫırḳasını meyḫānelerde ṣāfī şarāba rehin ḳomadı.

د

رش

از د

و

د ار

از
را
כ او دا

Rāḥat ez- ayş-ı behişt u leb-i ḥūreş ne-buved
Her ki ū dāmen-i dil-dār-ı men ez-dest bi-hişt

Ḥūreş’teki żamīr mıṣrā -ı ẟānīde ki lafẓına rāci dir, iżmār ḳable’ẕ-ẕikr
ṭarīḳiyle.
Maḥṣūl-i Beyt: Ayş-ı cennetden ve leb-i ḥūrdan leẕẕet almaz her kimse ki
kendi dil-dārı etegini elden ḳodı. Ya nī dil-dārına ḫidmet ü ḥürmet eylemeyen
ḥūr u ġılmānla cennetde muġtenim olmaz. Bu iki beytiñ ḳāfiyeleri birdir, teġāyüri nefy ü iẟbātladır ancaḳ. Bu ise ḳāfiye ṣaḥīḥ olmaġa kifāyet eylemez.

دارد

ز

א

ار א
دوزخ و ا

א א
אش אرغ ز

Ḥāfıẓā luṭf-ı Ḥaḳ er bā-tu ināyet dāred
Bāş fāriġ zi-ġam-ı dūzaḫ u īmin zi-behişt

Īmin emīn ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger Allāh luṭfınıñ seniñle ināyeti olursa cehennem ġamından fāriġ ve cennet ārzūsından emīn ol. Ya nī Allāh’ıñ ināyeti ki
seniñle yār ola, dūzaḫdan ve aẕābından ḫavf eylemezsin ve cennet ārzūsından
emīn olursun, zīrā bu taḳdīrce cennet saña lāzım olur.
1

T: vaḥdet.
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62
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Failātün Feilātün Feilātün Feilāt

אر כ א
אر כ א

آرا
א כ

ای
ل آن

Ey nesīm-i seḥer ārāmgeh-i yār kucā’st
Menzil-i ān meh-i āşıḳ-kuş-i ayyār kucā’st

Ārāmgeh ārāmgāh’dan muḫaffefdir, diñlenecek yer dimekdir. Āşıḳ-kuş
vaṣf-ı terkībīdir, āşıḳ öldürici ma nāsına. Ayyār mubaṣṣır, simsār ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey seḥer nesīmi, yāriñ ārāmgehi ya nī rāḥat yeri ḳandadır?
Ol āşıḳ-küş māhıñ menzili ḳandadır, ya nī āşıḳ depeleyici cānānıñ menzili ve
ḫānesi ḳandadır?

و ره واد ا در
אر
د ار כ א
رכ א

آ

Şeb-i tār’est u reh-i Vādī-i eymen der-pīş
Āteş-i Ṭūr kucā mev id-i dīdār kucā’st

Tār ve tārīk ḳarañlıḳ1. Vādī dere. Vādī-i eymen bir mu ayyen dereniñ ismidir ki Ḥażret-i Mūsā’ya2 Allāhu Te ālā3 anda tecellī eylemişdir. Ṭūr her ṭaġa
dirler, cebel gibi, ammā bunda Ṭūr-ı Mūsā4 murāddır ki tecellī anda (76a)
vāḳi dir. Ḥażret-i Mūsā ḳavm-i Fira vundan firār idüp Medyen cānibine vardı
ki Ḥażret-i Şu ayb peyġamberiñ memleketidir, anda Şu ayb peyġambere (T+ bir
rivāyetde) sekiz yıl ve bir rivayetde on yıl çobanlıḳ eyledi ve Şu ayb peyġamber
bu ḫidmete muḳabil ḳızlarınıñ birini nikāḥla aña virdi5. Ve Ḥażret-i Mūsā
ba de zamānin ṣıla-i raḥm ārzūsını idüp vaṭan-ı aṣlīsine ki Mıṣırdır, ḫātunıyla
teveccüh eyledi. Ḥikmetu’llāh, ḫātunını bir gice yolda6 burı ṭutdı ki ḥāmile
1
2
3
4
5
6

M: Tār bunda ḳarañlıḳ. S: Tār ve tārīk ḳarañuluḳ.
M, S: Ḥażret-i Mūsā aleyhi’s-selāma.
S: Allāh Tebāreke ve Te ālā.
S: Ṭūr-ı Mūsā aleyhi’s-selām.
S: Ḥażret-i Şu ayb aleyhi’s-selām bu ḫidmete muḳabil ḳızlarınıñ birini nikāḥla Ḥażret-i Mūsā
aleyhi’s-selāma virdi.
M: yolda ol gice.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ḫātunlarıñ emrāżındandır ve gice ṣovuḳ idi, āteşe muḥtāc oldılar ve Ḥażret-i
Mūsā Ṭūr daġı cānibine naẓar eyledi ve bir āteş gördi. Meger Allāh’ıñ nūr-ı
tecellīsi imiş. Ḥażret-i Mūsā1 anı āteş ṣanup ḫātununa eyitdi ki siz bunda2 ṭuruñ, ben varayın, āteş getüreyin diyü ol cānibe müteveccih olur. Anda varınca Ḥażret-i İzzet’iñ kelāmını işitdi, niteki Ḳur ān’da buyurmuşdur: ﴿ َ َ ٓ א اَ ٰ َ א
3
﴾ ٰ ُ  ُ ِد َي َאḪāce’niñ bu beyti anıñ ser-güẕeştine telmīḥdir. Mevid maṣdar-ı
mīmī’dir yā ism-i mekāndır.
Maḥṣūl-i Beyt: Gece tār ya nī ḳarañlıḳ ve Vādī-i Eymen yolı öñümüzde.
Āteş-i Ṭūr ḳanda ve va de-i dīdār ḳandadır? Şeb-i tārdan murād firāḳ şeb-i
tārıdır ve Vādī-i Eymen rāhı öñümüzde, ya nī rāh-ı ışḳa sālikiz, öñümüzdedir, andan munḳaṭı olmazız. Āteş-i Ṭūr’dan murād tecellī-i ruḫsār-ı cānāndır.
Mev id-i dīdārdan murād va de-i vuṣlatdır.

ا دارد
אر כ א

כ

אن

כ آ
در ا אت

Her ki āmed be-cihān naḳş-ı ḫarābī dāred
Der-ḫarābāt bi-pursīd ki huşyār kucā’st

Naḳş-ı ḫarābī dāred; murād naḳş’dan ṣūretdir ve ḫarābī’den murād fenādır, ya nī her kimse ki bu ālem-i fānīye geldi, anda fenā alāmeti var, zīrā müteġayyirdir ki envā -ı eşkāle girer ve her nesne ki müteġayyirdir, ḥādiẟdir ve her
ḥādiẟ fānīdir4. Pes, naḳş-ı ḫarābī dāred didügi ḳażiye-i żarūriyyedir. Ḫarābāt
meyḫāne, ammā bunda ālem-i fānī murāddır ki ṣıfatı ḫarāb-ābāddır. Niteki
Āṣafī buyurur:
Beyt:

اب
اب آ אد

دل آ אد را
ا א

Dil-i ābād-rā ḫarāb me-kon
Behr-i īn ālem-i ḫarāb-ābād5

1
2
3

4
5

S: Mūsā aleyhi’s-selām. Bu paragraftaki peygamber isimlerinden sonra M ve S’de aleyhi’s-selām ibaresi
bulunmaktadır.
M: burada.
T: ‘Felemmā etāhā’ el-āyeh. Anlam: “Ateşin bulunduğu yere gelince ona şöyle nida edildi. Ey Musa!
Şüphesiz ki Rabbin benim. Ayakkabılarını çıkar. Şüphesiz sen mukaddes bir vadide bulunuyorsun.”
Tâhâ 20/11-12.
M: her nesne ki müteġayyirdir, ḥādiẟ ü fānīdir.
Bayındır/mamûr gönlü bu yıkılmaya namzet (harablarla dolu) dünya için harab etme.
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Bi-pūrsīd emr-i muḫāṭabdır, bā-i te kīd ile. Ki ḥarf-i beyān. Huşyār ayıḳ dimekdir, hūşyār’dan muḫaffefdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki cihāna geldi fenā naḳşın ṭutar, ya nī alāmet-i
fenāsı bilesincedir, zīrā taġayyürden ḫālī degildir. Mıṣrā -ı ẟānīyi bu mażmūna
miẟāl īrād ider ki; ḫarābātdan ṣoruñ ki hüşyār ḳandadır? Ya nī ālem-i fānīde
ecel peymānesin nūş idüp sekerāt-ı mevtle mest olup gitmeyen kimdir? Ḥāṣılı,
cihāna gelen alāmet-i fenāyla bile gelür, ya nī bāḳī ḳalmaz gider, meyḫāneye
girüp1 bāde nūş idüp sekrān olmaḳ lāzım olduġı gibi. Mıṣrā -ı ẟānīyi tecāhül-i
ārif ṭarīḳiyle irsāl-ı meẟel idüp buyurur: ‘Der-ḫarābāt bi-pursīd’ ilā āḫir. Şāriḥler bi-pursīd yerine me-pursīd yazmışlar, ammā hīç bir nüsḫada mīm’le bulmadıḳ ve görmedik.2

אرت כ ا אرت دا
م ا ار כ א

ا

آن כ
כ א

Ān kes’est ehl-i bişāret ki işāret dāned
Nuktehā hest besī maḥrem-i esrār kucā’st

Ān kes’est muḳaddem ḫaber, ehl-i bişāret mu aḫḫar mübtedā. Ki işāret
dāned; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. İşāret muḳaddem mef ūlidir dāned’iñ ve bu
cümle-i fi liyye ṣıfatıdır kes’iñ. (76b) (S,T+ Sürūrī mıṣrā -ı evveliñ terkībini
böyle yazdıḳdan ṣoñra ‘Ān kes-est ehl-i işāret ki bişāret dāned’ dimekdir dimiş ki ān kes’est muḳaddem ḫaberdir, ehl-i işāret mu aḫḫar mübtedādır ve
bu cümle (S,M+ mu aḫḫar) mübtedādır, bişāret dāned ḫaberidir, ya nī ehl-i
işāret ol kimsedir ki beşāret bilür, intehā. Üç yerde ḫaṭā eylemiş3. Evvelā,
bişāret yerine işāret, işāret yerine bişāret dimiş. āniyen, bu cümle mübtedādır didüginde ḫaṭā eylemiş, zīrā mübtedā cümle olmaz, müfred olur.
āliẟen, bişāret dāned ḫaberidir didiginde ḫaṭā eylemiş ki ol ḫaber degildir,
ṣıfatdır, taḥḳīḳ olunan gibi. İmlāda da ḫaṭā eyemişdir ki ān kes-est yazmışdır, hemze-i müctelibe ile.) Nuktehā nukteniñ cem idir, kelām-ı daḳīḳe
dirler ya nī ince söze. Besī çoḳluḳ dimekdir. Ba żı nüsḫada besī yerine velī
vāḳi olmuş. Maḥrem-i esrār sırdaş dimekdir. (M,T+ Kucā’st); sīn’le tā edāt-ı
ḫaberdir, kucā’st ḳanda dimekdir.
1
2
3

S, M: gidüp.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Muştuluġuñ ehli ve lāyıḳı oldur ki remz ü işāretle muṣāḥabet eylemege mālik ola, ya nī cānānıñ viṣāli müjdesine ol kimse ehildir ki
rumūz-ı ışḳı bile. Işḳıñ nükteleri çoḳdur, maḥrem-i esrār ḳandadır? Ya nī
ışḳıñ deḳāyıḳ-ı ḫurdesi çoḳdur, ammā esrār-ı ışḳa maḥrem ḳanı ki anıñla
muḫāṭaba1 ve mükāleme eyleyevüz.

اران כאر
כאر כ א

ی ا א
אכ א و

Her ser-i mūy merā bā-tu hezārān kārī’st
Mā kucāyīm u melāmetger-i bī-kār kucā’st

Ser-i mūy ḳıl ucı dimekdir. Melāmetger (S+ münkir), ādem āzārlayıcı.
Bī-kār kucā’st; bī-kār işsiz.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Seniñle benim her ḳılıñ2 ucınıñ biñ işi vardır, ya nī saña biñ ta alluḳı var. Öyle olıcaḳ biz ḳandayız, işsiz ve
güçsüz melāmetger ḳandadır? Ḥāṣılı, bizim saña biñ dürlü peyvend ü alāḳamız var ve anıñ ẕerre deñlü alāḳası yoḳdur, (S,T+ pes, ol bizim ḥālimizi ne bilür,
her ne söylerse ma ẕūrdur. Melāmetger bī-kār didügi) ya nī alāḳa ve peyvendi
yoḳdur saña dimekdir. (S,T+ Biz ḳandayız ve melāmetiniñ te ẟīri olmayan melāmetçi ḳandadır diyen lafẓa muṭābıḳ ma nā virmedi3.)

כ כ
آن
ا وی د ار כ א

د ا

دل ز א

Akl dīvāne şud ān silsile-i muşkīn kū
Dil zi-mā gūşe girift ebrū-yı dil-dār kucā’st

Silsile lüġatda zencīre dirler. Şu arā zülfi ve gīsūyı zincīre teşbīh iderler,
muşkīn’le anıñçün ṣıfatladı. Kū ḳanı. Zi-mā gūşe girift ya nī bizden i rāż idüp
bir gūşe iḫtiyār eyledi. Ebrū-yı dil-dār kucā’st ya nī dile muḫtār u güzīde gūşe
ebrū-yı dil-dār ḳandadır ki görelim dil anda mıdır?
Maḥṣūl-i Beyt: Aklımız dīvāne oldı, cānānıñ müşkīn silsile-i zülfi ḳanı ki
anıñla bend idelim, mebādā ki bir fesād eyleye. Göñlümüz de bizden bir gūşe
ṭutdı ya nī ferāġat eyledi. Ebrū-yı dil-dār ḳandadır ki yoḳlayalım anda mıdır?
1
2
3

T: muḥākā.
S, M: ḳılımıñ.
<T+ Redd-i Şem ī>
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و

א
د אر כ א

بو
אر א

אده و

Bāde vu muṭrib u gul cumle muheyyā’st velī
Ayş bī-yār muheyya ne-şeved yār kucā’st

Muheyyā ism-i mef ūldür, ḥāżırlanmış (S,T+ ve yaraḳlanmış) dimekdir. Ba żı
nüsḫada mıṣrā -ı ẟānīde muheyyā yerine muhennā vāḳi olmuş, yā’dan bedel
nūn’la, siñmek1 ma nāsına, ya nī ṭa ām ve şarāb siñmek, Fārisīde guvār dirler.
Bu taḳdīrce ayş lafẓı bī-yār lafẓına iżāfetle oḳunmaḳ da cā iz2.
Maḥṣūl-i Beyt: Esbāb-ı meclis cemī an ḥāżır u müheyyādır, ammā dirlik
yārsız müheyyā olmaz, yār ḳandadır ki ayş anıñla mükemmel ola. Yāḫud yārsız
dirlik bize siñmez, ḳandadır yār ki ayş anıñla mühennā ve güvār ola.

ل

אر כ א

ت

א

و
כ

د از
אر א

Dilem ez-ṣavma a vu ḫalvet-i şeyḫ’est melūl
Yār-ı tersā-beçe kū ḫāne-i ḫammār kucā’st

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm ṣavma adan ve ḫalvet-i şeyḫden igrendi3. (77a)
Yār-i tersā-beççe ḳanı, ḫāne-i ḫammār ḳandadır? Ḫammār mübālaġayla ism-i
fā ildir, ḫamr ṣatıcı ma nāsına.

د
אر כ א

ان در
א

از אد
ل

א
כ

Ḥāfıẓ ez-bād-ı ḫazān der-çemen-i dehr me-renc
Fikr-i ma ḳūl bi-fermā gul-i bī-ḫār kucā’st

Bād-ı ḫazān’dan murād firāḳ u hicrāndır ve çemen-i (M,T+ dehr’den murād)
dünyādır. Gul-i bī-ḫār dikensiz gül dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, dünyā çemeninde firāḳdan incinme, ma ḳūl fikir
buyur, dikensiz gül ḳandadır? Ya nī viṣāl ardınca firāḳ vāḳi olursa incinme, zīrā
gül dikensiz ve genc ejdersiz ve şādlıḳ4 ġamsız olmaz.
1
2
3
4

M: hażım.
S, M: oḳunmaḳ gerek.
S, M: yigrendi.
T: şāẕlıḳ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Beyt:

א دو
و אدی

و אر و

رد
و אر و

Cevr-i duşmen çi koned ger ne-keşed ṭālib-i dōst
Genc u mār u gul u ḫār u ġam u şādī behem’end1

63
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

خ در כ אن ا ا
زار א ان ا ا

כ ا وی
ن

Ḫamī ki ebrū-yı şūḫ-ı tu der-kemān endāḫt
Be-ḳaṣd-ı ḫūn-ı men-i zār-ı nā-tuvān endāḫt

Ḫam büklüm, yā ḥarf-i vaḥdet. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Şūḫ bunda maḳbūl ve maṭbū ma nāsınadır. Mıṣrā -ı ẟānī tetābu -ı iżāfāt ḳabīlindendir ki ḳaṣd ḫūn’a ve ḫūn
men’e ve men zār’a ve zār nā-tuvān’a mużāfdır. Men’iñ zār’a iżāfeti ve zār’ıñ
nā-tuvān’a iżāfeti beyāniyye, ḥāṣılı, mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfeti ḳabīlindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir ḫam ki seniñ şūḫ ḳaşıñ kemāna atdı ya nī muḳavves şekil eyledi, ḥaḳīḳatde eyleyen Allāh’dır, cānāna ve ebrūya isnād mecāzendir, ben
zār-ı nā-tuvānıñ ḳanı ḳaṣdına ṣaldı. Ya nī ebrūlarıñ yay şekline ṣaldıġıñ, ḥāṣılı,
ḳurulmuş yay ṣūretinde olduġı andan ġamzeñ oḳın atup beni helāk eylemekdir. (S,T+ Murād, helāk itmekden ötüri ebrūñı buruşdurduñ diyen mefhūm-ı
beytiñ yöresine uġramamışdır2.)

ی
اب رده و ی כ ده כ
כ آب روی آ در ار ان ا ا
Şerāb ḫorde vu ḫey kerde key şudī be-çemen
Ki āb-ı rūy-ı tu āteş der-erġuvān endāḫt
1
2

Sevgilinin talibi düşmanın cevrini çekmeyip de ne yapabilir, çekmemek için elinde bir çare var mıdır?
Çünkü bu dünyada hazine ile yılan, gülle diken, üzüntü ile sevinç beraber bulunur.
S: mefhūm-ı beytiñ ma nāsının yanına uġramamışdır. <T+ Redd-i Şem ī>
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Ḫorde lafẓında hā-yı resmīye hā-yı terettüb dirler, ma nāsı şarāb içüpdür.
Ḫey araḳ, (M,T+ der) ma nāsına. Kerde’deki hā da hā-yı terettübdür, derleyüp
dimekdir, (S,T+ hā-yı terettübüñ ma nāsını bilmeyen şarāb içmişle ve derlemişle
çemene ḳaçan gitdiñ dimiş1.) Key ḳaçan dimekdir. Şudī bunda reftī ma nāsına
fi l-i māżī müfred muḫāṭabdır. Be-çemen; bā ḥarf-i ṣıla. Ki ḥarf-i ta līl. Āb-ı
rūy ırż ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Şarāb içüp ve derleyüp ḳaçan vardıñ çemene ki seniñ yüzüñ ṣuyı2 ya nī ṣafveti ve leṭāfeti erġuvāna āteş bıraḳdı, ya nī erġuvānıñ ḳızarması3 gūyā ki anıñ rūyınıñ ġayretindendir.

כد

د و
در אن ا ا

כ

כ

Be-yek girişme ki nergis be-ḫod-furūşī kerd
Firīb-i çeşm-i tu ṣed fitne der-cihān endāḫt

Be-yek; bā ḥarf-i sebeb. Girişme nāz. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Be-ḫod-furūşī;
bā ḥarf-i muṣāḥabet mecāzen, ḫod kendi ma nāsınadır, furūş, furūşīden’den,
vaṣf-ı terkībīdir, yā ḥarf-i maṣdar, be-ḫod-furūşī kendini ṣatıcılıġla dimekdir,
bunda ġurūr murāddır. Firīb ismdir, aldama4 ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir nāz sebebiyle ki nergis ḫod-furūşluġla ya nī ġurūrla5
eyledi, ol sebeble seniñ çeşmiñ firībi ve mekri nergise ta aṣṣuben cihāna yüz
fitne ṣaldı. Ya nī ben var iken girişme seniñ ne vaẓīfeñdir diyü ālemi fitne ile
pür eyledi.

כد
م آن כ وی
א אك در د אن ا ا

ز

Zi-şerm-i ān ki be-rūy-ı tu nisbeteş kerdend
Semen be-dest-i ṣabā ḫāk der-dehān endāḫt

Zi-şerm; zi ez lafẓından muḫaffefdir, ibtidā-yı ġāyet içündür, şerm ismdir,
utanma ma nāsına. Ān ism-i işāret. Ki ḥarf-i beyān. Be-rūy; bā ḥarf-i ṣıla.
Nisbet’den murād teşbīhdir ve şīn żamīri semen’e rāci dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Şem ī>
T: yüzüñ ṣuñı.
T: ḳırmızısı.
S, M: aldamaḳ.
T: yüz ġurūrla.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ṭarīḳiyle. Semen aḳ gül. Ḫāk der-dehān endāḫt; Türkīde ṭopraḳ aġzıma dirler, tenezzüh ve teberrī maḳāmında, ya nī ḥāşā buña lāyıḳ degil diyecek yerde
(M+ müsta meldir).
Maḥṣūl-i Beyt: (77b) Ol utanmadan ki seniñ rūyuña anı teşbīh eylediler,
semen ṣabā eliyle aġzıma ṭopraḳ atdı. Ya nī ḥāşā ne lāyıḳım ben ki beni anıñ
rūyına teşbīh eyleyeler diyü tenezzüh ü teberrī eyledi.

אن ا ا

در

دوش

אه
از د אن ام

Be-bezmgāh-ı çemen dūş mest bi-gẕeştem
Çu ez-dehān-ı tuem ġonçe der-gumān endāḫt

Bezm meclis, bezmgāh meclis yeri, çemen’e iżāfeti beyāniyyedir. Dūş bunda dün gice dimekdir. Çu edāt-ı ta līl. Ez-dehān-ı tuem; ez min ma nāsına
ḥarfdir, dehān’ıñ tuem lafẓına ve tu lafẓınıñ mīm-i mütekellime iżāfeti lāmiyyedir. Ġonçe mübtedā ve endāḫt ḫaberi.
Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice mestāne çemen bezmgāhına uġradım ġonca seniñ dehānıñdan beni gümāna ṣalınca. Ya nī acabā ġonca dehān-ı cānāna beñzer mi diyü şübheye düşünce bezmgāh-ı çemene vardım ki görem1 fi’l-vāḳi
ġonca, dehānıña beñzer mi diyü.

ل د ه زد
در אن ا ا

ز

ۀ

א כא

Benefşe ṭurra-i meftūl-i ḫod girih mī-zed
Ṣabā ḥikāyet-i zulf-i tu der-miyān endāḫt

Ṭurra-i meftūl; ṭurra’nıñ ma nāsı sābıḳan iki yerde beyān olmuşdur.
( Benefşe ṭurra ilā-āḫirihi bezmgāh-ı çemen’iñ aḥvālin beyāndır, ya nī çemene vardıḳda benefşeyi böyle gördüm dimekdir.) Meftūl ism-i mef ūldür,
bükülmüş dimekdir, (S,T+ ip ve iplik büküldügi gibi.) Girih mī-zed; girih dügümdür, mī-zed ḥikāyet ḥāl-i māżī, ururdı2 ya nī dügüm ururdı. Benefşe’niñ
bir bükümi vardır ki anı dügüme teşbīh iderler.
S+

Maḥṣūl-i Beyt: Benefşe kendiniñ ṭurra-i meftūlini dügümlerdi, ya nī dügümler iken ṣabā bu taḳrīble seniñ zülfüñ ḥikāyetini aralıġa bıraḳdı, zīrā zülf-i
tābdārı benefşeye teşbīh eylemişler.
1
2

S: gözüm, M: gördüm.
T: dururdı.
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و ب
א א و آن ا ا

از ورع
ای

Men ez-vera mey u muṭrib ne-dīdemī hergiz
Hevā-yı muġbeçegānem be-īn u ān endāḫt

Ne-dīdemī ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, görmezdim dimekdir. (S,T+ görmedim idi
ve görmemiş idim diyenler ibāretiñ ḥaḳḳını viremişler1.) Īn muṭrib’e işāretdir
ve ān mey’e, leff ü neşr-i ġayr-ı müretteb ṭarīḳiyle.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben zühd ü taḳvādan hergiz mey ü muṭrib görmezdim
ya nī bilmezdim, ammā meyḫāneci oġlancıḳlarınıñ muḥabbeti ve hevāsı muṭribe ve meye bıraḳdı beni, ya nī mey içüp sāz diñlemek anlarla alāḳa ve iḫtilāṭdan ḥāṣıl oldı, zīrā iḫtilāṭla anlarıñ rengiyle renklenmek lāzımdır.

ان ا ا

د

כ ن ب
ازل از

Kunūn be-āb-ı mey-i la l ḫırḳa mī-şūyem
Naṣībe-i ezel ez-ḫod ne-mī-tuvān endāḫt

Naṣībe’deki hā taṣarrufāt-ı Acemdendir, arżadaki gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Şimdi ḳırmızı şarāb ṣuyıyla ḫırḳamı yuram, ammā ne fā ide, ezelī ve muḳadder naṣībi kendiden kişi yumaḳ ya nī gidermek olmaz, (S,T+
Ya nī benim bāde-nūşluġum ezelīdir, ārıżī esbābla gitmez.) Endāḫt bunda endāḫten ma nāsınadır.

د

دو א כ ر ا
ا ز אن ا ا
ح

د

زא

Ne-būd naḳş-ı du ālem ki reng-i ulfet būd
Zemāne ṭarḥ-i maḥabbet ne īn zamān endāḫt

Naḳş’dan murād ṣūretdir. Ulfet bir kimseniñ ḫūyıyla alışmaḳ ya nī üns
baġlamaḳ. Reng-i ulfet iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Ṭarḥ bunda bünyād ya nī
temel veyā resm ü ḳānūn ma nāsınadır, birine ḳaṣr idenler taḳṣīr eylemişlerdir2.)
1
2

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: İki ālemiñ ṣūreti yoġiken ervāḥ arasında āşinālıḳ ve ülfet ve
dostluḳ varıdı, zamāne muḥabbet bünyādını veyā ḳā idesini hemān bu zamān
ṣalmadı. (S,T+ Zamāne muḥabbet temelini bu zamān atmadı diyen rūz-merrelerinden ġāfil imiş1.) Ya nī āşıḳ u ma şūḳ (78a) beyninde olan alāḳa-i muḥabbet
ezelīdir ki ervāḥ beyninde vāḳi olmuşdur.

ار ام א ا
اب
د אن ا ا
ככ دכ ا
Ḫarāb-ı ḫaṭṭ-ı iẕār-ı tuem Te āle’llāh
Çi kilk būd ki īn naḳş-ı dil-sitān endāḫt

Ḫarāb ḫaṭ’a ve ḫaṭ iẕār’a ve iẕār tu’ya ve tu mīm-i mütekellime mużāf olmuşdur tetābu -ı iżāfātla. Teāle’llāh ibāretini gāh teberrī ve tenezzühde ve gāh
ta accüb maḳāmında isti māl iderler. Dil-sitān vaṣf-ı terkībīdir, sitānīden’den,
almaḳ ma nāsına, dil-sitān göñül alıcı ma nāsınadır ya nī maḳbūl ü maṭbū
dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ iẕārıñ ḫaṭṭınıñ ḫarābı ya nī āşıḳ u dīvānesiyim.
Acabā ne ḳalem idi ki bu göñül alıcı naḳşı ṣaldı ya nī yazdı ki böyle maḳbūl
ü maṭbū dur.

د

ا

אن ا ا

در

در

א

از

א

כ

Meger guşāyiş-i Ḥāfıẓ derīn ḫarābī būd
Ki baḫşiş-i ezeleş der-mey-i muġān endāḫt

Meger ke enne ma nāsınadır. Guşāyiş fetḥ-i bāb. Ḫarābī’den murād mestlikdir. Ki ḥarf-i ta līl. Baḫşiş ism-i maṣdardır, baḫşīden’den. Ezeleş; (S,T+ żamīri)
Ḥāfıẓ’a rāci dir. Der-mey-i muġān’da mużāf muḳadderdir, der-şurb-i mey-i
muġān dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Gūyā Ḥāfıẓ’ıñ fetḥ-i bābı bu mestlik ve ḫarāblıḳda imiş ki
Allāh’ıñ ḳadīmī iḥsānı anı muġān bādesine bıraḳdı ya nī bāde-nūşluġa düşürdi.
Ḥāṣılı, kendiden degildir bāde-nūş olduġı, belki ḥükm-i ezelīdir ki üzerine
cārīdir.
1

T: rūz-merremizden. <T+ Redd-i Şem ī>
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د כ دور ز אن
אن ا ا

اכ ن
ا

אن כאم
ا

Cihān be-kām-ı men eknūn şeved ki devr-i zamān
Merā be-bendegī-i Ḫāce-i cihān endāḫt

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce-i cihāndan murād Ḳıvāmuddīn Ḥasan’dır ki Ḫāce
( Ḥāfıẓ’ıñ mürebbīsidir, Ḫāce anıñ) ri āyetine i tirāf idüp buyurur ki cihān
benim murādımca şimdi olur ki devr-i zamān beni Āṣaf-ı ahdiñ ḳulluġına1
ṣaldı ve bıraḳdı, ya nī anıñ mülāzemetini müyesser eyledi.
S,T+

64
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

א כ כ ره دا
כ ی כ ه
دا
دری د زدن ا
Be-kūy-ı meykede her sālikī ki reh dānist
Der-i diger zeden endīşe-i tebeh dānist

Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı evvel böyle vāḳi dir. ‘Be-kūy-ı bāde-furūşān kesī ki
reh dānist’. Der-i diger iżāfeti beyāniyye olmaḳ var ve lāmiyye olmaḳ da cāyiz. Endīşe’niñ tebeh’e iżāfeti mevṣūfun ṣıfatına iżāfeti ḳabīlindendir. Tebeh
tebāh’dan muḫaffefdir, fāsid dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne maḥallesine her āşıḳ-ı rind ki yol bildi ya nī
mey-furūş ḳapusını añladı ve bildi, ġayrı ḳapuyı veyā ġayrınıñ ḳapusını (S,T+
ḳaḳmaġı) fikr-i fāsid bildi. Ḥāṣılı, ġayrı ḳapuya ve ġayrınıñ ḳapusına varmaġı
fikr-i fāsid bildi.

כ א ر
א
آ א
אم ا ار א دا
ز
Ber-āsitāne-i mey-ḫāne her ki yāft rehī
Zi-feyż-i cām-ı mey esrār-ı ḫāneḳah dānist
1

T: Āṣaf gibi ahdiñ ḳulluġına.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Feyż lüġatda ṣu ṭaşup vādīniñ iki cānibini ḳaplamaġa dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne āsitānesine her kimse ki yol buldı, (M,T+ bāde)
ḳadeḥiniñ1 feyżinden esrār-ı ehl-i ḫāneḳāhı bildi. Ya nī bāde keyfiyyetiyle ehl-i
ḥāl olur, şöyle ki ehl-i keşf olur, aña nesne maḫfī ḳalmaz.

כ
ز א ا ر ی اد
ازئ א در כ دا
כ
Zemāne efser-i rindī ne-dād cuz be-kesī
Ki ser-firāzī-i ālem derīn kuleh dānist

Efser tāc. Ser-firāzī, yā-yı maṣdariyye ile, vaṣf-ı terkībīdir, firāzīden’den,
aṣlı efrāzīden’dendir, keẟret-i isti māliçün hemze ḥaẕf olunmuşdur. Ser-firāz
başı yüce, ālī-cenāb u bülend-mertebe olan ekābirden kināyetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Zamāne rindlik tācını ya nī salṭanatını bir kimseden ġayriye virmedi, ancılayın kimse ki ālemiñ devlet ü rif atini bu külāhda bildi.
Ḥāṣılı, rindligi pādişāhlıḳ bilen kimseye virdi, zamāne (78b) rindlik tācını her
kimseye virmedi.

د ا אن ز א
دا
א א

ورای א
כ

Verā-yı ṭā at-ı dīvānegān zi-mā me-ṭaleb
Ki şeyḫ-i meẕheb-i mā āḳilī guneh dānist

Verā bunda ġayr ma nāsınadır. Ṭāat’iñ dīvānegān’a iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfetidir. Şeyḫ meẕheb’e ve meẕheb mā lafẓına mużāfdır. Āḳilī’de yā
maṣdariyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dīvāneleriñ ṭā atından ġayrı ṭā atı bizden isteme, ḫiṭāb
āmmdır, zīrā bizim meẕhebimiziñ şeyḫi ve pīri āḳıllıġı günāh bildi. Ya nī biz
ki mecānīn uşşāḳız, bizden ibādāt u ṭā āt mükellefiyetini2 ṭaleb eyleme, zīrā
biz mertebe-i teklīfden sāḳıṭız.

ا

א
آن כ راز دو א ز
אك ره دا
از
ر ز אم

Her ān ki rāz-ı du ālem zi-ḫaṭṭ-ı sāḳī ḫānd
Rumūz-ı cām-ı Cem ez-naḳş-ı ḫāk-i reh dānist
1
2

S: ḳadeḥiñ.
T: mükellefini. S, M: teklīfini.
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Ḫaṭṭ-ı sāḳī’den murād ḫaṭṭ-ı iẕār-ı sāḳī’dir veyā ḫaṭṭ-ı (M,T+ vech-i)
sāḳī’dir. Sūre-i Fātiḥa ki Kelām-ı Şerīf ’iñ mücmelidir, ehl-i te vīl vech-i insāndan istiḫrāc ider. Sūre-i Fātiḥa’nıñ feḥvāsı ḫod iki ālemiñ sırrıdır, zīrā mufaṣṣalı
ki Ḳur ān-ı Şerīf ’dir, iki ālemiñ esrārını cāmi dir. Pes, ḫaṭṭ-ı sāḳī’den maḳṣūd
ḫaṭṭ-ı vech-i sāḳīdir, pes, ḫaṭṭ-ı vech-i sāḳīden Kelām-ı Şerīf ’iñ mażmūnını
oḳuyan iki ālemiñ esrārına muṭṭāli olur. Rumūz remziñ cem idir ve remz aṣlında ḳaş ve dudaġla işāretdir, ammā bunda rumūz’dan esrār murāddır. Niteki
Ḫāce buyurur:
Beyt:

د
د

ا
ا

آ

אم
ه

ّ
אک

Be-sırr-ı cām-ı Cem ān ki naẓar tuvānī kerd
Ki ḫāk-i meykede kuḥl-i baṣar tuvānī kerd1

Naḳş-ı ḫāk-i reh’den murād yollardaki görünen izlerdir. İmdi
Maḥṣūl-i Beyt: Her ol kimse ki iki ālemiñ sırrını ḫaṭṭ-ı vech-i sāḳīden
oḳudı, cām-ı Cem’iñ rumūz u esrārını ḫāk-i rāhıñ nuḳūşından añladı ve bildi. Ḥāṣılı, iki ālemiñ sırrına muṭṭāli olan, cām-ı Cem’iñ sırrı anıñ yanında
umūr-ı cüz iyyedendir ki nuḳūş-ı ḫāk-i rāhdan anı fehm eylemege ḳādirdir.
(S,T+ Bunda sāḳīyi sāġarla tefsīr idüp ve ḫaṭṭ-ı sāġardan murād şarābdır diyen
ve Ḥasan-ı Dehlevī’niñ meşhūr beytini müdde āsına delīl īrād eyleyen serḫoş
aceb gevezelik eylemiş2. Meşhūr beyt budur:
Beyt:

ا אر

א
از א

ّ א
دل

Ḥaṭṭ-ı sāġar kucā’st bi-griftest
Dil-i men ez-kitābet-i eş ār)3

Ḫaṭṭ-ı sāġar’dan bunda murād ṣırça ḳadeḥiñ eṭrāfına altun ṣuyuyla beyt yazarlar, oldur ve kitābet-i eş ār buyurduġı da buña ḳarīnedir. Ve meẕkūr serḫoş
maḥṣūl-i beyti beyān eyledügi yerde dimişdir. Ḥāṣıl-ı ma nā budur ki ḫāk-i rehde olan nuḳūş nice bī-i tibār ise cām-ı Cem’iñ remizleri daḫi ol kimse ḳatında
bī-i tibārdır, (S,T+ intehā. Pes, bu kimse bu beytiñ hīç bir yerini añlamamışdır4.)
1
2
3
4

125. gazel 1. beyit.
<T+ Redd-i Şem ī>
Gönlüm şiir yazmaktan bıktı/tiksindi, şarap kadehinin üzerindeki yazılar/nakışlar nerede?
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

אن

دا

ا

א ا אن
ۀ آن ك دل

د ز
اכ

Dilem zi-nergis-i sāḳī emān ne-ḫāst be-cān
Çi-rā ki şīve-i ān Türk-i dil-siyeh dānist

Nergis’den murād gözdür teşbīh-i kināye ṭarīḳiyle. Be-cān’daki bā muṣāḥabet veyā ṣıla ma nāsınadır. Çi-rā edāt-ı ta līldir, zīrā ma nāsına, (T+ edāt-ı su āl
diyen bilmedi.) Türk-i dil-siyeh’den murād çeşm-i sāḳīdir ki andan nergis’le
kināyet eylemiş idi ve dil-siyeh’den murād bebegidir, ya nī bebek siyāh olmaḳ
i tibāriyledir ve bī-emān olduġı dil-siyeh olduġıçündür1.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm cānımla çeşm-i dil-siyāh-i sāḳīden amān
dilemediler, yāḫud göñlüm cānla ya nī cān virmek sebebiyle amān dilemedi,
(79a) yāḫud göñlüm kendi cānına amān dilemedi. (M,T+ Zīrā ol) göñli ḳara
bī-rahm Türk’üñ şīvesini ve fennini2 bildi ki amān virmeyiserdir, (S,M+ pes terk-i
ṭaleb-i emān eyledi.)

אن
د و دا

א

כ א

رכ כ

אن

ز

Zi-cevr-i kevkeb-i ṭāli seḥergehān çeşmem
Çunān girīst ki Nāhīd dīd u meh dānist

Ṭāli’den murād baḫt u devletdir ki kevkeb’iñ aña iżāfeti ṣaḥīḥ ola. Seḥergehān elif ve nūn’la cem olması şuẕūẕendir, zīrā ẕevi’l- uḳūlüñ ġayrıdır, seḥer
vaḳtlerinde dimekdir. Çunān girīst ibāreti mübālaġayı müfīddir. Nāhīd seb a-i seyyāreden aşaġadan yuḳarı üçünci felegiñ yıldızıdır ki aña Arapça Zühre
dirler, niteki eflāk tertībiyle Arabī esāmīsini naẓm eylemişler.
Beyt:

אرد و ز ه
یوز

و
و
ّ

و

Ḳamer’est u Uṭārid u Zuhre
Şems u Mirrīḫ u Muşterī vu Zuḥal

Ve Fārisīce esāmīsi:
1
2

S: bī-emān olduġından siyeh olduġıçündür.
S: diḳḳatini.
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Beyt:

و א دان
و ان

و
ام و

ا
و

ر

Kevākib Meh u Tīr u Nāhīd dān
Çu Ḫurşīd u Behrām u Bercīs u Keyvān1

Maḥṣūl-i Beyt: Baḫtım yıldızınıñ cevrinden evḳāt-ı seḥerde gözüm ancılayın aġladı ki Zühre yıldızı gördi ve ay bildi. Ya nī girye ve bükā anāṣırdan tecāvüz idüp ecrām-ı ulviyyeye ya nī eflāk ü nücūma vāṣıl oldı. Ḫāce bu beytde
nuḥūset-i ṭāli inden şekvā ider.

را

אم و روی א
כ
ش آن
ل כ و אه אرده دا
Ḫoş ān naẓar ki leb-i cām u rūy-ı sāḳī-rā
Hilāl-i yek-şebe vu māh-ı çārdeh dānist

Leb lafẓ-ı müşterekdir, dudaġa ve kenāra dirler, bunda iki ta bīre bile mesāġ
var, meẟelā cāmıñ dudaġı ve kenārı dimek cā iz, (S,T+ pes, birine ḳaṣr eyleyen
taḳṣīr eylemiş2). Bu beyt alā sebīli’t-teşbīh leff ü neşr-i müretteb ṭarīḳi üzre
ẕikr olmuş. Yek-şebe bir gicelik dimekdir. (S,M+ Māh-ı çārdeh; taḳdīri) māh-ı
çārdeh-şebe’dir, żarūret-i vezniçün şebe ḥaẕf olmuşdur, on dört gicelik ay dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ne güzel ve ne ḫūb naẓardır ol ki leb-i cāmı hilāl-i yek-şebe
ve rūy-ı sāḳīyi māh-ı çārdeh-şebe bildi, ya nī bu iki teşbīhi bilen ve añlayan
naẓar ḫoşdur. Ẓāhir bunda naẓardan murād tertīb-i umūr-ı ma lūmedir taṣavvurātdan ve taṣdīḳātdan, dānist ḳarīnesiyle.

אن

دا

ز

אد

כ

و א
و

א

אی

Ḥadīẟ-i Ḥāfıẓ u sāġar ki mī-zened pinhān
Çi cāy-ı muḥtesib u şaḥne pādişeh dānist

Ḥadīẟ’den murād bunda ḳıṣṣadır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfatdır, (S,T+ ismdir diyüp
ve ma nāsını Ḥāfıẓ ve sāġar sözini kim gizli urur ya nī kim gizli söyler diyen

1
2

Bu iki beytin birinde seyyarelerin Arapça isimleri, diğerinde ise Farsça isimleri sıralanmaktadır.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ehl-i Fürs idādından degildir1.) Çi cāy-ı muḥtesib; cāy bunuñ gibi yerlerde
müstedrekdir2, Şīrāzīlere maḫṣūṣ edādır. Şaḥne ṣubaşıya dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ḳıṣṣasını ve gizlice sāġar urduġını ya nī içdügini ne
muḥtesib ü şaḥne, pādişāh bile bildi. Sābıḳan ẕikr olmuş idi ki ol zamānlarda
Acem diyārında nāhī-i münkerāt muḥtesibler olurmuş, ol cihetden şaḥne ile
muḥtesibi bir yerde ẕikr eyledi. Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ’ıñ cemī gizli aḥvālini a yān-ı nās
bildiginden ġayrı pādişāh bile bildi. Bundan ma lūm olur ki Ḫāce selāṭīn-i
ahd ile iḫtilāṭ eylermiş.

א כ رواق
אق אر دا
ز
Bulend-mertebe şāhī ki nuh revāḳ-ı sipihr
Numūne i zi-ḫam-ı ṭāk-ı bārgeh dānist

Bulend-mertebe terkīb-i mezcī3, muḳaddem ṣıfatıdır şāh’ıñ. Ma lūm ola
ki Arap dilinden ġayrıda taḳdīm-i ṣıfat ale’l-mevṣūf cā izdir. Şāhī’de yā vaḥdet
içündür ve şāh beyt-i sābıḳda meẕkūr pādişehden (79b) bedeldir. Ki ḥarf-i
rābıṭ-ı ṣıfat ba de ṣıfatıdır şāh’ıñ. Ve beytiñ āḫirindeki dānist fi ildir ef āl-i
ḳulūbden ve fā ili żamīr-i müstetir, şāh’a rāci dir ve mef ūl-i evveli nuh revāḳ-ı
sipihr’dir ve ikinci mef ūli numūnei zi-ḫam-ı ṭāk-ı bārgeh’dir ve fi l-i māżī
fā ili ve iki mef ūliyle ṣıfatıdır şāh’ıñ.
Maḥṣūl-i Beyt: Meẕkūr pādişāh bir bülend mertebeli şāhdır ki ṭoḳuz felek eyvānını kendi bārgāhı kemeriniñ ḫamından bir örnek4 bildi, ya nī egmecinden5 ve büklüminden. Zīrā kemer nefsinde egilmiş ve bükülmüşdür, felek
daḫi böyledir. Ḥāṣıl-ı kelām, meẕkūr pādişāh bir şāh-ı bülend-mertebedir ki
bu ṣıfatla muttaṣıfdır. (S,T+ Sürūrī bu beytiñ i rābında böyle dimişdir ki bulend-mertebe mübtedādır ve nuh revāḳ, dānist’iñ fā ilidir ve mübtedānıñ
ḫaberi. Mecmū ı nuh revāḳ-ı sipihr ve mażmūn-ı mıṣrā -ı ẟānīdir, tedebber
tedri. Bu i rābdan añlanan oldur ki esālīb-i terākīb-i Arabī ve Acemīden
bī-behre ola.)
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī>
M: müsneddir.
S, M: vaṣf-ı terkībīdir.
S: egrilik.
S: almacıḳdandan.
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65
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

אא
ام زآ دل در
א כ כא א
د در

آ

Sīneem z’āteş-i dil der-ġam-ı cānāne bi-sūḫt
Āteşī būd derīn ḫāne ki kāşāne bi-sūḫt

Mıṣrā -ı ẟānīdeki bi-sūḫt lāzımla müte addī olmaḳ cā iz, ammā mıṣrā -ı evvelde lāzımdır ancaḳ. Kāşāne ḳış evi.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānān ġamından göñül āteşinden sīne-i sūzānım yandı,
zīrā bu ḫānede bir āteş vardı ki kāşāneyi yaḳdı yāḫud kāşāne ol āteşden yandı.
Ḫāneden murād dildir ve kāşāneden murād sīne.

ا

دورئ د
رخ א א

از وا
א از آ

Tenem ez-vāsıṭa-i dūrī-i dil-ber bi-gudāḫt
Cānem ez-āteş-i mihr-i ruḫ-ı cānāne bi-sūḫt

Vāsıṭa sebebdir bunda. Dūrī’de yā maṣdariyyedir, ıraḳlıḳ dimekdir. Bi-gudāḫt; bā ḥarf-i te kīd, gudāḫt fi l-i māżī ġāyib, eridi dimekdir. Mihr iki ma nāya gelür, ikisine de bunda taḥammüli var, muḥabbet ve güneş, (S,T+ birine ḳaṣr
eyeyen taḳṣīr eylemiş.1). Gudāḫt ve sūḫt lāzım ve müte addī beyninde müşterek lafıẓlardır, ammā bunda ikisi de lāzımdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Tenim dilberiñ ıraḳlıġı sebebiyle eridi, cānım da cānānıñ ruḫı muḥabbetiniñ āteşinden yandı, yāḫud yüzi güneşi āteşinden yandı.
Mihr güneş ma nāsına olınca ruḫa iżāfeti beyāniyye olur, (S,T+ ammā muḥabbet
ma nāsına olınca āteşiñ mihre iżāfeti beyāniyye olur) ve mihrin ruḫa iżāfeti
maṣdarıñ mef ūline2 iżāfeti ḳabīlindendir.
1
2

<T+ Redd-i Sürūrī>
T: mef ūlüñ mef ūline.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

د

ی رو
د ا

ز

כ ز
دل دا زده اش

Her ki zencīr-i ser-i zulf-i perī-rūyī dīd
Dil-i sevdā-zedeeş ber-men-i dīvāne bi-sūḫt

Her ki; ki ismdir, Arabīde men ma nāsına ya nī kim. Zencīr’in ser-i zulf’e
iżāfeti müşebbehun bihiñ müşebbehe iżāfeti ḳabīlindendir, ḥāṣılı, beyāniyyedir ve ser’iñ zulf’e iżāfeti lāmiyyedir. Perī-rūyī; perī-rūy vaṣf-ı terkībī (S,T+
aḳsāmındandır), yā-i āhiri vaḥdet-i ferdiye içündür. Sevdā-zede; sevdā dört
mizācıñ birisidir, zede urmuş dimekdir, sevda urmuş ya nī sevdā ġalebe eylemiş
dil dimekdir, şīn żamīri beytiñ evvelinde ki lafẓına rāci dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki bir perī-rūyuñ zülfi zincīriniñ ucını1 gördi,
anıñ sevdāyī göñli ben dīvāneye yandı. Ya nī bir perī-rūyuñ zincīr-i (M,T+ ser-i)
zülfini gördüginden bilür ki ben nice mübtelāyım. Pes, baña göñli teraḥḥum
idüp acımaḳdan sevdā ġalebe eyler, (S,M+ ya nī göñli maġlūb-ı sevdā olur), sevdā-zede didügi anıñçündür. Zencīr ve zülf ve perī ve sevdā ve dīvāne ẕikri
mürā āt-ı naẓīr ṣan a tıdır.

ا כ دل
وا

آ

כ ز
ز

ز دل
دوش

Sūz-ı dil bīn ki zi-bes āteş-i eşkem dil-i şem
Dūş (80a) ber-men zi-ser-i mihr çu pervāne bi-sūḫt

Sūz-i dil; sūz ismdir, yanma ve yaḳılma ma nāsına. Ki ḥarf-i beyān. Bes
çoḳ. Āteş-i eşkem; āteş’den bunda murād ḥarāretdir, eşk’e iżāfeti mecāzendir.
Dil-i şem mısra -ı ẟānīye merhūndur. Dūş dün gice. Ser-i mihr; ser bunda
cihet ma nāsınadır, mihr muḥabbet ma nāsına. Pervāne lafẓ-ı müşterekdir iki
ma nā beyninde, biri kelebek, biri yumuş oġlanı ki Rūm ilinde aña der oġlanı
dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümüñ yanġınını gör ki gözüm yaşınıñ çoḳ āteşinden,
ya nī ziyāde ḥarāretinden şem in dili ya nī fetīlesi dün gice benim üzerime
muḥabbet cihetinden pervāne gibi yandı. Ḥāṣılı budur ki Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm
ṭarīḳiyle buyurur ki, yüregimiñ yanġınını gör ki ol yanġından eşkime ziyāde ḥarāret ḥāṣıl eyledüginden şem in dili baña raḥm eyledüginden dün gice
1

S, T: zülfi ucı zincīrin.
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muḥabbet ucından benim üzerime pervāne gibi yandı. Ya nī pervāneniñ şānı
kendin şem āteşine urup yaḳmaḳdır, imdi şem iñ dili de pervāne gibi beni acıyup yandı. Eş ārda dil-i şem ki dirler, fetīle murāddır. Nihāyeti, ba żı yerlerde
īhām ṭarīḳiyle ẕikr olunur. (S,T+ Ammā Acem zebān-ı şem ve Türk şem iñ dili
diseler fetīlede yanan āteş murāddır.)

ز

כ د
دل א

آ א אن
ن از

Āşināyān ne ġarīb’est ki dil-sūz-ı men’end
Çun men ez-ḫīş bi-reftem dil-i bīgāne bi-sūḫt

Ġarīb bunda acīb1 ma nāsınadır. Dil-sūz vaṣf-ı terkībīdir, sūzīden’den, göñli
yanaġan2. Men’end; men ben dimekdir ve nūn ve dāl est’iñ cem idir, müfredi men’est gelür. Çun bunda ta līl içündür, çünki ma nāsına. Ḫīş bunda kendi
ma nāsınadır, ammā ḫıṣım īhāmından ḫālī degil, zīrā bīgāne’ye muḳārindir.
Maḥṣūl-i Beyt: Āşinālar benim içün dil-sūz ya nī göñli yanġın olduġı acīb3
ve ġarīb degildir, çünki ben kendimden gitdim, (S,T+ ya nī kendimden geçdim,)
bīgāneniñ göñli baña yandı. Ya nī çünki ben bī-ḫod u bī-ḳarār oldum, yādıñ
göñli baña raḥm idüp yandı. Ḥāṣılı, benim ḥālimi görüp āşinālarıñ göñli raḥm
idüp yandıġı ġarīb degildir, ġarābet bīgāneleriñ göñli benim içün yanmadadır.
(S,T+ Āşināyān yerine āşināyī yazup ma nāsında; aceb degildir bir āşinā ki benim dil-sūzumdur, ya nī bir āşinā baña teraḥḥum ide diyeniñ yazdıġı fāsid ve
ma nā virdügi efseddir4.)

د

ا אت
א

ا آب

اآ

ز

א

Ḫırḳa-i zuhd-i merā āb-ı ḫarābāt bi-burd
Ḫāne-i aḳl-i merā āteş-i ḫum-ḫāne bi-sūḫt

Zuhd’e ḫırḳa iżāfeti isti āre ṭarīḳiyledir, zīrā zühdüñ ḫırḳası olmaz, zāhidiñ
olur, ḥāṣılı, iżāfet beyāniyyedir ya nī zühd ḫırḳası. Āb-ı ḫarābāt’dan murād
şarābdır. Akl’a ḫāne iżāfeti de isti āre ṭarīḳiyledir meẕkūr gibi. Āteş-i ḫum-ḫāne edāsından murād5 ḳırmızı şarābdır.
1
2
3
4
5

M: acāyib. S: aceb.
S: yanġın.
M: acāyib. S: aceb.
<T+ Redd-i Şem ī>
S, T: āteşden murād.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ḫırḳa-i zühdümi bāde iletdi (S,M+ ya nī bāde içmek
sebebiyle zühdi terk eyledim ve aḳlım ḫānesini de bāde-i surḫ yaḳdı1). Ya nī
bāde içmek sebebiyle aḳlım gidüp mest ü lā-yā ḳıl oldum, dimekdir.

כ

כ כ دم
و א

ن א د از
م
אده

Çun piyāle dilem ez-tovbe ki kerdem bi-şikest
Hemçu bāde cigerem bī-mey u mey-ḫāne bi-sūḫt

Lāmi ī Çelebi manẓūmesinde piyāle boş ḳadeḥ dimişdir, ammā (S,M+ sāyir)
lüġatlerde piyāle şarāb ḳadeḥi dimiş. Bi-şikest fi l-i māżīdir, lāzımla müte addī
mābeyninde müşterekdir, ammā bunda lāzımdır. Bāde şarābıñ ḳaynamışına2
dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Eyledigim tevbeden göñlüm piyāle gibi ṣındı, ya nī ġāyetle
nādim oldum. Cigerim de bāde gibi mey ü meyḫānesiz yandı, ya nī mey ü
meyḫāne firāḳında ve ārzūsında cigerim bāde gibi ḳaynadı ve pişdi. Bādeye
nisbet ḳaynamaḳ ve pişmek (80b) münāsibdir, yanmaḳ degil, ḳāfiye ve redīf
żarūretinden sūḫt lafẓı iḫtiyār olunmuşdur3. Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı ẟānī böyle
vāḳi dir. ‘Hemçu lāle cigerem bī-mey ü mey-ḫāne bi-sūḫt’ Sūḫt lafẓına lāle ve
lāleye piyāle ġāyet münāsibdir. Böyle olıcaḳ ḳāfiyede tekrār olmazdı.

א ا כ כ و אزآ כ ا دم
رآورد و כ ا
از
Mācerā kem kon u bāz ā ki merā merdum-i çeşm
Ḫırḳa ez-ser be-der āverd u be-şukrāne bi-sūḫt

Mācerā kem kon; Ḫāce cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Mācerāyı terk eyle,
ya nī müfāraḳat ve muhācereti terk eyle gel veyā aramızda cārī olan aḥvāl-i
bürūdet ve ḫuşūneti terk eyle gel, ya nī geçenden geç, meḍā mā-meḍā4 dimekdir. Sābıḳan beyān oldı ki kem böyle maḳāmlarda terk-i küllīden ibāretdir ve
bāz bunuñ gibi yirlerde te kīd içün gelür, girü ma nāsına olmaḳ lāzım degil.
(S,T+ Pes bu mıṣrā ıñ ma nāsında, mācerāyı eksik eyle, girü gel diyen iki lafẓıñ
bile isti mālinden külliyyen ġāfil imiş ve girü gel diyen de bāz’ıñ isti mālinden
1
2
3
4

S: ḳadeḥ yaḳdı.
T: ḳaynamasına.
S: sūḫt lafẓını eylemiş.
Geçen geçdi.
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ġāfil imiş1.) Merā benim dimekdir. Merdum-i çeşm; merdum bunda bebekdir, taḳdīr-i kelām merdum-i çeşm-i men’dir. Merā merdum-i çeşm mıṣrā -ı
ẟānīye merhūndur. Ḫırḳa aṣlında pāredir, meẟelā bez pāresi ve çuḳa pāresi
gibi. Ṣoñra fuḳarānıñ abādan2 ferācelerinde isti māl eylediler, gerekse yamalı
olsun, gerekse olmasun, ammā bunda öñi bütün cübbe ma nāsınadır ki ez-ser
be-der āverd aña ḳarīnedir, zīrā öñi açıḳ libās başdan çıḳmaz, arḳadan çıḳar,
ez-ser ber-āverd’den murād başdan çıḳarmaḳdır. Be-şukrāne; bā ḥarf-i sebeb,
şukrāne bir murād ḥuṣūliçün namāz ḳılmaḳ veyā aḳçe virmek veyā ḳurbān
kesmekdir3, ıṣṭılāḥlarında aña şukrāne dirler. Ma lūm ola ki A cām bāde-nūşlarınıñ ādābındandır4 ki iki dostuñ arasında bir şeker-āb vāḳi olsa ba dehu ṣulḥ
eyleseler, ṣulḥa ṭālib olan ḳanḳısı ise pīrāhenin çıḳarup (S,M+ muṣālaḥa) şükrānesine yaḳar. Ḫāce ḥażretleri bu ḳıṣṣaya telmīḥ idüp buyurur: Mācerā kem
kon. Nihāyeti, ādetleri gömlek yaḳmaḳdır, ammā bunda ḫırḳa ẕikr eyledi5,
zīrā fuḳarānıñ ekẟeri gömlek bulmayup meẕkūr cübbeyi giyer veyā żarūret-i
vezniçün pīrāhen yerine ḫırḳa dimiş ola, (S,T+ veyā mecāzen pīrāhen’e ḫırḳa
dimiş ola) ve bebek başdan ḫırḳayı çıḳarup yaḳmaḳ siyāhlıġından6 kināyetdir,
gūyā ki aṣlında aḳ imiş ve çıḳarup yaḳmaġla ḳararmış. İsti āre ṭarīḳiyle bebege
ḫırḳa iẟbāt idüp yaḳdı.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Mācerāyı terk eyle ve gel ki
benim gözümüñ merdümi ḫırḳasını başından çıḳarup yaḳdı ya nī ṣulḥ eyledik.
Şimdiden girü7 geçenden geç, meḍā mā-meḍā 8. Min-ba d muṣāfāt üzere olalım, añma geçen aḥvāli ki küdūret9 virür.

شد

א א

و

א

و

كا א

כ

Terk-i efsāne bi-gū Ḥāfıẓ u mey nūş demī
Ki ne-ḫuftīm şeb u şem be-efsāne bi-sūḫt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

<T+ Redd-i Sürūrī>
T: ibādet.
S, T: bir murād ḥuṣūliçün, ḥāṣılı, bir ḫayırlı aṣlaḥat ḥāṣıl olduġıçün namāz ḳılurlar veyā aḳçe ulaşdururlar
veyā ḳurbān keserler.
T: de bindendir.
S: gömlek yaḳmaḳdır, ḫırḳa didi.
T: siyāhliginden.
M, T: şimden girü.
Geçen geçdi.
M: keder.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Terk-i efsāne bi-gū’nuñ ma nāsı efsāneyi terk eyledim di. Ki ḥarf-i ta līl.
Ne-ḫuftīm, fi l-i (S,T+ nefy-i) māżī mütekellim ma a ġayrih, uyumadıḳ dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, efsāneniñ terkini söyle ya nī efsāneyi terk eyledim di1, (S,M+ ḥāṣılı, efsāneyi terk eyle dimekdir) ve bir nefes bāde iç, zīrā gice
uyumadıḳ ve şem efsāne ile yandı. (M,T+ u şem; vāv ḥāliyyet ifāde ider, ya nī
ḥālbuki şem efsāne ile yandı), ḥāṣılı, bāṭıl yere yandı dimekdir.
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Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

راز א دا
ا دا
از

אرف از
כ

Ārif ez-pertev-i mey rāz-ı nihānī dānist
Gevher-i herkes ezīn la l tuvānī dānist

Ba żı nüsḫada ārif yirine ṣūfī vāḳi olmuş. Pertev, (81a) bā-yı Acemīniñ ve
tā’nıñ fetḥiyle, żiyā ma nāsınadır ve bir nesneniñ eẟerine dirler. Lal’den murādı
meydir, teşbīh ṭarīḳiyle.
Maḥṣūl-i Beyt: Ārif meyiñ żiyā ve ṣafāsından gizli rāzı bildi, ya nī mey eşi a
ṣaldı ve maḫfī olan aḥvāl anıñ eşi asından ẓāhir ü hüveydā oldı. Niteki mużī
olan eşyānıñ şānındandır mer ī olmayan eşyāyı irā et eylemek. Mey gizli eşyāyı
gösterdügi gibi herkesiñ cevherin daḫi bu mey-i la lden bilmege ḳādirsin, zīrā
meşhūrdur ki şarāb herkesiñ gevherin iẓhār ider dirler. Bu maṭla da Ḫāce ġaybetden ḫiṭāba iltifāt eyledi ve mıṣrā -ı ẟānīyi ḥükm-i ḍarb-ı meẟelde īrād eyledi.

دا و
א دا

ا

غ

כ ور

ر

כ

Ḳadr-i mecmū a-i gul murġ-i seḥer dāned u bes
Ki ne her k’ū varaḳī ḫānd ma ānī dānist
1

söyle anlamında.
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Mecmūa-i gul iżāfeti beyāniyyedir ve murġ-i seḥer lāmiyyedir, ednā
mülābese ile. U bes ancaḳ dimekdir, sābıḳan beyān olunmuşdur, vāḳi olduġı
yirde ḥaṣr ifāde ider. Ki ḥarf-i ta līl-i ḥaṣr. Varaḳī’de yā vaḥdet içündür. Maānī
īhām ṭarīḳiyle vāḳi dir, ma nānıñ cem ine ve ilm-i ma ānīye dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Gül mecmū asınıñ ḳadrini bülbül bilür ancaḳ, ġayrı murġ
bilmez. Zīrā her kimse ki bir varaḳı oḳudı, ma ānīyi bilür degildir. Pes, her
murġ ki feryād u fiġānla muttaṣıfdır, gülüñ ḳadrin bilür degildir. Ḥāṣılı, her
nesneniñ ehli var, imdi ma şūḳuñ ḳadrini yine āşıḳ bilür, ġayrı ne bilür.

دل כאر ا אده
א دا

אن

א

כ دم دو

از

Arża kerdem du cihān ber-dil-i kār-uftāde
Be-cuz ez- ışḳ-ı tu bāḳī heme fānī dānist

Kār-uftāde başına iş düşmüş, mücerreb kimsede isti māl olunur.
Maḥṣūl-i Beyt: Dil-i mücerrebe iki ālemi arż eyledim, seniñ ışḳıñı bāḳī
bildi ve sā irini hep fānī. Dānist’iñ fā ili dildir, bāḳī bunda sā ir ma nāsınadır,
anıñçün sā irle tefsīr eyledik, taḳdīr-i kelām, bāḳīyi hep fānī bildi. (S,M+ bāḳī-rā
heme fānī dānist dimekdir.)

و

دا

و را כ از
אد א
כ ر

Seng u gil-rā koned ez-yumn-i naẓar la l u aḳīḳ
Her ki ḳadr-i nefes-i bād-ı Yemānī dānist

Yumn mübārek ma nāsınadır. Lal seng’e nisbet, (S,T+ aḳīḳ gil’e nisbet) ẕikr
olunmuşdur, zīrā aḳīḳ deryādan çıḳdıḳda bal mumı gibi mülāyim çıḳar, ṣoñra
ba żı mu ālece ile ḳaynadırlar ki böyle ḳıvām baġlar. Nāṣır-ı Ṭūsī Cevher-nāme’sinde (S+ ya nī Sūġāt-nāme’sinde) buyurmuşdur ki akīkle anberiñ ma denini
kimse bilmemişdir. İkisini de deryā kenārında divşürürler ve ba żı mu āleceler
ile terbiye iderler ki bu ṣūrete girer. Nefes-i bād-ı Yemānī; bu ibāretle telmīḥ
ider meşhūr ḥadīẟ-i şerīfe ki Ḥażret-i Peyġamber1 buyurmuşdur. ‘İnnī le-ecidu nefese’r-Raḥmāni min ḳibeli’l-Yemen.’ 2 Bu ḥadīẟ-i şerīfle Üveys-i Ḳarenī’niñ
nice yıl ṣoñra gelecegine işāret buyurmuşdur. Yemānī’de elif yā-yı nisbīniñ
1
2

M, S: Resūl-i Ekrem ve Nebiyy-i Muḥterem ṣalle’llāhu aleyhi ve sellem.
Ben Rahmân’ın Yemen tarafından gelen nefesini hissediyorum.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

birisinden ivāzdır, zīrā (S,M+ Arabīde) yā-yı nisbet müşeddeddir. Şām’ıñ nisbetinde Şāmī dirler, elif-i memdūde ile, i lāl sebebiyle yā’ları sāḳıṭ olup tenvīnle
oḳunur, Yemānin ve Şāmin dirler. Nefes-i bād iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seng ü gili1 yümn-i iltifātla la l ü aḳīḳ eyler her kimse ki
nefes-i bād-ı Yemānī ḳadrin bildi, ya nī bu ḥadīẟ-i şerīf işāret buyurduġı ma nānıñ ḳadrini bildi, ḥāṣılı, Üveys-i Ḳarenī ḥażretlerine muḥabbet eyledi, yāḫud
muṭlaḳā evliyā ḳadrin bildi. Her kimse ki ehlu’llāha muḥabbet idüp anlarıñ
ḳadrin bilüp ve anlarıñ silkine münselik oldı, seng ü mederi (81b) la l u aḳīḳ
eylese ġarīb degil.

اכ ن כ ز ا אی ام ا
א دا
در

آن

Ān şud eknūn ki zi-ebnā-yı avām endīşem
Muḥtesib nīz derīn ayş-i nihānī dānist

Ba żı nüsḫada efsūs-ı avām vāḳi dir ve ba żında ayş yerine rāz düşmüşdür.
Ān işāretdir muḳadder i tibāra. Şud bunda reft ma nāsınadır tecevvüzen2. Efsūs ṭa n, teşnī ve temesḫur ma nāsınadır. Ebnā ibn’iñ cem idir, oġullar dimekdir. Endīşem fi l-i mużāri mütekellim vaḥdedir, endīşīden’den, ḳayırmaḳ, mübālāt ma nāsına. Muḥtesib mübtedādır, dānist ḫaberi ve ayş-ı nihānī ḫaberiñ
ma mūlidir. Derīn terkībindeki īn işāretdir adem-i endīşeye. Pes, ma nā böyle
olur ki muḥtesib de ebnā-i avāmdan veyā efsūs-ı avāmdan adem-i endīşede
ayş-ı nihānī bildi, ya nī ḫalḳdan adem-i mübālatda ayş-ı nihānī bildi. Veyā
ism-i işāret ayş-ı nihānīye rāci ola ve bu cümle-i ẓarfiyye dānist’iñ mef ūl-i
fihi ola ve mef ūl-i bih maḥẕūf ola, ya nī merā lafẓı. Pes,
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce buyurur ki. Ol i tibār gitdi ki ebnā-i avāmdan veyā
efsūs-ı avāmdan pervā çekem ve ḳayıram, ya nī ḳayırmam dimekdir. Mıṣrā -ı
ẟānī evvele ḥükm-i ta līlde vāḳi dir. Zīrā muḥtesib daḫi bu mezkūrda ayş-ı
nihānī ya nī gizli ẕevḳ u ṣafāyı bildi dimekdir, yāḫud muḥtesib daḫi (S,M+ beni)
bu ayş-ı nihānīde bildi. (S,T+ Ya nī avāma ne i tibār ki muḥtesib bile beni bu
ayş-ı nihānīde bildi.) Muḥtesibi taḫṣīṣiñ aṣlı bu kim añlarda nāhī-i münkerāt
muḥtesiblerdir, niteki sābıḳan beyān olındı idi.
1
2

M: Ṭaş ve ṭopraġı.
S: mecāzen.
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آ زی
دا

آ

ا

ای כ از د
ا כ

Ey ki ez-defter-i aḳl āyet-i ışḳ āmūzī
Tersem īn nukte be-taḥḳīḳ ne-dānī dānist

Ba żı nüsḫada ne-dānī yerine ne-tānī vāḳi dir ne-tuvānī ma nāsına, (S,T+
ne-dānī’niñ de ma nāsı yine budur.) Ey ḥarf-i nidā, münādā āmm, maḥẕūfdur, ey ān kes ki taḳdīrindedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Defter-i aḳl iżāfeti
beyāniyyedir. Āyet-i ışḳ iżāfeti de beyāniyyedir. Āmūzī fi l-i mużāri muḫāṭab,
bi’l-fi il ögrenürsin dimekdir. Tersem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, müte alliḳdir ne-dānī’ye, (S,T+ tersem ne-dānī taḳdīrindedir. Īn nukte mef ūlun bih
ṣarīḥidir dānist’iñ. Be-taḥḳīḳ müte alliḳdir ne-dānī’ye)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ol kimse ki aḳıl defterinden ışḳ āyetin ögrenürsin, ya nī
aḳılla mertebe-i ışḳa vāṣıl olmaḳ dilersin, ḥāṣılı, edille-i aḳliye ve berāhīn-i
naḳliye ile ışḳ dersini ögrenürsin. Ḳorḳarım ki bu nükte-i ışḳı taḥḳīḳle bilmege ḳādir olmayasın, zīrā aḳl ve ışḳ eżdāddandır. (S,M+ İmdi bunda āmūzī’ye
ma nā-yı şarṭiyyet tażmīn idüp Bostān’dan bir beyt sened getüren ne bu beyti
añlamış, ne Bostān beytini.
Beyt:

ادت ری
א ادی ی

א
ز دوران

د

Diger herçi bāşed murādet ḫorī
Zi-devrān besī nā-murādī berī1

Beytiñ evvelini diger añlamış ve bu tekellüfe düşmüşdür, ammā) (M+ vu ger
añlasa), (S,M+ vāv’la, taḳdīre muḥtāc olmazdı. Ḫāce’niñ murādı oḳuyup ögrenürsin, ammā ḥaḳīḳatla bilemezsin ya nī ögrenemezsin.) İmdi ḥaḳīḳatiyle
ögrenmegi selbdir, nefs-i ögrenmegi degil.) (S,T+ Mıṣrā -ı evveli ‘Ey ki ez-defter-i
ışḳ āyet-i aḳl āmūzī’ yazup şerḥ eyleyen murādı bilmemiş2.)

אن

دا

אغ

ا

אور כ אزد
כ אر ئ אد

Mey bi-y-āver ki ne-nāzed be-gul-i bāġ-ı cihān
Her ki ġāretgerī-i bād-ı ḫazānī dānist
1
2

Şayet gönlünün her arzu ettiği şeyi yersen dünyada çok sıkıntı çekersin.
<T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Nāz faḫr ma nāsınadır, ne-nāzed faḫr eylemez dimekdir. Bāġ-ı cihān iżāfeti beyāniyyedir. Ġāretgerī; ġāret yaġmā, ger edāt-ı fā ildir, yā ḥarf-i maṣdar.
Bād-ı ḫazānī iżāfeti lāmiyyedir, ḫazānī’de yā nisbet içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Mey getür ki bāġ-ı cihānıñ güliyle faḫr eylemez her kimse
ki bād-ı ḫazānıñ yaġmācılıġın bildi. Ya nī dünyānıñ emvāl ü esbāb u eẟḳāliyle1
faḫr eylemez āḳıbetiniñ fenā ve zevālini bilen kimse.

و
ا دا

א دل

א

د آ א
ور از א

Dil-ber āsāyiş-i mā maṣlaḥat-i vaḳt ne-dīd
V’er ne ez-cānib-i mā dil-nigerānī dānist (82a)

Āsāyiş ism-i maṣdardır, diñleniş2 ya nī ḥużūr ma nāsına. V’er ne vu eger
ne’den muḫaffefdir, Arabīde ve-illā ma nāsına. Dil-nigerānī vaṣf-ı terkībīdir,
elif ve nūn ziyādesiyle, mübālaġa ile teveccühle intiẓāra dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Dilber bizim ḥużūr u ṣafāmızı vaḳtin maṣlaḥatına münāsib
görmedi, ya nī āsayiş ü rāḥatımızı te ḫīr eyledi, yoḫsa bizim cānibimizde göñlüñ intiẓār u inciẕāb u meylini bildi. Ya nī bizim vaṣla ṭālib ü rāġıb olduġumuzı
bildi, ammā vaḳtiñ ḥāline münāsib ü muvāfıḳ görmedi, ol cihetden te ḫīr eyledi ve ihmāl itdi.

ا

م כ از
א دا
آ

א ا
زا

Ḥāfıẓ īn gevher-i manẓūm3 ki ez-ṭab engīḫt
Z’eẟer-i terbiyet-i Āṣaf-ı ẟānī dānist

Gevher-i manẓūm’dan4 murād şi ridir. Engīḫt fi l-i māżī müfred ġāyib,
ḳopardı dimekdir, ammā bunda ṭabī atdan iḫrāc idüp iẓhār eyledi ma nāsınadır. Āṣaf-ı ẟānī’den murād Ḳıvāmuddīn Ḥasan’dır ki Ḫāce’niñ mürebbīsīdir ve bu dīvānda her yerde ki Āṣaf-ı ẟānī veyā Āṣaf ẕikr olsa murād Ḳıvāmuddīn Ḥasan’dır. Ḫāce bu beytde ṣan at-ı tecrīd ri āyet idüp kendini ġāyib
yerine ḳodı.
1
2
3
4

M: emvāl ü esbābıyla. S: emvāl ü eẟvāb u eẟḳāliyle.
S, T: digneniş.
M: manẓūme.
M: manẓūmeden.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ bu manẓūm gevheri ya nī eş ārı ki ṭab ından ḳopardı
ya nī iḫrāc u iẓhār eyledi, Āṣaf-ı ẟānīniñ terbiyesi eẟerinden bildi, ya nī Ḳıvāmuddīn Ḥasan terbiyesi sebebiyle (S,T+ böyle) cevāhir-i1 naẓma mālik oldı, zīrā
aṣḥāb-ı devletiñ naẓarı kīmyādır, ṭopraġa naẓar eyleseler (S,T+ kibrīt-i aḥmer u)
iksīr-i ekber2 iderler.
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Ez-Efrād-ı Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

אن
ان

א אق
آری א אق אن

Ḥusnet be-ittifāḳ-i melāḥat cihān girift
Ārī be-ittifāḳ cihān mī-tuvān girift

Ḥusn güzellik. (S,M+ Melāḥat) lüġatde tuzluluḳdur3, ammā leẕẕet ma nāsında müsta meldir. İttifāḳ melāḥat’a mużāf olmuşdur. Ārī evet dimekdir, Arabīde ne am ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ güzelligiñ melāḥat ittifāḳıyla cihānı ṭutdı ya nī ālem
ḫalḳını firīfte eyledi. Evet ittifāḳla cihānı ṭutmaḳ olur.

כد
ا
در ز אن

אن
د

ا אی راز
اכ
כ

İfşā-yı rāz-ı ḫalvetiyān ḫāst kerd şem
Şukr-i Ḫudā ki sırr-ı dileş der-zebān girift

İfşā if al bābından maṣdardır, fāş eylemek ma nāsına. Ḫalvetiyān ḫalvetī’niñ cem idir, ḫalvete mensūblar dimekdir. Ḫāst kerd; māżī māżīye muḳārin olsa ikincisinden ma nā-yı (M+ maṣdarī) murāddır, ḫāst kerden taḳdīrinde, fā ili şem’dir. Şukr-i Ḫudā maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Ki
1
2
3

M: gevher-i.
M: iksīr-i aḥmer.
S: tuzluḳdur.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ḥarf-i beyān. Sırr-ı dileş; şīn żamīri şem’a rāci dir. Der-zebān girift; girift
(M,T+ bunda alışdı1 ma nāsınadır,) (S+ bulaşıḳ ve nā-pāk2) bir nesneye āteş alışmaḳ gibi, (S,T+ ṭutmaḳ ma nāsına diyen ḫaṭā eyledi3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Şem ehl-i ḫalvetiñ sırrını ifşā eylemek istedi. Allāh’a şükür
ki diliniñ sırrı zebānına ya nī fetīlesine alışdı. Ḥāṣılı, şem iñ dilinde ḫalvetīler
ḥaḳḳında nār-ı ḥased peydā olup rāzlarını fāş eylemek istedi, Allāh’a şükür ki
diliniñ sırrı ya nī āteş-i ḥased zebānına alışdı, ya nī fetīlesine ki nutḳa mālik
olmadı. Pes ifşā-yı rāz idemedi. Zebāndan fetīlede yanan āteş murāddır. Şükür
Allāh’a ki göñliniñ sırrını dilinde ṭutdı diyen ḫaṭā eyledi4.

כ دم ز از ر و ی دو
ا ر د אن
א

ا
از

Mī-ḫāst gul ki dem zened ez-reng u būy-ı dōst
Ez-ġayreteş ṣabā nefes ender-dehān girift

Ba żı nüsḫada ‘Ez-ġayret-i ṣabā nefeseş der-dehān girift’ vāḳi dir, ammā
ikisiniñ me āli birdir. Mī-ḫāst ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir. Dem zened; dem’den
(82b) murād nefes ya nī tekellümdür, tekellüm eyleye dimekdir, şīn żamīri
gul’e rāci dir. Nefes ender-dehān girift sözini aġzında ṭutdı ya nī söyletmedi.
Maḥṣūl-i Beyt: Gül dilerdi5 ki dostuñ reng ü būyından nutḳ eyleye, ya nī
reng u būyda dosta öyküne6, ammā ṣabā ġayretden nefesini aġzında ṭutdı ya nī
söyletmedi, ḥāṣılı, reng u būy-ı yāre öykündürmedi dimekdir. Aġzını açdırmadı dinilse vechi var, ya nī ġonca şeklinden çıḳarmadı. Cā izdir ki girift bunda
fi l-i lāzım ola, ḥāṣılı, ṣabānıñ ġayretinden nefesi aġzında ṭutıldı, ya nī aġzın
açup nutḳa mālik olmadı.

אن

כ در
כ در آ

ا

آ

ز
ر

Zīn āteş-i nuhufte ki der-sīne-i men’est
Ḫurşīd şu le ī’st ki der-āsmān girift

1
2
3
4
5
6

M: iletdi.
S: bulaşıḳ ve nā-pāk ve.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
S, M: istedi.
M: faḫriye ide.
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Nuhufte gizli. Ki (M+ ḥarf-i) rābıṭ-ı ṣıfatdır iki mısra da bile. Ḫurşīd
mübtedā, şuleī’st ḫaberidir. Der-āsmān; der bā-i ṣıla ma nāsına. Girift bunda alışdı dimekdir, sābıḳan ẕikr olunan gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu gizli āteşden ki benim sīnemdedir, güneş bir şu ledir
ki āsumāna alışdı1, ya nī āsumān sīnemin āteşinden ṭutuşdı ve ḫurşīd andan
bir şu ledir. (S,T+ Sürūrī bu beytiñ i rābında dimiş ki mıṣrā -ı evvel mübtedā ve
mıṣrā -ı ẟānī ḫaberi, intehā. Bu i rābdan añlanan budur ki i rābdan ḥaẓẓı yoġımış. Bu beytde girift ibāretini ṭutdı dimekle ta bīr idenler ṭutdılar ḳapdılar
degil imiş 2.)

م

אر
در אن

א

כ אر

آ ده
دوران

Āsūde ber-kenār çu pergār mī-şudem
Devrān çu noḳṭa āḳıbetem der-miyān girift

Āsūde diñlenmiş3, rāḥat olmuş ma nāsına. Pergār, bā-i Acemīniñ fetḥi ve
kāf-ı Acemī ile, Türkçe pergel didikleri āletdir. Mī-şudem ḥikāyet-i ḥāl-i māżī,
olurdum dimekdir. Āḳıbetem’iñ mīm’i ma nāda miyān’a maṣrūfdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Kenārda pergār gibi āsūde-ḥāl (S,T+ olurdum ya nī āsūde-ḥāl) geçinürdüm, āḳıbet devrān (S,T+ beni noḳṭa gibi) ortada ṭutdı ya nī
ortaya ṭutup getürdi. Ḥāṣılı, ḫalḳdan külliyyen uzlet eyleyüp ḥużūrda idim,
āḳıbet devrān beni noḳṭa-i dā ire gibi ortaya ya nī ḫalḳ arasına ṭutup getürdi.
Pergār ve devrān ve noḳṭa ve miyān mürā āt-ı naẓīr ṣan atıdır.

در آن

آن روز ق א
אرض א
ز כ
כ

Ān rūz şevḳ-i sāġar-ı mey ḫirmenem bi-sūḫt
K’āteş zi- aks-i āreż-ı sāḳī der-ān girift

K’āteş; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Āreż Arabīde rā’nıñ kesriyledir, ammā Acem
fetḥ-i rā ile isti māl ider, kāfer ve Ḥātem de böyledir. Ḥāfıẓ’ıñ beytiniñ şerḥinde üçini bile edillesiyle taḥḳīḳ eylemişiz. Bunda girift alışdı ve te ẟīr eyledi
dimekdir.
1
2
3

M: ulaşdı.
T: ṭutlar ḳapılur degil imiş. <T+ Redd-i Şem ī>
S, T: diñnenmiş/dignenmiş.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde sāġarınıñ şevḳi benim vücūdum (S,T+ ḫarmanını) ol
(M,T+ gün) yaḳdı ve yandırdı ki sāḳīniñ ārıżı aksiniñ āteşi ol meyde te ẟīr idüp
aña alışdı. Şarābıñ ḳızarması ke enne ki sāḳīniñ ārıżı aksindendir ki Ḫāce’niñ
vücūdı ḫarmanını yaḳdı. Bunuñ gibiler iddi ā ī olur, taḥḳīḳī olmaz, şu arānıñ
da āvīsindendir. Bunda girift lafẓını ṭutdı ma nāsına ṭutanlar ṭutḳun-ṭab imiş1.

אن

ن כ ی אن آ
א כ دا آ ز אن

ا

ز

Ḫāhem şuden be-kūy-ı muġān āstīn-feşān
Z’īn fitnehā ki dāmen-i āḫir zemān girift

Şuden reften ma nāsınadır. Kūy-ı muġān meyḫāneler2. Āstīn yeñ.
Āstīn-feşān vaṣf-ı terkībīdir, feşanīden’den, ṣaçmaḳ ve silkmek, kināyedir tebaḫturdan ya nī ṣalını yürümekden3. Fitnehā fitneniñ cem idir. Ma lūm ola ki
her kelimeniñ ki āḫirinde hā-i resmī ola, lāle, jāle ve ġonçe ve Ḫāce gibi, hā
ile (S,T+ cem ) olduġı ḥīnde edāt-ı cem ol hā’nıñ yerine yazılur, kendiniñ hā’sı
yazılmaz. Dāmen-i āḫir zemān; āḫir bunda sükūn-ı rā ile oḳunur, żarūret-i
vezniçün. Āḫir zemān’a dāmen iżāfeti isti āre ṭarīḳiyledir, iżāfet-i beyāniyyedir, zīrā dāmen āḫir kendidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Kūy-ı muġāna yeñimi silkerek gidiserem (83a) bu fitnelerden ki āḫir zamān etegini ṭutdı. Ya nī āḫir zamānda vāḳi olan fitnelerden
ḳurtulmaḳ içün kūy-ı muġāna ṣalını ṣalını varısaram. Murādı, ḫoş-hāl ü müreffehü’l-bāl giderim. (S,T+ Āstīn-feşān isti cālden kināyetdir diyenler isti mālden ġafletlerinden indī söylemişler4.)

כ آ כאر אن
رכ
ان
כ آ ور

از

Mey ḫor ki her ki āḫir-i kār-ı cihān bi-dīd
Ez-ġam sebuk ber-āmed u rıṭl-ı girān girift

Mey ḫor; mey muḳaddem mef ūlidir ḫor’uñ, ki emr-i muḫāṭabdır. Ki
ḥarf-i ta līl. Āḫir-i kār işiñ ṣoñı. Sebuk lüġatde yeynidir5, ammā bunuñ gibi
1
2
3
4
5

M: girift lafẓını ṭutdı diyenler ḫaṭā eyledi. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: meyḫāneciler.
M: ya nī ṣalını ṣalını yürümege dirler.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: yeñülidir.
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yerlerde fevrī ya nī tīz ma nāsınadır. Rıṭl, rā’nıñ fetḥi ve kesriyle ve tā’nıñ sükūnıyla, nıṣf-ı baṭmān ma nāsınadır lüġatde, ammā böyle yerlerde büyük ḳadeḥdir. Girān bunda, kāf-ı Acemīniñ kesriyle, aġır ma nāsınadır, sebuk’üñ naḳīżi.
Rıṭl’ı girān’la vaṣf eylemesi ṭoluluġı i tibāriyledir, ya nī yarım baṭmān (S,T+ bādeyle) ṭolu aġır ḳadeḥi ele aldı.
Maḥṣūl-i Beyt: Mey iç, zīrā her kimse ki cihānıñ ṣoñ işini gördi, ġamdan
fevrī çıḳdı ve rıṭl-ı girān ṭutdı. Ya nī her kimse ki dünyānıñ serī ü’z-zevāl ve
fānī-i maḥż olduġın gördi ve bildiyse1 ale’l-fevr ġam-ı dünyādan çıḳdı ve ayş
u nūşa mübāşir olup aġır ḳadeḥler ele aldı.

ا
א
ن ار ان

ن

گ

כ

כنכ

Ber-berg-i gul be-ḫūn-ı şaḳāyıḳ nuvişteend
K’ān kes ki puḫte şud mey-i çun erġuvān girift

Şaḳāyıḳ lāleye dirler. Puḫte lafẓıyle bādeyi īhām ider, zīrā bādeniñ bir adı
puḫte’dir. Mey, çun erġuvān-girift ibāretine mużāf olmuşdur, erġuvān gibi
mey dimekdir2.
Maḥṣūl-i Beyt: Berg-i gül üzerine şaḳāyıḳ ḫūnıyla yazmışlardır ki ol kimse
ki puḫte oldı, erġuvān gibi ḳızıl bāde ṭutdı ya nī içdi. Ḫāce iddi ā ider ki, berg-i
gülüñ ḳızardıġı ẕātından degildir, belki üzerine şaḳāyıḳıñ ḳanıyla mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnını yazmışlardır, andan ḳızarır. Mażmūn-ı (T+ mıṣrā ) budur: Ol
kimse ki puḫte-rāy ve mücerrib-i rūzgār oldı, ḳırmızı bāde nūş eyledi, ya nī
eleẕẕ-i eẕvāḳ bāde-nūşluḳ ẕevḳidir. Pes, puḫte-rāy bu ẕevḳi terk eylememek
gerek.

אن

ح
ده אم زر כ
زرا אن אن
ن אد

Mey dih be-cām-ı zer ki ṣabūḥ-ı ṣabūḥīyān
Çun pādişeh be-tīġ-i zer-efşān cihān girift

Ṣabūḥ ṭañ vaḳtinde şarāb içmege dirler, ṭañ vaḳtinde içilen şarāba dirler
diyen indī söylemiş3. Zer-efşān cihān girift; zer-efşān vaṣf-ı terkībīdir, efşānī1
2
3

S: bilüp.
S’de paragrafın birinci cümlesi en sonda bulunmaktadır.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

den’den, silkmek ve ṣaçmaḳ, ekẟer ḳaġıdda isti māl olunur, ḳılıçda isti māli
meşhūr1 degil, meger ki ġılāfı zer-efşān ola.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde iç altun ḳadeḥle ki ṣabāḥ vaḳtinde ṣabūḥ idenleriñ
ṣabūḥı pādişāh gibi altun sepilmiş ḳılıçla cihānı ṭutdı, ya nī keyfiyyeti vücūd
ālemini iḥāṭa eyledi. (S,M+ Yāḫud ṣabūḥ idenleriñ ṣabāḥı ālemi altunlı ḳılıçla
rūşen eyledi, ya nī vücūdları ālemine nūr u żiyā virdi.) Bu beyt dīvānlarda bulunmadı ammā şāriḥler yazmışlar, pes, ihmāli lāyıḳ görülmedi.

כ

آن

ا

ز

כ

آب

א
א

Ḥāfıẓ çu āb-ı luṭf zi-naẓm-ı tu mī-çeked
Ḥāsid çi gūne nukte tuvāned ber-ān girift

Āb-ı luṭf iżāfeti beyāniyyedir. Mī-çeked fi l-i mużāri , çekīden’den, ṭammaḳ2 ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çünki seniñ naẓmıñdan āb-ı leṭāfet ṭamar3 ya nī
naẓmıñ laṭīf u āb-dārdır, ḥāsid ne vechile üzerine nükte ṭutmaġa ḳādirdir, ya nī
daḫl ü ṭa n eylemege ḳādir degildir. (S,M+ Ba żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle
vāḳi dir.)

در א او אد
כ
אم زد و از כ ان

א

Furṣat niger ki fitne çu der- ālem ūftād
Ḥāfıẓ be-cām mī-zed u ez-ġam kerān girift

Furṣat, niger’iñ muḳaddem mef ūlidir. Ki ḥarf-i beyān. Ūftād vāv’la da
vāv’sız da lüġatdır. Be-cām mī-zed ya nī kendini cām-ı bādeye urdı ya nī (83b)
bāde içmege başladı. Kerān kenār ma nāsınadır, Türkçe ḳırañ dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Furṣata naẓar eyle ki çünki āleme fitne düşdi, Ḥāfıẓ cām-ı
bādeye urdı ve ġamdan kenār ṭutdı, ya nī cām-ı bādeye mübāşir4 olup ġamdan
ḳurtuldı.

1
2
3
4

M, T: ma hūd.
M: ṭamlamaḳ.
M: ṭamlar.
M: meşġūl.
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68
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

א כ אر ز رخ ده
א
אن אز در
כאر اغ
Sāḳī bi-y-ā ki yār zi-ruḫ perde ber-girift
Kār-ı çerāġ-ı ḫalvetiyān bāz der-girift

Sāḳī münādā, edāt-ı (M, T+ nidā) maḥẕūfdur. Ber-girift ḳaldırdı dimekdir.
Ḫalvetiyān, ḫalvetī’niñ cem idir. Bāz der-girift gine alışdı ya nī ṭutuşdı.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, gel ki yār ruḫından perde ve ḥicābı ḳaldırdı ve
giderdi, gine ehl-i ḫalvetiñ çerāġı işi yalıñlandı ya nī çerāġları rūşen oldı. Ya nī
ehl-i ḫalvetiñ çerāġları söyünmüşdi, yine uyarıldı. Ḥāṣılı, cānānıñ rūyını
çerāġa teşbīh ider ve rūyını örtüp perde içine çekmesini çerāġıñ söyünmesine
ve perdeyi ḳaldurup yüzini gösterdigini girü çerāġıñ yalıñlanmasına (M+ teşbīh
ider.) (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını; ḫalvetīleriñ çerāġı işini girü ṭutdı diyen
maḳṣūd-ı beyti bilmemiş1.)

و

ه
ز

ا

د

رده

א

آن
و

Ān şem -i ser girifte diger çihre ber-furūḫt
V’īn pīr-i sāl-ḫorde civānī zi-ser girift

Şem-i ser-girifte burnı alınmış şem , bunda ser’den murād mikrāż ile alınan şem iñ yanmış fetīlesidir, meẟelā Türkīde şem iñ burnı dirler, Acem ser-i
şem dir, ammā bunda burnı söyünmemek2 içün alınan şem murāddır diger
çihre ber-furūḫt ḳarīnesiyle, girü çehresin yalıñlandırdı dimekdir, beyt-i sābıḳı tenvīrdir. Sāl-ḫorde (S, M+ çoḳ) yaşamışdan kināyetdir, zīrā sāl yıldır, ḫorde
yimiş dimekdir. Civānī zi-ser girift yigitligi başdan ṭutdı ya nī istīnāf eyledi
dimekdir.
1
2

<T+ Redd-i Şem ī>
T: söyünmek.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ol söyünmüş şem gine çehresin yalıñlandırdı. Bu pīr-i
sāl-ḫorde daḫi anıñ çehresini rūşen eylediginden yeñiden civānlıḳ ṭutdı ya nī
başdan yigit oldı. Ḥāṣılı, çehresini mestūr u pūşīde ṭutduġından bize küllī ża f
u herem ṭārī olmışdı. Pes, çehresini ki keşf eyledi, anıñ şevḳ u ẕevḳinden yeñiden civānlıḳ kesb eyledim. Bu iki beyt bu ma nāyı iş ār ider ki cānānı1 bir ārıża
sebebiyle çehresini pūşīde ve mestūr ṭutarmış. Ba dehu ki ārıża ber-tarāf oldı,
rūy-ı pākini mekşūf u nümāyān eyledi2. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ ma nāsında ol
uşşāḳından ferāġat eylemiş dilber girü arż-ı cemāl eyledi diyen maḳṣūda vāṣıl
olmamış3.)

ر

ی ز ره

ه داد אر כ
כ د
כ د دو

آن

وان

Ān işve dād yār ki taḳvā zi-reh bi-reft
V’ān luṭf kerd dōst ki duşmen ḥaẕer girift

Ba żı nüsḫada ‘Ān cilve kerd yār ki taḳvā zi-reh bi-reft’ vāḳi dir (S,T+ ve ba żısında ‘Ān cilve kerd yār ki muftī zi-reh bi-reft’) ve ba żısında yār yerine bāde
vāḳi olmuşdur. Pes, ol iki nüsḫa ile dört şekil olur ve aṣl-ı nüsḫa ile beş belki
altı, yedi. Ammā biz mektūbı şerḥ ideriz bir vechile ki cemī i andan müstaḫrec
ve müstenbaṭ ola inşā a’llāhu Teālā. Ān ism-i işāretdir işve’ye. Lāmi ī Çelebī
manẓūmesinde işve göñül aldamaḳ dimiş. Dād fi l-i māżī müfred ġāyibdir,
işve fā ili. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Taḳvā mübtedā, zi-reh bi-reft ḫaberi ve bu cümle
ṣıfatıdır işve’niñ. Taḳvā da tuḳā da perhīzkārlıġa dirler. Zi-reh bi-reft ya nī
taḳvā ḳalḳdı gitdi. V’ān luṭf kerd dōst ya nī mübālaġa ile luṭf eyledi ki duşmen ḥaẕer girift; duşmen’den murād raḳībdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ ol işve ve cilveyi virdi ki taḳvā yoldan ḳalḳdı, ya nī
ışḳda bir ḥālet ü keyfiyyet vardır ki āşıḳı zühd-i ḫuşkdan sālim eyler ve müftīye (84a) fetvā virmegi unutdurur, bāde de bu ḥālet ü keyfiyyeti virür. Dost
daḫi ol luṭf u iḥsānı eyledi ki raḳīb ḳorḳdı ki dost bizi kendüye taḫṣīṣ eyleye ve andan tamām i rāż eyleye. Yāḫud yār ol cilve ve işveyi eyledi ki ehl-i
taḳvāyı taḳvādan ve müftīyi fetvādan usandırdı, ya nī bunlara yāriñ ışḳı bir
ḥālet ü keyfiyyet virdi ki bi’l-külliye anları mu tād ḫidmetlerinden ḳaldırup
(T+ kendüye) ta alluḳ u ta aşşuḳ ṭabī atını virdi. (S,T+ Bu beytde mıṣrā -ı evveliñ
1
2
3

S: cānānı şevḳ u ẕevḳinden yeñiden civānlıḳ kesb eyledi, bir ārıża sebebiyle çehresini pūşīde ve mestūr
ṭutarmış.
S, M, T: eyleye.
<T+ Redd-i Şem ī>
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ma nāsında ġayr-ı münāsib taṭvīl-i kelām idenleriñ zevāyidine iltifāt olunmasun ki hīç nesneyi müfīd degildir1.)

د
אرت
در כ

ز אر از
כ

Zinhār ezīn ibāret-i şīrīn-i dil-firīb
Gūyī ki peste-i tu suḫan der-şeker girift

Zinhār ve zīnhār yā ile ve yā’sız lüġatdır, bunda amān ma nāsınadır.
Dil-firīb vaṣf-ı terkībīdir, firībīden’den, göñül aldayıcı dimekdir. Gūyā ki peste-i tu; bir nüsḫada gūyā bulundı, sā irīnde hep gūyī, yā ile, bulundı, yā’dan
elif münāsibdir2, egerçi ki nādirdir. Peste’den murād dehānıdır, zīrā şu arā
dehānı peste’ye teşbīh iderler. Der-şeker girift şeker içinde ṭutdı ya nī şekerle
ḳapladı dimekdir, (S, T+ şeker-i bādām ve şeker-i noḫud ve şeker-i kişniz3 gibi.
Zīrā bunları şekerle ḳapladı diyecek yerde) şeker girift dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Amān seniñ göñül aldayıcı ṭatlı elfāẓ u ibāretinden. Ke enne ki seniñ dehānıñ sözini şekere ḳapladı ve baturdı, ya nī seniñ tekellümüñde bir dad ve leẕẕet vardır ki işiden bī-iḫtiyār saña firīfte ve āşüfte ve ālüfte
olur. Gūyā ki sözüñi şekere ṭaldurup çıḳarursın. (S, T+ Cā izdir ki bu muḫāṭaba
cānānla ola ve) cā izdir ki tecrīd ṭarīḳiyle Ḫāce kendüye ḫiṭāb eyleye. Ya nī
naẓmıñda bir dad ve bir leẕẕet vardır ki mertebe-i siḥirdedir ki istimā eyleyeni
maġlūb-ı aḳl eyler, imdi amān bu siḥirden (S, T+ amān. Bunda ba żılarıñ muṭavvel, nā-münāsib kelāmına iltifāt olunmaya4.)

כ ده د

אد و

א

ا

א

כ

د

אر

Bār-i ġamī ki ḫāṭır-ı mā ḫaste kerde būd
Īsā-demī Ḫudā bi-firistād u ber-girift

Bār bunda yükdür. Ġamī’de yā vaḥdet içündür. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Ḫāṭır-ı mā
muḳaddem mef ūlidir ḫaste kerde būd’uñ ve bu cümle ṣıfatdır ġam’a. Ḫaste
kerde būd mecrūḥ eylemiş idi. Bi-firistād; bā ḥarf-i te kīd, firistād fi l-i māżī
gāyib, gönderdi dimekdir. Ber-girift fi l-i māżī, ḳaldırdı dimekdir.
1
2
3
4

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: yā’dan elif bedel münāsibdir.
S, M: kişniç.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Bir ġam yüki ki bizim ḫāṭırımızı mecrūḥ eylemişidi ya nī
bizi muḥkem incitmişidi, Allāhu Te ālā bir Īsā nefesli cān ṭabībi irsāl eyledi ve
ol ġamı ḳaldırdı ve giderdi. Ya nī cānān firāḳıyla ḫāṭırımız maġmūm u mehmūm idi. Allāhu Te ālā bize bir cānān irsāl eyledi ki ol ġam yüklerini1 külliyyen
ḳaldırdı.

و

ر
כאر د

و
و כ
ن درآ ی

Her serv-ḳad ki ber-meh u ḫur ḥusn mī-furūḫt
Çun tu der-āmedī pey-i kār-ı diger girift

Ḫur, vāv-ı resmī ile, güneşe dirler. Mī-furūḫt ṣatardı, ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir. Pey-i kār-ı diger girift ġayrı işiñ ardın ṭutdı ya nī ḥüsn-furūşluġı terk idüp
ġayrı kāra mübāşir oldı, zīrā sen gelmekle biżā a ve sermāyesi bī-i tibār olup
kesāda düşdi.
Maḥṣūl-i Beyt: Her serv boylı maḥbūb ki aya ve güneşe ḥüsn ṣatardı ya nī
ḥüsn cihetinden tefevvuḳ iderdi, çünki sen geldiñ, güzellik ṣatıcılıġı terk idüp
ġayrı işe mübāşir oldılar. Zīrā sen olduġuñ yerde anlarıñ ḥüsnine revnaḳ u
revāc u revāyiş ḳalmadı. Pey-i kār-ı diger girift’iñ ma nāsını; ya nī da vādan
ferāġat eylediler diyen indī söylemiş2.

ا

ا ك

כ

ز
כ

Zīn ḳıṣṣa heft gunbed-i eflāk pur ṣadā’st
Kūteh naẓar bi-bīn ki (84b) suḫan muḫtaṣar girift

Zīn ezīn’den muḫaffefdir. Ḳıṣṣa’dan murād ḥikāyet-i ışḳ u muḥabbetdir.
Gunbed, kāf-ı Acemīniñ żammıyle, ḳubbedir, ta rīb idüp cunbed de3 dirler.
Ba żı nüsḫada eflāk yerine gerdūn vāḳi dir. Ṣadā, yanḳuya dirler. Kūteh-naẓar
nāḳıṣ-naẓar ma nāsınadır. Suḫan muḫtaṣar girift; bir nesneyi azacıḳ ve cüz i
i tibār eylese muḫtaṣar girift ve muḫtaṣar dāşt dirler, bunda sözde vāḳi dir,
ya nī ışḳ ḳıṣṣasını cüz i ve ḳalīl add eyledi dimekdir.
1
2
3

S, T: ol ġamları.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: cünbüẕe.
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Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ u muḥabbet ḥikāyesinden yedi felek ḳubbesi pür-ṣadādır ammā ḳāṣır-naẓarı1 gör ki bu ḫuṣūṣda sözi muḫtaṣar ṭutdı ya nī ḳalīl i tibār
eyledi. Ḥāṣılı, aḥvāl-i ışḳ u muḥabbeti bilmeyen cüz i ṣanur.

כ אر

ا د אزכ آ
او ر
כد

א

Ḥāfıẓ tu īn du ā zi-ki āmūḫtī ki yār
Ta vīẕ kerd şi r-i tu-rā vu be-zer girift

Ḥāfıẓ münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Ki bunda ismdir, kim ma nāsına.
Āmūḫtī fi l-i māżī2 müfred muḫāṭab, bunda lāzım vāḳi dir. Yār mıṣrā -ı ẟānīye
merhūndur. Tavīẕ ve taavvuẕ3 ḥamāyil ma nāsında isti māl ider. Be-zer girift
altunla ḳapladı dimekdir. (M, T+ Ma hūd ḳıṣṣadır ki ḥamāyili altun ẓurūf içine
vaż iderler.) Ba żı nüsḫada be-zer yirine zeber vāḳi dir, ezber ma nāsına, (M, T+
ki anlar zeber lafẓını üç yirde isti māl iderler; üst ma nāsına ve ezber) ve ḥareket-i fetḥaya da zeber dirler. Pes,
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bu du āyı sen kimden ögrendiñ ki yār seniñ şi riñi ḥamāyil idüp altunla ḳapladı veyā ḥamāyil idüp ezberledi. Ya nī seniñ şi riñde bir ḫāṣṣa vardır ki yār bülend-pervāz u müstaġnī iken bu ḳadar ta ẓīm u
tekrīm ider.

1
2
3

S: muḫtaṣar-naẓarı.
M, S, T: fi l-i mużāri .
S, T: ūẕe
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69
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

ش ر در אر دا
گ
و ا ران گ و ا ش א אی زار دا
Bulbulī berg-i gulī ḫoş-reng der-minḳār dāşt
V’enderān berg u nevā ḫoş nālehā-yı zār dāşt

Bulbulī’de yā vaḥdet içündür. Berg, kāf-ı Acemīyle, bunda yapraḳdır ya nī
nebātāt cinsiniñ yapraġı. Gulī’deki yā vaḥdet içündür ve berg’iñ gul’e iżāfeti
lāmiyyedir. Ḫoş-reng güle ṣıfatdır, güzel renkli dimekdir. Minḳār ḳuş burnına
dirler, aṣlında ism-i āletdir, naḳrdan ki ma nāsı (S,T+ bir nesneyi) bıçaḳla veyā
bir ġayri āletle oymaḳdır. V’enderān; vāv ḥarf-i aṭf, mutażammındır ma nā-yı
ḥāliyyeti, ender ḥarf-i ẓarf, ān ism-i işāretdir mā-ba dinde berg u nevā’ya,
enderān’ıñ hemzesi vāv’la vaṣl olur. Berg u nevā aṭf-ı tefsīrīdir, her yerde ki
berg lafẓı nevā ile veyā sāz’la, berg u sāz gibi, ẕikr olsa berg’den anda ni met
murāddır, nevā ḫod ni met ma nāsındadır. Ṣıḥāḥ-ı Fürs’de berg sāz-ı mihmānī
dimiş, ya nī ḳonuḳluḳ yaraġı ve esbābı. Ḫoş bunda eyi ma nāsındadır, ma nā-yı
iltīzāmisi muḥkemdir. Nālehā nāle’niñ cem idir, iñildiler dimekdir, āḫirinde
hā-yı resmī olan kelime hā ile terkīb olsa, ya nī edāt-ı cem olan hā’yla, lālehā
ve ġonçehā ve jālehā gibi, hā-yı resmī kitābetden sāḳıṭ olur, ġaflet olunmaya.
Zār lüġatda ẕelīl ma nāsındadır, zār ü ẕelīl dirler aṭf-ı tefsīrī ṭarīḳiyle. Gāh
olur ki zār u ża īf dirler, ża īfe aṭf-ı tefsīrī ṭarīḳiyle2. Ammā, zārī, yā ile olıcaḳ
zārīden’den müştāḳ olur, iñildi ma nāsına. Pes, feryād u fiġān u nāleye aṭf-ı
tefsīrī vāḳi olur. Pes, zār’la, zārī’niñ beyninde (M,T+ farḳ) fāḥişdir. Ġarābet3
bundadır ki Rūm’uñ ekẟer ehl-i Fürsi ikisiniñ arasını farḳ eylemedi. Ḥattā birisi ki kendüye ḥüsn-i ẓannı ġālibdir, ḫoş nālehā-yı zār dāşt’ıñ ma nāsında ḫoş
zār ve nāleler ṭutdı dimiş4. Bu iki mıṣrā da bile dāşt dāştī taḳdīrindedir, ya nī
ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir, (85a) ve-illā ma nā müstaḳīm olmaz.
1
2
3
4

M: Ve lehu eyżan raḥimehu’llāh.
S: Gāh olur ki zār u ża īf, aṭf-ı tefsīrī ṭarīḳiyle.
S: ġarāyib.
<T+ Redd-i Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Bir bülbül bir güzel renkli gül yapraġını minḳārında ṭutardı1 ve ol güle vuṣlat ḥasreti ile2 ḫoş zār u ḥazīn3 nāleleri var idi. Bunda dāşt
lafẓını var idi dimekle ta bīr eyledik, zīrā muḳteżā-yı isti māl böyledir. Meẟelā
māl-dār’ıñ ma nāsı mālı var dimekdir, bi-ḥasebi’l-isti māl māl ṭutıcı degildir,
egerçi muḳteżā-yı (T+ isti māl-i) lüġat böyledir.

ا א و אد
ق در ا כאر دا

و
ۀ

در
א را

Goftemeş der- ayn-ı vaṣl īn nāle vu feryād çīst
Goft mā-rā cilve-i ma şūḳ der-īn kār dāşt

Goftemeş; şīn-i żamīr bülbüle rāci dir. Ayn-ı vaṣl’dan murād maḥż-ı vaṣldır. Cilve arż-ı ḥüsn ü cemāle dirler. Derīn kār; īn işāretdir nāle ve feryād
lafẓına.
Maḥṣūl-i Beyt: Bülbüle didim: Maḥż-ı vaṣlda bu nāle ve feryād nedir? Bülbül didi: Cilve-i ma şūḳ bizi bu işde ṭutdı, ya nī ma şūḳ arż-ı ḥüsn ü cemāl eyledi ve bizi feryād u fiġāna düşürdi. Ḥāṣılı, feryād u fiġānım bī-sebeb degildir,
egerçi ayn-ı vaṣldayım.

اض

אی ا
ا אن אر دا

א א
אر ا
אد אه כא ان د از

Yār eger ne-nşest bā-mā nīst cāy-ı i tirāż
Pādişāh-ı kām-rān būd ez-gedāyān ār dāşt

Kām-rān; kām murād, kām-rān vaṣf-ı terkībīdir, rānīden’den, sürmek
ma nāsına, murād sürici dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Yār eger bizimle oturup ṭurmazsa ya nī muḫteliṭ olmazsa
maḥall-i i tirāż degil. Zīrā kām-rān pādişāhdır, gedālardan ār ṭutar ya nī ārı var.

دو
ردار دا

د אز و אز א א
در
م آن כ אز אن

Der ne-mī-gīred niyāz u nāz-ı mā bā-ḥusn-i dōst
Ḫurrem ān k’ez-nāzenīnān baḫt-ı ber-ḫordār dāşt
1
2
3

T: ṭutdı.
S, T: vuṣlat ni metinde.
M: ḫoş.
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Der ne-mī-gīred te ẟīr eylemez dimekdir. Niyāz arż-ı ḥācet ve nāz faḫr
ma nāsınadır. Bā-ḥusn-i dōst; bā bunda ḥarf-i ṣıladır. Ḫurrem şād ma nāsına. Nāzenīnān cem -i nāzenīn, ism-i mensūb-ı nāz’dır ḫilāf-ı ḳıyās üzre, zīrā
nūn-ı evveliñ nisbete daḫli yoḳdur, ammā nūn-ı ẟānī te kīd-i nisbet içündür.
Ber-ḫordār (S, T+ iki) vaṣf-ı terkībīden mürekkebdir, birisi ber-ḫor, biri de dār
lafẓıyla terkībdir, (S, T+ ammā isti mālde bir vaṣf-ı terkībī) ḥükmündedir. Ber
yemiş ma nāsınadır, ḫor ise, ḫorden’den, yemek ma nāsınadır, dār ise, dārīden’den, ṭutmaḳ ma nāsınadır, ber-ḫor-dār ṭutıcı baḫtı ola dimekdir1.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim niyāz u nāzımız dostuñ güzelligine te ẟīr eylemez,
ya nī her ne ḳadar ki tażarru u niyāz eyledik, kemāl-i güzelliginden dost bize
hīç iltifāt eylemedi. İmdi sa ādetli oldur ki nāzenīnlerden ber-ḫordār ya nī
naṣībli (S,T+ ve netīceli) ṭāli i ola, ya nī güzellerden fāyideli baḫtı ola, ḥāṣılı,
güzellerden ḥaẓẓ u ẕevḳ almış sitāresi ola2.

כ כ آن אش אن ا אن כ
در دش אر دا

א

כא

Ḫīz tā ber-kilk-i ān naḳkāş cān efşān konīm
K’īn heme naḳş-ı aceb der-gerdiş-i pergār dāşt

Ḫīz ḫiṭāb-ı āmmdır, ḳalḳ dimekdir. Kilk, Acemden iki kāf-ı Arabī ile3
mesmū dur, ammā Ervām kāf-ı evveli Acemī oḳurlar, ḥāṣılı, ikisi de kāf ’ı meksūr oḳur. Cān-efşān vaṣf-ı terkībīdir, efşānīden’den, silkmek ve ṣaçmaḳ ma nāsına. Ve cā izdir ki vaṣf-ı terkībī olmayup efşān ism ola, niẟār (S,T+ ya nī ṣaçı)
ma nāsına ve cān, konīm lafẓınıñ muḳaddem mef ūli ola4, cānı efşān idelim
dimek ola. Vech-i ẟānī eṣaḥḥdır, zīrā vech-i evvel ḫod-rā lafẓını taḳdīr eylemege muḥtācdır, ḫod-rā cān-efşān konīm dimek olur. K’īn; kāf ḥarf-i ta līl,
īn ism-i işāretdir heme naḳş ibāretine. Gerdiş ism-i maṣdardır, gerdīden’den,
dönüş ma nāsına. Pergār Türkçe pergel didikleri āletdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫīz ya nī ḳalḳ, tā ol naḳkāşıñ ḳalemine kendimizi cān-efşān
idelim veyā cānı efşān idelim ki (85b) devr-i pergārda bu ḳadar nuḳūş-ı acībesi vardır. Ya nī eflāk ü anāṣırı küreviyyü’ş-şekl5 ya nī müdevver yaratdı ve
içlerinde acāyib maḫlūḳāt ḫalḳ eyledi dimekdir.
1
2
3
4
5

M: Ber-ḫordar baḫt ṭutıcı ola dimekdir.
M: ḥaẓẓ ve ẕevḳ itmiş sitāreli ola.
T: iki kāf bile Arabī.
S: ve cān mübtedā, konīm ḫaber, lafẓınıñ muḳaddem mef ūli ola.
S, T: küriyyü’ş-şekl.
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כ
כ א
אر دا
א
ر

راه
אن

Ger murīd-i rāh-ı ışḳī fikr-i bed-nāmī me-kon
Şeyḫ-i Ṣan ān ḫırḳa rehn-i ḫāne-i ḫammār dāşt

Murīd rāh’a ve rāh ışḳ’a ve ışḳ yā-yı ḫiṭāba1 mużāfdır ve murīd’iñ rāh’a
iżāfeti ism-i fā iliñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Şeyḫ-i Ṣanān Abdurrezzāḳ-ı Yemenī ḥażretleridir ki ‘Dūş ez-mescīd sūy-ı mey-ḫāne-āmed pīr-i mā’
ġazelinde tafṣīli geçmişdir. Ḫırḳa fuḳarā geydügi ferāceye dirler. Rehn ṭutıya
dirler. Ḫammār mübālaġayla ism-i fā ildir, ḫamr ṣatıcı ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger ışḳıñ yolına ṭālib iseñ bed-nāmlıḳ fikrini eyleme.
Ya nī āşıḳlıḳ bed-nāmlıḳdır, imdi ışḳ yolına sülūk eylemege ṭālib ü rāġıb iseñ
bed-nāmlıḳ fikrini terk eyle. Mıṣrā -ı ẟānī ḥükm-i ta līlde vāḳi dir. Taḳdīr-i
kelām, zīrā Şeyḫ-i Ṣan ān böyle aẓīmü’ş-şān mürşid iken Ḳayṣeriyye şehri kāfir
elinde iken bir kāfir ḳızına āşıḳ olup ḫınzīrlarına çobanlıḳ idüp, (T+ ḳızla şürb-i
ḫamr eyleyüp) hīç bed-nāmlıḳ fikrini eylemedi. Ḥāṣılı, ḳız şeyḫden ḫamr ṭaleb
eyledi, şeyḫ ise efḳar-ı nāsdan idi, hīç bir nesneye mālik degil idi, vardı bir
ḫammāra ḫırḳasını bir miḳdār şarāba rehn eyledi ve getürdi ve ḳızla içdi. Pes,
Ḫāce’niñ ‘Ḫırḳa rehn-i ḫāne-i ḫammār’ buyurdıġı meẕkūr Şeyḫ-i Ṣan ān’ıñ
ḳıṣṣasına telmīḥdir. (S,M+ Nitekim Āṣafī buyurur:
Beyt:

ا אت אن آ
א زادۀ رش

در

אن
א

ا

ز
ا

ا

Zi-Ṣan ān ḫırḳa-pūşī der-ḫarābāt-ı muġān āmed
Ne-dānist īn ki ḫāhed sāḫt tersā-zāde-i ūreş2)

(S,T+ Ṣan ān lafẓını, ṣaḥīḥ3, nūn’suzdur diyen echel-i ibād4 kendi zu mıyla
iẓhār-ı cehl eylemiş5.)

1
2
3
4
5

T: yā-yı mütekellime.
San’ân diyarından hırka giyen bir sûfî meyhaneye geldi. ‘Ûr (üryan, tek gözlü yani sadece dünyayı
düşünüp âhiretten habersiz) hristiyan kızının kendisine ne yapacağından haberi yok.
T: hīç.
S: echel ibāret.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ر ش כ در ا ار
ز אر دا
כ در

و آن
ذכ و

Vaḳt-i ān şīrīn ḳalender ḫoş ki der-eṭvār-ı seyr
Ẕikr u tesbīḥ-i melek der-ḥalḳa-i zunnār dāşt

Ān ism-i işāretdir meẕkūr şeyḫe, şīrīn ḳalender didügi anıñçündür ki
ḫırḳasını şarāba rehin idüp üryān ḳaldı. Eṭvār cem -i ṭavr’dır, aḥvāl ma nāsına. Seyr’den murād sülūkdur, ya nī aḥvāl-i sülūkde. Zunnār naṣārānıñ
alāmāt-ı küfrden bir alāmetidir ki ḳuşaḳlarına bend idüp ḳuşaḳdan aşaġa
ṣarḳıdırlar, ḥāṣılı, görmege mevḳūfdur. Der-ḥalḳa-i zunnār didigi anıñçündür ki zunnār bir niçe ḥalḳa olur, tesbīḥ de ḥalḳadır, anıñçün ‘Ẕikr u tesbīḥ-i melek der-ḥalḳa-i zunnār dāşt’ didi.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol şīrīn ḳalenderiñ ya nī Şeyḫ-i Ṣan ān’ıñ1 vaḳti ve ḥāli
ḫoşdur ki melekiñ ẕikr ü tesbīḥini zünnār ḥalḳalarında ṭutardı ya nī eylerdi,
ḥāṣılı, ṣūret-i küfrde şerāyiṭ-i İslāmı ri āyet eylerdi. Bunuñ tafṣīline muṭṭāli
olmaḳ isteyen kendiniñ seyr ü sülūki ḫuṣūṣunda dinilmiş bir kitāb var ki aña
Abdurrezzāḳ-ı Yemenī ḳıṣṣası dirler ve Mantıḳu’ṭ-Ṭayr’da daḫi bir mufaṣṣal
ḥikāyesi vardır, anda görsün2.

ری
אر دا

آن
אا

אم
ی

א ز
ۀ אت

Çeşm-i Ḥāfıẓ zīr-i bām-ı ḳaṣr-ı ān ḥūrī-sirişt
Şīve-i cennāt-ı tecrī taḥtehā’l-enhār dāşt

Bām eviñ ṭamına dirler. Ḥūrī; bu ism bu ṣūretde gelmek taṣarrufāt-ı
Acemdendir, zīrā ḥūr (S,M+ cem -i aḥver) u ḥavrā’dır. Pes, aña yā-yı nisbī ziyāde
eylemeli olsalar yā vāḥidine redd iderler veyā cem -i ḳılletle cem iderler, andan
ṣoñra nisbet iderler. Ammā Acem ḥūr lafẓını müfred i tibār idüp elif ve nūn
ile cem idüp ḥūrān dirler.

1
2

M: Şeyḫ-i Ṣan ān ḥażretleriniñ.
S, M: görülsün.
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Beyt:1

را دوزخ د ا اف
ا
ا اف

ران
از دوز אن س

Ḥūrān-ı behiştī-rā duzaḫ buved A rāf
Ez-dūzaḫiyān purs ki A rāf behişt’est2

Ve yā-yı nisbī de idḫāl iderler. Sirişt ḫilḳat ma nāsınadır, ḥūrī-sirişt ḥūrī
yaradılışlı dimekdir. Cennāt cennetiñ cem idir, bāġçeler (86a) dimekdir. Tecrī
fi l-i mużāri müfred mü enneẟ ġāyibe. Taḥtehā; taḥt alt ma nāsınadır, muḳabili fevḳdir, üst ma nāsına, hā żamīri cennāta rāci dir. El-enhār nehriñ cem idir,
ırmaḳlar dimekdir, tecrī’niñ fā ilidir. Tecrī fā iliyle ve mef ūlün fīhi ile maḥallen mecrūr, ṣıfatıdır cennāt’ıñ.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ gözi ol ḥūrī-sirişt cānānıñ ḳaṣrı ṭamınıñ altında
( ya nī taḥtında) ırmaḳlar aḳan cennetler şīvesin ṭutdı, ya nī ol ḥāli var dimekdir. Ḥāṣılı, cānānıñ ḳaṣrını cennete teşbīh eyledi ve kendiniñ gözi yaşını
cennetiñ içinde aḳan ırmaḳlara beñzetdi3.
M+

Ḫāce’ye bu beytde iki vech ile daḫl eylemişler. Birisi oldur ki zīr-i bām-ı
ḳaṣr dimiş, zīr-i ḳaṣr gerek idi, zīrā enhār bām-ı ḳaṣrıñ altında cārī degildir,
ḳaṣrıñ altında cārīdir. āniyen bu kim enhār cennātıñ taḥtında cārīdir dimiş,
ḥāl ān ki cennetin içinde cāridir, altında degil. Ba żılar cevāb virmiş ki bunuñ
gibiler müsāmaḥāt-ı şi riyedendir, żarar virmez. Su āl-i ẟānīye böyle cevāb da
mümkündür, (S,T+ diyevüz). Bu Arabī terkīb āyet-i kerīmeden4 muḳtebes ola,
ba żı taṣarrufla. Aṣlında ‘cennātun tecrī taḥtehā’l-enhār’ idi, żarūret-i vezniçün
tenvīni isḳāṭ eylemiş. Ba żı müffesirīn (S,T+ żamīre) bir mużāf taḳdīr eyledi,
ya nī ‘taḥte eşcārihā’ dimekdir. Ma lūm ola ki Naẓm-ı şerīfiñ5 cemī mevāżı ında
‘min taḥtihā’dır, illā sūre-i Berā e’niñ āḫirinde cemī ḳurrānıñ ittifāḳıyla ‘taḥtehā’dır, min’siz. İllā İbn-i Keẟīr ḥażretleri bunda da min-i cārre ile oḳur.

1
2
3
4
5

S, M: Miẟāl.
Cennetteki huriler için A râf cehennem gibidir. Bir de cehennemliklerden sor, onlara göre A râf cennet
gibi.
M: teşbīh eyledi.
S: kübrādan.
M: Furkān-ı şerīfiñ.
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Ve lehu eyżan1
Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

ا
ا

رو

א

د ی כ אر
وز
כ

Dīdī ki yār cuz ser-i cevr u sitem ne-dāşt
Bi-şkest ahd v’ez-ġam-ı mā hīç ġam ne-dāşt

Dīdī ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle iḫbār u inşāya taḥammüli var, (S+ inşādan
murād istifhāmdır.) Yār mübtedā, ne-dāşt ḫaberi ve cuz ser-i cevr u sitem,
ne-dāşt’e müte alliḳdir ve bi-şkest ḫaber ba de ḫaberdir ve ahd, bi-şikest’iñ
mef ūlidir ve ḫaberleriñ taḥtında müstetir żamīrler yār’a rāci dir ve mübtedā ḫaberleriyle ve müte allaḳātıyla mef ūlidir dīdī’niñ. V’ez-ġam-ı mā; vāv
ma nā-yı ḥāliyyeti mutażammındır. Hīç ġam ne-dāşt; ġam muḳaddem mef ūlidir ne-dāşt lafẓınıñ. Cuz ġayr ma nāsınadır. Ser sevdā ve ārzū ma nāsındadır.
Cevr u sitem müterādifāndır.
Maḥṣūl-i Beyt: Gördüñ veyā gördüñ mi ki yār cevr ü sitemden ġayrı
ārzū ve hevā ṭutmadı ya nī cevr ü sitemden ġayrı hevāsı yoḳ. Ahdi ṣıdı ve2
bizim ġamımızdan hīç ġam ṭutmadı, ya nī bizim ġam-nāk oldıġımızdan
ġamı olmadı.

م

نכ
م ا

دل

ش ار
و ت

א رب
اכ وכ

Yā Rab me-gīreş er çi dil-i çun kebūterem
Efkend u kuşt u izzet-i ṣayd-ı Ḥarem ne-dāşt

Me-gīreş; me-gīr fi l-i nehy-i muḫāṭabdır, şīn żamīri yāre rāci dir, Yā Rab,
yāri mu āḫeẕe eyleme dimekdir. Erçi egerçi’den muḫaffefdir. Çun edāt-ı teşbīh. Kebūter gügercin, mīm żamīr-i mütekellim vaḥdedir. Efkend yıḳdı ve
kuşt depeledi. Vāv ḥāliyyedir. İzzet’iñ ṣayd’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti
ḳabīlindendir ve ṣayd’ıñ Ḥarem’e (S,T+ iżāfeti) lāmiyyedir.
1
2

M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.
S: Ahdi ḳırdı ya nī bozdı ve.
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Maḥṣūl-i Beyt: Yā Allāh, yāri mu āḫeẕe eyleme ya nī afv eyle, egerçi benim kebūter gibi dilimi1 yıḳdı ve öldürdi ve Ḥarem ṣaydına izzet ü ḥürmet
eylemedi. Ma lūm ola ki Mekke-i Mükerreme’niñ2 eṭrāfında mu ayyen yerler
vardır ki aña Ḥarem dirler ki anda av avlamaḳ cā iz degildir. Pes, bir kimse (S,T+
anda) bir ṣayd şikār eylese ġarāmetin çeker. İmdi Ḫāce’niñ Ḥarem buyurdıġı
bu Ḥarem’dir teşbīh ṭarīḳiyle.

אر

و
כم ا

آ

و

אز

א אכ ر

Ber-men cefā zi-baḫt-ı men āmed u ger ne yār
Ḥāşā ki resm-i luṭf u ṭarīḳ-ı kerem ne-dāşt

Ber-men benim üzerime ya nī bana. Vu ger ne ve-illā ma nāsınadır. Resm
ādet ve ḳānūn.
Maḥṣūl-i Beyt: Baña cefā kendi ṭāli imden geldi, yoḫsa yār ḥāşā ki resm-i
luṭfı ve ṭarīḳ-ı keremi ṭutmaya, ya nī (S,M+ ḥāşā ki luṭfı (86b) ve keremi) olmaya. Ḥāṣılı, yāriñ resm-i luṭfı ve ṭarīḳ-ı keremi vardır, imdi benim başıma gelen
belālar kendi sitāremdendir, yārdan degil.

از او

اری כ
م ا

כ

آن כ

אכ ر

אا

Bā-īn heme her-ān ki ne ḫārī keşīd ez-vey
Her cā ki reft hīç keseş muḥterem ne-dāşt

Bā-īn heme; īn ism-i işāretdir luṭf u kerem-i yāre, ya nī yāriñ bu cümle luṭf
u keremiyle. Her-ān ki; ki ismdir, kim ma nāsına, her ol kimse ki dimekdir. Ne
ma nāda keşīd’e muḳayyeddir, ne-keşīd taḳdīrinde. Ḫārī; ḫār ẕelīl ma nāsınadır
ve yā ḥarf-i maṣdardır. Her cā, reft’iñ muḳaddem mef ūlidir. Keseş’de şīn żamīri
her ān ki’deki ki lafẓına rāci dir. Muḥterem ḥürmetli dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ bu cümle luṭf u keremiyle her ol kimse ki andan ẕillet ü ḫārlıḳ3 çekmedi, her yere ki gitdi, hīç (M,T+ kimse) aña ḥürmet eylemedi.
Ya nī her kimse ki cānānıñ ẕüll ü ḥaḳāretini çekmedi, hergiz hīç kimseden
izzet ü ḥürmet bulmadı.
1
2
3

S: benim kebūterim gibi.
M, T: Ḥażret-i Mekke’niñ.
T: hevān. S: hevādan.
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ی
ا

אر אده و א
א
ا כאر א כ כ

אم

Sāḳī bi-y-ār bāde vu bā-muḥtesib bi-gūy
İnkār-ı mā me-kon ki çunīn cām Cem ne-dāşt

Ba żı nüsḫada muḥtesib yirine muddeī vāḳi dir. İnkār’ıñ mā’ya iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i ta līl. Cām, ne-dāşt’ıñ muḳaddem
mef ūlidir. Cem mübtedā, ne-dāşt ḫaberi.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bāde getür ve müdde īye ve muḥtesibe söyle, bize
inkār eyleme ki buncılayın cāmı Cem ṭutmazdı, ya nī böyle cāmı Cem’iñ
yoġıdı1, ḥāṣılı, biz mālik oldıġımız bādeye (S,T+ ve cāma) Cem mālik olmamışdır.

د

درش
را و כ ره
وادی و ره در م ا
כ

Her rāh-rev ki reh be-ḥarīm-i dereş ne-burd
Miskīn burīd vādī vu reh der-Ḥarem ne-dāşt

Rāh-rev vaṣf-ı terkībīdir, revīden’den, yola gidici dimekdir, murād sālik-i
rāh-ı ışḳdır. Ḥarīm avlı, reh muḳaddem mef ūlidir ne-burd’uñ. Burīd fi l-i
māżī müfred ġāyibdir, fa ili taḥtında müstetir, rāci dir miskīne ki ibāretdir
rāh-rev’den. Vādī dere. Reh-i Ḥarem’den murād Mekke ḥaremidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Her āşıḳ-ı sālik ki cānānıñ ḳapusı ḥarīmine yol iletmedi
ya nī ḳapusına vāṣıl olmadı, miskīn rāh-rev ḳaṭ -ı vādī-i Ḥarem eyledi, ammā
Ḥarem’e yol ṭutmadı ya nī Ḥarem’e vāṣıl olmadı. Ḥāṣılı, sa y-i belīġ idüp der-i
ḥarīm-i cānāna vāṣıl olmayan āşıḳ (M,T+ ḳaṭ -ı) beyābān idüp Mekke’ye vāṣıl
olmayan ḥācı gibidir.

ا

כ

א

ی
دو

א

Ḥāfıẓ bi-ber tu gūy-ı feṣāhat ki mudde ī
Hīçeş huner ne-būd ḫaber nīz hem ne-dāşt
1

M: yoḫ idi.
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Bi-ber fi l-i emr-i muḫāṭabdır, berīden’den, (M,T+ ilet dimekdir), (S,T+ burden’den diyen iştiḳāḳ aḥvālini bilmez imiş1.) Gūy-ı feṣāḥat iżāfet-i beyāniyyedir. Gūy ṭopdur ki Arabīde küre dirler. Feṣāḥat’i ḥaḳīḳatle bilmek isteyen
ma ānī kitāblarına mürāca at eylesün ki anda feṣāḥat’i üç ḳısma taḳsīm eyler ve
her ḳısmını alā ḥidetin2 ta rīf-i ḫāṣla ta rīf eyler. Ẓāhir budur ki bunda feṣāḥat
fi’l-kelām murād ola, ḥāṣılı, söz aybdan ḫāliṣ ü pāk olmaḳdır. Ki ḥarf-i ta līl.
Muddeī’den bunda murād ḫaṣımdır. Hīçeş’de şīn żamīri muddeī’ye rāci dir.
Huner aybıñ naḳīżi ki Arabca menḳabet dirler, mīm’iñ ve ḳāf ’ıñ ve bā’nıñ
fetḥalarıyla. Ne-būd fi l-i nefy-i māżī, (M+ Arabīde) mā-kāne ma nāsına3. Aṣlında buved idi, müşterekdir fi ille ḥarf mābeyninde. Ḥarf olıcaḳ ḥikāyet-i ḥāl-i
māżī ifāde ider. Arabīde kāne gibi, meẟelā ‘Kāne Zeydun ḳā imen’ diseñ Zeyd
ḳā im idi dimekdir, kezālik ‘Zeyd kāyim būd’ diseñ. Ammā fi il olıcaḳ gine
kāne gibidir, oldı ma nāsını ifāde ider, bunda nūn-ı nāfīye ile leyse ma nāsınadır, ‘hunereş nīst’ ma nāsına, ne-dāşt ḳarīnesiyle. Nīz ve nūz ve henūz; ba żılar
bunları ḥurūf-ı āṭıfadan add eyledi. İmdi ḫaber nīz hem ne-dāşt’ıñ ma nāsı
ḫaberi de yoḳ dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, sen feṣāḥat ṭopını4 (87a) ḳap ve götür, ya nī
(T+ naẓm-ı) kelāmı pāk eyle ki muḫāṣımıñ hīç hüneri yoḳ ve hünerden ḫaberi de yoḳ. İmdi ol seniñle ḫuṣūmet idemez, zīrā ki sen pür-hüner ve ol
bī-hünerdir.

1
2
3
4

<T+ Redd-i Şem ī>
T: alā ḥaddihi. (tanımıyla ve çerçevesiyle) S, M: alā ḥidetin. (tek başına, ayrı ayrı)
S: Ne-būd fi l-i nefy-i māżī ifāde ider, Arabīde kāne ma nāsına.
S: ṭopunı.
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Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Mefāīl

روز ا ر א
د ر א

ا

ر

وز

Bī-mihr-i ruḫet rūz-ı merā nūr ne-mānde’st
V’ez- omr merā cuz şeb-i deycūr ne-mānde’st

Mihr’iñ ruḫ’a iżāfeti beyāniyyedir ve ruḫ’uñ tā’ya iżāfeti lāmiyyedir ve
rūz’uñ merā’ya lāmiyye. Mihr bunda güneş ma nāsınadır. Ne-mānde’st aṣlında ne-mānde-est’dir, żarūret-i vezniçün hā-yı resmī ḥaẕf olmuşdur. Niteki
Āṣafī buyurur:
Beyt:

א ا אده
ا אد ز א ا אده

ی

در

Ne hemīn ber-ser-i kūyet ser-i mā uftāde’st
Her ki der-kūy-ı tu uftād zi-pā uftāde’st2

Aṣlında uftāde-estdir, zīrā est lafẓı isme maḫṣūṣdur, fi le dāḫil olmaz.
V’ez-omr; [omr] rā’nıñ sükūnıyla oḳunmaḳ gerek, rā’nıñ kesriyle oḳuyup
merā’ya mużāf eylesek rā zā id olur. (S,T+ Pes, merā’ya iżāfetle oḳuyan rā’nıñ
zā id olmasını teşḫīṣ eylemedi3. Ömürden şeb-i deycūrdan ġayrı kalmamışdır
diyenler merā’nıñ ma ānīsini4 iḥāṭa eylememişdir5.) Deycūr ḳarañlıḳ, Arabīde
ẓalām ma nāsınadır. Şeb-i deycūr ḳarañlıḳ gice ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ruḫuñ güneşinsiz benim günümüñ nūrı ḳalmamışdır, ya nī günüm gicedir. Daḫi ömürden baña6 ḳarañlıḳ giceden ġayrı ḳalmamışdır, ya nī cānānıñ firāḳıyla ālem gözüme tār u tārīkdir.
1
2
3
4
5
6

M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
Senin köyüne sadece bizim başımız düşmemiş, sana sadece biz âşık olmamışız. Belki senin köyüne yolu
düşen herkes ayaktan düşmüştür, yani artık bir daha iflah olmaz.
<T+ Redd-i Şem ī>
S, M: ma nāsını.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S, T: benim.
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כ כ دم
ا ر א

ز

אم وداع
دور از رخ

Hengām-ı vedā -ı tu zi-bes girye ki kerdem
Dūr ez-ruḫ-ı tu çeşm-i merā nūr ne-mānde’st

Hengām vaḳt dimekdir. Vedā, vāv’ıñ fetḥiyle, ismdir, tevdī ma nāsına,
selām teslīm, kelām teklīm ma nāsına ism olduġı gibi. Vedā’ıñ tu lafẓına iżāfeti maṣdarıñ fā iline (S,M+ veyā mef ūline) iżāfeti ḳabīlindendir, ya nī seniñ bize
vedā ıñ veyā bizim saña vedā ımız ma nāsına. Zi-bes; zi ya nī zā-yı müsemmā-yı meksūre ez lafẓından muḫaffefdir, (S,T+ min ve an ma nāsına), bes bunda bisyār ma nāsına bir ismdir. Girye ismdir, aġlama ma nāsına, ḫande ism
olduġı gibi gülme ma nāsına. Kerdem fi l-i māżī mütekellim vaḥde ma nāsına,
eyledim dimekdir. Dūr ez-ruḫ-ı tu ibāretiniñ ẓāhiren iḫbār u inşāya taḥammüli vardır, ya nī du ā olmaḳ var, seniñ ruḫuñdan ıraġ ola ma nāsına, nitekim
Türkīde dostlardan ve ḥāżırlardan ıraġ olsun dirler maḳām-ı du āda. Ammā
murād inşādır maḥall ḳarīnesiyle, iḫbār degildir, te emmel tedri. Çeşm-i merā
nūr ne-mānde’st; çeşm-i merā iżāfeti lāmiyyedir, benim gözümüñ nūrı ḳalmamışdır (M,T+ dimekdir).
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ vedā ıñ vaḳtinde çoḳ girye ki eyledim, (T+ ya nī çoḳ
girye eyledigimden) ya nī çoḳ aġladıġımdan, seniñ ruḫundan ıraġ ola, gözümüñ nūrı ḳalmamış. Ya nī Allāhu Te ālā seniñ ruḫuñı bī-nūr olmaḳdan ṣaḳlaya, çoḳ aġlamaḳdan benim gözüm bī-nūr oldı. (M,T+ Bu beytiñ ḳāfiyesi redd-i
matlā vāḳi olmuşdur ve) bu beytiñ ma nāsını iḫbārī ṭutanlar feḥvā-yı beyte
vāṣıl olmamışdır1.

و

ر א

כ

ز

אل

ر
אت از

Mī-reft ḫayāl-i tu zi-çeşm-i men u mī-goft
Heyhāt ezīn gūşe ki ma mūr ne-mānde’st

Mī-reft, ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, giderdi dimekdir ve mī-goft de böyledir.
Mıṣrā -ı (M,T+ ẟānī) mī-goft’uñ maḳūl-i ḳavlidir. Heyhāt Arabīde ismdir, esmā-i ef ālden, ba ude ya nī ıraḳ oldı ma nāsına, ammā Acem ekẟer taḥassür ü
taḥazzün maḳāmında isti māl ider. Ezīn bunda bunuñ gibi dimekdir, niteki bir
1

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

iki kere beyān oldıydı. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i ta līl, ya nī taḥazzüne
illet ola.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫayālin benim gözümden giderdi ve söylerdi: Ḥayf,
bunuñ gibi gūşe ki ma mūr ḳalmamışdır ya nī ḫarāb olmuşdur. Ḥāṣılı, gözüm
seyl-i giryeden ḫarāb oldı ve ḫayāliñ anda ḳarār idemeyüp göçüp gitdi ve giderken söylerdi; yazıḳ ki bunuñ gibi laṭīf gūşe ḫarāb olmuşdur. Mıṣrā -ı ẟānīniñ
ma nāsını; ya nī bu gūşe şimden girü ḫarāb olur diyen heyhāt ki bu beytiñ
ma nāsına vāṣıl olmamış.

دا

را ز م دور
כ ن دور א

ا

و
از دو

Vaṣl-ı tu ecel-rā zi-serem dūr hemī-dāşt
Ez-devlet-i hecr-i tu kunūn dūr ne-mānde’st (87b)

Ecel lüġatda bir şey iñ müddetine dirler, ammā Acem mevtde isti māl ider.
Dūr hemī-dāşt’ıñ ma nā-yı lüġavīsi ıraḳ ṭutardı, ammā isti mālde ıraḳlaşdırırdı dimekdir. Hecr, hā’nıñ fetḥi ve cīm’iñ sükūnıyla, maṣdardır, ayrılıḳ1 ma nāsına. Kunūn eknūn’dan muḫaffefdir, şimdi dimekdir. Dūr ne-mānde’st ıraḳ
ḳalmamışdır ya nī (S,M+ yaḳın olmuşdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ vaṣlıñ eceli başımdan ıraḳlaşdırırdı, ammā seniñ
firāḳıñ devletinde şimdi ıraḳ ḳalmamışdır) ya nī ecelim yaḳlaşmışdır. Ḥāṣılı,
vaṣlıñıñ dirisi idim, şimdi vaṣlıñ gidüp hicrānıñ geldi, ölmek lāzım oldı.

ر א

د כ آن دم כ ر
دور از درت آن

Nezdīk şud ān dem ki raḳīb-i tu bi-gūyed
Dūr ez-deret ān ḫaste-i mehcūr ne-mānde’st

Nezdīk ve nezdīket yaḳın ma nāsına2. Dem bunda vaḳt ma nāsınadır. Dūr
ez-deret ḥaşv-i melīḥdir, ya nī cānāna du ādır, dūr ez-ruḫ-ı tu gibi. (S,M+ Ve
cā izdir ki ḥaşv-i melīḥ olmaya, iḫbār-ı ḫāliṣ ola, ḳapundan ıraḳ, ya nī ḳapuñ
firāḳında). (S,T+ İḫbār ma nāsını taḫṣīṣ idenler3 iṣābet eylemediler4.)
1
2
3
4

S: ıraḳ.
T: nezdīk ve nezd vaḳt ma nāsına.
T: İḫbār ma nāsını virenler.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ol vaḳt yaḳın oldı ki seniñ raḳībiñ diye, seniñ ḳapuñdan
ıraḳ ola, o mehcūr (S,M+ ḫasta) ḳalmamışdır ya nī ölmüşdür.

ر כ دو
ر ر א

د ار
در
אن ر

כ

Min-ba d çi sūd er ḳademī rence koned dōst
K’ez-cān ramaḳī der-ten-i rencūr ne-mānde’st

Min-bad şimden ṣoñra dimekdir. Sūd fā ide. Ḳademī’de yā tenkīr içündür, (S,T+ vaḥdet içün ṭutanlar ġalaṭ eyledi1.) Ramaḳī; ramaḳ cānıñ baḳiyyesine
ya nī ṣoñına dirler. Rencūr marīże dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Şimden girü2 ne fā ide cānān ḳadem rence3 ḳılursa, zīrā
(M,T+ marīżiñ) teninde cāndan ramaḳ (M,T+ u eẟer) ḳalmamışdır ya nī ölmüşdür.
Ya nī ben ki öldüm, şimden ṣoñra cānānıñ gelmesinden ne fā ide?

ا آب א
ور א

ر כ

ن

در

Der-hecr-i tu ger çeşm-i merā āb ne-māned
Gū ḫūn-ı ciger rīz ki ma ẕūr ne-mānde’st

Maẕūr maṣdardır ism-i mef ūl vezni üzre, meysūr yüsr ve ma sūr usr
ma nāsına olduġı gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ firāḳıñda eger benim gözümüñ ṣuyı (M,T+ ya nī yaşı)
ḳalmazsa, ḫiṭāb-i (M+ āmm) ṭarīḳiyle dir ki (S+ gözüme di ki) ciger ḳanını dök
ki öẕr ḳalmamışdır, ya nī ciger ḳanını dökmemege öẕr yoḳdur, dökmek lāzımdır.

כ

ان
ور א

ا אرۀ
ان כ د כ

ن

Ṣabr’est merā çāre-i hicrān-ı tu līkin
Çūn ṣabr tuvān kerd ki maḳdūr ne-mānde’st

1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
M: şimden ṣoñra.
S, M: rencīde.
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Ṣabr muḳaddem ḫaber, (S,T+ çāre-i hicrān mu aḫḫar mübtedā). Çūn, vāv’ıñ
imālesiyle, nice dimekdir, keyfe ma nāsına. Maḳdūr mef ūl vezni üzerine maṣdardır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ hicrānıñıñ çāresi baña ṣabırdır, ammā nice ṣabr eylemek olur ki maḳdūr ya nī ḳudret ḳalmamışdır, ḥāṣılı, hicrāna çāre ṣabırdır,
ammā ṣabra mecāl ḳalmamışdır.

ه

دا
ر א

א ز از
א زده را دا

Ḥāfıẓ zi-ġam u girye ne-perdāḫt be-ḫande
Mātem-zede-rā dā iye-i sūr ne-mānde’st

Ne-perdāḫt muḳayyed olmadı. Mātem-zede yaṣlı kimseye dirler. Dāiye
bā iẟ. Sūr dügün, bunda şenlik murāddır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ġamdan ve aġlamadan gülmege (M+ veyā gülmekle)
muḳayyed olmadı, zīrā yaslı kimseye (S,M+ ya nī Ḥāfıẓ’a) şenlik bā iẟi ḳalmamışdır. Ya nī Ḥāfıẓ ġam u ġuṣṣadan mātem-zede ḥükmindedir, mātem-zedeniñ ise
şenlige bā iẟi olmaz. Mıṣrā -ı ẟānī ḥükm-i ta līldedir mıṣrā -ı evvele nisbet.
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72
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Mücteẟ2
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

در
אل د אن

دم
כ در

ز

Zi-girye merdum-i çeşmem nişeste der-ḫūn’est
Bi-bīn ki der-ṭalebet ḥāl-i merdumān çūn’est

Girye ismdir, aġlama ma nāsına. Merdum-i çeşm göz bebegidir. Ḥāl-i
merdumān; merdumān īhām ṭarīḳiyle vā ki olmuş, ol sebebden elif ve nūn’la
cem olmuşdur, ve-illā eger hemān bebek murād olsa elif ve nūn’la cem i şāẕẕ
olurdı.
Maḥṣūl-i Beyt: (88a) Aġlamadan gözüm merdümi ḳana oturmuşdur ya nī
ḳana ġarḳ olmuşdur, gör ki seni ṭaleb eylemede merdümleriñ ḥāli niçedir.
Ḥāṣılı, saña ṭālib olan çoḳ ḳan yudmaḳ gerek ki vüṣūl el vire.

رم

כ

و

אد
ز אم

Be-yād-ı la l-i tu vu çeşm-i mest-i mey-gūnet
Zi-cām-ı ġam mey-i la lī ki mī-ḫorem ḫūn’est

Ba żı nüsḫada ‘Be-yād-ı tu bī-çeşm-i mest-i mey-gūnet’ vāḳi dir. Cām-ı
ġam iżāfeti beyāniyyedir. Lalī’de yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Ki (M+ ḥarf-i)
rābıṭ-ı ṣıfat.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ leb-i la liñ yādıyla daḫi mey gibi çeşm-i mestiñ yādıyla ġam piyālesinden ḳırmızı şarāb ki içerim, ḳandır (M,T+ veyā bir ḳırmızı
şarāb ki içerim, ḳandır.)

ق כ ی آ אب
א
عכ א
1
2

M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
M: Ez-Baḥr-i Remel.

ز
ا

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Zi-maşrıḳ-ı ser-i kūy āftāb-ı ṭal at-ı tu
Eger ṭulū koned ṭāli em humāyūn’est

Maşrıḳ’ıñ ser’e iżāfeti beyāniyyedir ve ser’iñ kūy’a iżāfeti lāmiyye. Ser baş
ve uc ya nī bir nesneniñ ucı ve ġāyeti. Āftāb’ıñ ṭalat’a iżāfeti de beyāniyyedir
ve ṭalat’ıñ tu lafẓına iżāfeti lāmiyyedir. Āftāb mübtedā1 ve cümle-i şarṭiyye
ḫaberi. Humāyūn mübārek.
Maḥṣūl-i Beyt: Ser-i kūyuñ maşrıḳından seniñ ṭal atıñ āfitābı eger ṭulū
iderse sitārem mübārekdir. Ḥāṣılı, maḥalleñ ucında āfitāb-ı ṭal atıñı görürsem
baḫtım aḫteri hümāyūndur dimekdir.

אد

כ م
אم

ۀ

כא
כ

Ḥikāyet-i leb-i şīrīn kelām-ı Ferhād’est
Şikenc-i ṭurra-i Leylī maḳām-ı Mecnūn’est

Ḥikāyet’iñ leb’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve leb’iñ şīrīn’e iżāfeti
beyāniyyedir2. Ḥikāyet mübtedā, kelām ḫaberi. Şikenc ve şiken3 büklümdür. (S,T+ Ṭurra) ma rūf. Maḳām-ı Mecnūn’est; taḳdīr-i kelām maḳām-ı dil-i
Mecnūn’est, zīrā āşıḳlarıñ diliniñ maḳāmı zülf ü ṭurra ve gīsūdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ferhād’ıñ kelāmı ve muṣāḥabeti Şīrīn’iñ lebi ḥikāyesidir,
ya nī Ferhād dā imā leb-i Şīrīn’i ẕākirdir, zīrā ‘Men aḥabbe şey en ekẟere ẕikrehu’4. Ve Leylā’nıñ ṭurrasınıñ şikenci Mecnūn göñliniñ maḳāmıdır, ya nī dil-i
Mecnūn dā imā şikenc-i ṭurra-i Leylī’dedir. Ḥāṣılı, her āşıḳ cānānı semtindedir.

ود
و زو

כ ت
כ כ

د

Dilem bi-cū ki ḳadet hemçu serv-i dil-cūy’est
Suḫan bi-gū ki kelāmet laṭīf u mevzūn’est

Dilem bi-cū göñlümi tefaḳḳud u ta ahhüd eyle dimekdir, ya nī göñlümi
yoḳla ve tesellī vir. Ki ḥarf-i ta līl. Serv-i dil-cūy’est; serv dil-cūy’a mużāf
1
2
3
4

S: muḳayyed.
S, M: lāmiyyedir.
S, M: şikem.
Bir şeyi seven onu çok zikreder.
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olmaḳ cā iz ve maḳṭū oḳunmaḳ cā iz. Dil-cū vaṣf-ı terkībīdir, bi-ḥasebi’l-lüġa
göñül isteyicidir, ammā isti mālde göñül alıcı ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümi ele alup mütesellī eyle, zīrā seniñ ḳaddiñ serv gibi
dil-cūdur veyā serv-i dil-cū gibidir. Söz söyle, zīrā kelāmıñ laṭīf u mevzūndur,
her vecihle ṣāfa virür.

ر אن א
ز دور אده אن را
א م از ر دور دو
כ ر
Zi-devr-i bāde be-cān rāḥatī resān sāḳī
Ki renc-i ḫāṭırem ez-cevr-i devr-i gerdūn’est

Zi-devr-i bāde; taḳdīr-i kelām zi-devr-i meclis-i bāde’dir, bāde meclisiniñ
devrinden. Be-cān; bā ḥarf-i ṣıla. Rāḥatī’de yā (S,T+ ḥarf-i) tenkīr. Resān emr-i
muḫāṭabdır, resānīden’den, irişdir dimekdir. Sāḳī münādā. Ki ḥarf-i ta līl.
Renc zaḥmet. Gerdūn felek (S,T+ ve ḳañlı, bunda felek murāddır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bāde devrinden cānımıza rāḥat irişdir, ya nī bir ḳaç
piyāle ṣun, zīrā cevr-i devr-i gerdūndan ḫāṭırımıñ renci ve elemi var. Pes, bāde
ṣun ki keyfiyyetiyle renc ü elemden ḫalāṣ bulayım.

رود

رود

از آن ز אن כ ز
כ אر دا

Ez-ān zamān ki zi-çengem bi-reft rūd-ı azīz
Kenār-ı dāmen-i1 men hemçu rūd-ı Ceyḫūn’est

Ba żı nüsḫada ‘Zi-çeşmem bi-reft yār-i azīz’ vāḳi dir. Çeng pençe (T+ ve
ḳaynaḳ). Rūd bunda püser ma nāsınadır, Ḫorasan dili üzre, uşaḳ ma nāsına. Rūd dere olmaḳ i tibārıyla çeşme münāsibdir ve sāz ḳılı olmaḳ i tibārıyla
çeng’e münāsibdir. Kenār-ı dāmen ekẟer nüsḫada iżāfetle (88b) vāḳi dir ve
ba żında kenār u dāmen aṭıfladır Rūd-ı Ceyḫūn; rūd bunda deredir. Ceyḫūn
Ḫorāsān ile Semerḳand beyninde bir büyük dereniñ2 ismidir, añarısına3 Māverā ü’n-Nehr dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol zamāndan beri ki elimden püser-i azīz gitdi, benim etegimiñ kenārı veyā benim etegim ve yanım Ceyḫūn ırmaġı gibidir, ya nī keẟret-i
girye ve bükādan eṭrāfım ırmaḳlar ve deryālar oldı.
1
2
3

S: dīde-i.
S: ırmaḳ.
S: ötesine.
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אد د ا رون
אر כ از ا אر و

א

Çi gūne şād şeved enderūn-i ġamgīnem
Be-iḫtiyār ki ez-iḫtiyār bīrūn’est

Enderūn da derūn da içeri ma nāsınadır, bunda ḳalb murāddır. Ġamgīn;
kāf (M,T+ ve yā) ve nūn nisbet ma nāsını ifāde ider. Be-iḫtiyār, şād şeved’e müte alliḳdir. Ki ḥarf-i ta līl. Bīrūn yā’yla ve yā’sız lüġatdır, ṭaşra (M+ dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Benim ġamlı göñlüm iḫtiyārıyla nice şād olur ki iḫtiyārdan
ṭaşradır, ya nī iḫtiyārı elinde degil.

כ א
אرو

אر
אر

دی
כ

ز

Zi-bī-ḫodī ṭaleb-i yār mī-koned Ḥāfıẓ
Çu muflisī ki ṭalebgār-ı genc-i Ḳārūn’est

(M,T+ Bī-ḫodī;) bī-ḫod lā-ya ḳıl ma nāsına ve yā ḥarf-i maṣdardır. Ṭaleb-i
yār; ṭaleb’iñ yār’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Muflisī; muflis şol
kimsedir ki aḳçe ve altun ṣāḥibi iken manḳır ḫarçlamaġa muḥtāc ola, zīrā fels,
fā’nıñ fetḥi ve lām’ıñ sükūnıyla, manḳıra dirler, cem -i ḳılleti eflus ve cem -i
keẟreti fülūs gelür. Ṭalebgār; gār edāt-ı fā ildir, gāh olur ki elifi ḥaẕf idüp ger
dirler, sitemger ve cefāger gibi. Ḳārūn Ḥażret-i Mūsā peyġamberiñ1 aḳrabasından bir kimsedir ki keẟret-i mālla meşhūrdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ bī-ḫodluġından yāra ṭālibdir bir müflis gibi ki genc-i
Ḳārūn’a ṭalebgārdır2. Ya nī Ḥāfıẓ gibi gedā, yāra ṭālib olmaḳ (S,T+ bir müflis
māl-i Ḳārūn’a ṭālib olmak) gibidir.

1
2

M, S: Ḥażret-i Mūsā aleyhi’s-selāmıñ.
T: bir müflis gibi ki genc-i Ḳārūn’a ṭalebgārdır, ya nī Ḥāfıẓ gibi ki genc-i Ḳārūn’a ṭalebgārdır.

655

656

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

73
Ve lehu eyżan1
Ez-Efrād-ı Baḥr-i Remel2
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

א
ا ذاכ

دم د ۀ א
א
دل

Merdum-i dīde-i mā cuz be-ruḫet nāẓır nīst
Dil-i ser-geşte-i mā ġayr-i tu-rā ẕākir nīst

Merdum bunda bebekdir ve dīde göz. Gāh olur ki dīde’yi merdum ma nāsına isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim gözümüzüñ merdümi seniñ ruḫuñdan ġayrıya
nāẓır degildir ve bizim ḥayrān göñlümüz (S,T+ senden ġayrıyı ẕākir degildir.
Ya nī gözimüz dā imā ruḫuña nāẓır ve göñlümüz) dā imā seni ẕākirdir. Bunda
ẕikr’dendir, ẕāl’ıñ żammıyla ki ḳalb ile añmaġa dirler ve ẕāl’ıñ kesriyle, dilile
ya nī lisānla añmaġa dirler.

د

א

ا כ ا ام اف
از ن دل ر د

Eşkem iḥrām-ı ṭavāf-ı ḥaremet mī-bended
Gerçi ez-ḫūn-ı dil-i rīş demī ṭāhir nīst

Bunda ḥarem’den murād cānān ḥaremidir. Dil-i rīş iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfetdir, rīş bunda mecrūḥ ya nī yaralı ma nāsınadır. Demī; dem bunda
vaḳt ma nāsınadır, bir ma nāsı da ḳandır ki ḫūn’la müterādifdir, pes, bunda
tenāsüb ṭarīḳiyle ẕikr olmuşdur ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ṭāhir pākdir. Ba żı nüsḫada ẓāhir vāḳi dir, noḳṭa-i ẓā’yla.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm yaşı seniñ ḥaremiñi ṭavāf eylemege iḥrām
baġlar, egerçi yaralı yürek ḳanından bir dem ve bir nefes ṭāhir ve pāk degildir.
İḥrām baġlamaġıñ ise cümle-i şerāyiṭindendir3 ṭahāret-i kāmile. Ammā ẓāhir4
1
2
3
4

M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
M: Ez-Baḥr-i Mücteẟ.
M: eşrāṭındandır.
S: ẓā.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

nüsḫası üzere ma nā; Egerçi dil-i rīşiñ ḫūnından bir dem ẓāhir ü āşikāre ve
nümāyān degildir, ya nī ḳana müstaġraḳdır.

د כ د אر
روان אدر

ا

כ

א

כ

Āşıḳ-ı muflis eger ḳalb-i dileş kerd niẟār
Me-koneş ayb ki ber-naḳd-i revān ḳādir nīst

Ba żı nüsḫada ḳalb-i dilet vāḳi dir, pes, ḫiṭāb cānānadır. Āşıḳ-ı muflis
iżāfeti beyāniyyedir. Muflis altun ve aḳçe ḫarc eylemege ḳādir iken manġır
ḫarc eylemege muḥtāc olana dirler. Ḳalb-i dileş; (89a) ḳalb’iñ dil’e iżāfeti
ṣıfatıñ mevṣūfa iżāfetidir, aṣl-ı kelām dil-i ḳalbeş idi, vezin içün taḳdīm ü
te ḫīre irtikāb eyledi. Ḳalb iki ma nāya gelür. Biri yaramaz altun ve aḳçe ki
geçmeye, biri de yürek ma nāsına. İmdi bunda ḳalb evvelki ma nāyadır, ammā
dille mürādif olduġı cihetden dilile ẕikri tenāsüb ṭarīḳiyledir, şīn żamīri āşıḳa
rāci dir. Naḳd-i revān iżāfeti beyāniyyedir, revān bunda īhām ṭarīḳiyle ẕikr
olmuşdur, bir ma nāsı rāyicdir ya nī geçer altun ve aḳçe (M,T+ ve bir ma nāsı
rūḥ-ı insānīdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Āşıḳ-ı müflis eger saña ey cānān, alçaḳ göñlini niẟār eylediyse aña ayb eyleme, zīrā cān naḳdine veyā rāyic naḳde ḳādir degildir. (S,T+
Ḥāṣılı, ) ‘Es-seḫā bimā meleke’1dir.

ش

و
او א

ان

د
א
כ ا در

Āḳıbet dest bedān serv-i bulendeş bi-resed
Her ki-rā der-ṭalebet himmet-i ū ḳāṣır nīst

Ba żı nüsḫada serv-i bulendet vāḳi dir, tā-yı ḫiṭābla. (S, T+ Āḳıbet dest’iñ
aṣlı āḳıbet desteş idi, żarūret-i vezn içün şīn żamīri bulend’e muḳayyed oldı.)
Bedān aṣlında be-ān idi, hemze dāl’a ḳalb olmuşdur. Bedīn de aṣlında be-īn
idi, ḥāṣılı, iki ism-i işāretde hemze dāl’a ḳalb olur. Serv-i bulendeş; şīn żamīri
mıṣrā -ı ẟānīde her ki-rā’daki ki lafẓına rāci dir (S,T+ iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle.
Bi-resed; bā ḥarf-i istiḳbāl, resed fi l-i mużāri , resīden’den. Bi-resed’iñ fā ili
dest’dir. Himmet-i ū ḳāṣır nīst; ū żamīri ki lafẓına rāci dir.)
1

Cömertlik ve ihsan ancak sahip olunan şeylerle yapılır.

657

658

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Maḥṣūl-i Beyt: Āḳıbet eli seniñ ol serv-i bülendiñe ya nī ḳāmetiñe irişür,
her kimiñ ki seniñ ṭalebinde (T+ himmeti ḳāṣır degildir. Ya nī her kimiñ ki seniñ ṭalebiñde) sa y ü himmeti kāmildir, elbette bir gün saña vāṣıl olur.

دم

از روان
زان כ در روح ا

א

Ez-revān-baḫşī-i Īsā ne-zenem pīş-i tu dem
Zān ki der-rūh-fezāyī çu lebet māhir nīst

Revān-baḫşī; revān rūḥ-ı insānī, revān-baḫş vaṣf-ı terkībīdir. baḫşīden’den,
yā ḥarf-i maṣdardır. Ne-zenem pīş-i tu dem seniñ öñüñde nefes urmam ya nī
tekellüm eylemem. Zān edāt-ı ta līl. Ki ḥarf-i beyān. Rūḥ-fezāyī vaṣf-ı terkībīdir, fezāyīden’den, hemzeniñ ḥaẕfiyle, aṣlı efzāyīden’dir, yā ḥarf-i maṣdardır.
Māhir kāmil ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ öñüñde Īsā’nıñ rūḥ baġışlayıcılıġından nefes1 urmam ya nī tekellüm eylemem, zīrā rūḥ artırıcılıḳda seniñ lebiñ gibi māhir degildir, ya nī ḥayāt-efzālıḳda lebiñde olan mahāret Ḥażret-i Īsā’da yoḳdur.

א

آ

دای
داغ د

כ در آ
כ
ان

כ

Men ki der-āteş-i sevdā-yı tu āhī ne-zenem
Key tuvān goft ki ber-dāġ-ı dilem ṣābir nīst

(S,T+ Āhī’de yā tenkīr içündür, vaḥdet içün degildir ba żılar ẓann eyledügi
gibi2. Ber dāġ-ı dilem;) mīm żamīri nīst lafẓına muḳayyeddir ma nā cihetinde, ṣābir nīstem taḳdīrindedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben ki seniñ muḥabbetiñ āteşinde āh eylemem, (S,T+ ḳaçan
dimek olur ki dāġ-ı dile ṣābir degilim. Dāġ’ıñ ġayn’ını sākin oḳuyup) ḳaçan dimek olur ki dāġa göñlüm ṣābir degildir diyen aceb taṣarrufāta (M,T+ mālik imiş3.)

غو
א

אد
در

دام
ره ا

א

Beste-i dām-ı ḳafes bād çu murġ-i vaḥşī
Ṭāyir-i Sidre eger der-ṭalebet ṭāyir nīst
1
2
3

M: dem.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Dām-ı ḳafes iżāfeti beyāniyyedir. Ḳafes lafẓını Arab ṣād’la oḳur, ammā
Acem sīn’le. Ṭāyir-i Sidre; ṭāyir lafẓ-ı müşterekdir, hem murġa ya nī ḳuşa
dirler ve hem uçıcı ma nāsına, ya nī ism-i fā ildir ṭāre-yeṭīru’dan. Pes, bunda
evvelkisi murād olunca murġ-i Sidre dimekdir, ya nī Ḥażret-i Cibrīl-i emīn1 ki
anıñ maḳāmı Sidretü’l-Müntehā’dır ki bir yere uçmaḳ istese andan pervāz ider
ve yine (S,T+ anda) ḳonar. ānīsi murād olunca perende ya nī uçıcı ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Murġ-ı vaḥşī gibi ḳafes dāmında beste ve maḥbūs olsun
murġ-i Sidre eger seniñ ṭalebiñde ṭā ir ü perende degil ise. Ya nī seniñ dāmıñda
ol ḳadar luṭf ve ṣafā vardır ki saña beşer ṭālib olmaḳdan ġayrı eşref-i melā ike
ṭālib olmazsa hergiz ṭayerāna mālik olmasun.

د م
را آ

ز

روز اول כ
א ا
כ

Rūz-ı evvel ki ser-i zulf-i tu dīdem (89b) goftem
Ki perīşānī-i īn silsile-rā āḫir nīst

Rūz-ı evvel’den murād 2﴾ ِכ
ِ
 ﴿اgünidir. Silsile zincīrdir.
ْ ُ ّ َ ُ ْ ََ
Maḥṣūl-i Beyt: Ol gün ki seniñ zülfüñ ucını gördüm, didim ki bu silsileniñ perīşānlıġına nihāyet yoḳdur. Ya nī zülf perīşān olduḳça diller perīşān
olur. İmdi dilleriñ maḳāmı ve müsteḳarrı zülfdür, pes, zülf ki perīşān ola, diller
perīşān olur. İmdi zülfüñ perīşānlıġına ġāyet olmayınca dilleriñ perīşānlıġına
(M,T+ ġāyet olmaz.)3

دل א را
در א

א

آن כ

כ

Ser-i peyvend-i tu tenhā ne dil-i Ḥāfıẓ-rā’st
Kīst ān k’eş ser-i peyvend-i tu der-ḫāṭır nīst

(M+ Ser-i peyvend); ser sevdā ve ārzū ma nāsındadır, peyvend ittiṣāl ü vuṣūl
ma nāsına. Tenhā yalñız. Ḥāfıẓ-rā’st; rā taḫṣīṣ ifāde ider, sīn ve tā edāt-ı ḫaber.
Ān k’eş; şīn żamīri kīst lafẓında ki’ye rāci dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Saña vāṣıl olmaḳ sevdāsı yalñız Ḥāfıẓ göñliniñ degildir.
Kimdir ol kimse ki saña vuṣlat hevāsı anıñ ḫāṭırında olmaya? Ya nī herkesiñ
ḫāṭırında saña vāṣıl olmaḳ ārzūsı vardır.
1
2
3

S: Ḥażret-i Cibrīl āleyhi’s-selām.
“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” A’râf 7/172.
M’de cümle sıralaması değişik.

659

660

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

74
Ve lehu eyżan1
Ez-Efrād-ı Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

כ אره
אر אره

כ
אن

راه
آن כ

را
وآ א

Rāhī’st rāh-ı ışḳ ki hīçeş kenāre nīst2
V’ān-cā cuz ān ki cān bi-sipārend çāre nīst

Rāhī’st; (S,T+ rāh-ı ışḳ,) yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Kenār ve
kenāre bir ma nāyadır, ḳırañ dimekdir. Bi-sipārend (T+ sipārīden’den), bunda
teslīm ma nāsınadır. Çāre ilāc ve dermān.
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ yolı bir yoldur ki aña hīç kenār u nihāyet yoḳdur ve
anda cān teslīm eylemekden ġayrı çāre yoḳdur, ya nī ışḳ yolına giren cāndan
geçmek gerek ki maṭlūba vāṣıl ola.

אر

כאره

אن و

א

در و

א را ز

כن

Mā-rā be-men -i aḳl me-tersān u mey bi-y-ār
K’ān şaḥne der-vilāyet-i mā hīç kāre nīst

Be-men-i aḳl; bā ma a ma nāsınadır ve men’iñ aḳl’a iżāfeti maṣdarıñ fā iline veyā mef ūline iżāfetidir. Me-tersān fi l-i nehy-i muḫāṭab, tersānīden’den,
ḳorḳutma dimekdir3. K’ān şaḥne; ki ḥarf-i ta līl, ān ism-i işāretdir şaḥne’ye.
Kāre; (M,T+ kār) iş ve hā-yı resmī taḫṣīṣ ve liyāḳat ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizi aḳıl men iyle ya nī aḳıl māni veyā memnū olmaġla ḳorḳutma ve mey getür4. Zīrā aḳıl şaḥnesi bizim vilāyetimizde işe lāyıḳ
u münāsib degildir, ya nī ışḳ kārḫānesinde aḳlıñ nüfūẕı yoḳdur. Ḫāce aḳla
şıḥne dimişdir ve Ḫüsrev-i Dehlevī ışḳa.
1
2
3
4

M: Ve lehu afā anhu.
<M,S+ Baḥr’est baḥr-i ışḳ ki hīçeş kenāre nīst. Bu nüsḫa ziyāde münāsibdir ki kenāre ḳāfiye olduġıçün.>
Mısranın anlamı: Aşk denizi öyle bir denizdir ki sahili yoktur.
S: ḳorḳutmaġa dirler.
S: memnū olmaġla korḳutmaġı gör.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Beyt:

را
אن
אو آورد

ا
ی

Işḳ-ı tu şıḥneī’st ki sulṭān-ı aḳl-rā
Mūy-ı cebīn girifte be-çāvişī āvered1

Ḥāṣılı, ışḳla aḳıl żiddāndır, zīrā ışḳ cerī ve bī-pervādır, ammā aḳıl ḫāyif
ü vehhāmdır. Pes, āşıḳ aḳılla bir iş işleyemez, belki muḳteżāy-ı ışḳla āmildir.

د

شد
ا אره

د

כ دل
א
در כאر

Her geh ki dil be- ışḳ dihī ḫoş demī buved
Der-kār-ı ḫayr ḥācet-i hīç istiḫāre nīst

Geh gāh’dan muḫaffefdir, vaḳt ma nāsına. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Dihī fi l-i mużāri müfred muḫāṭab, dihīden’den, virmek ma nāsına. Demī’de yā vaḥdet veyā
tenkīr içündür, (S,T+ yā-yı maṣdarī ṭutanlar ma nāyı bilmez imiş2.) İstiḫāre bir
şeyiñ ḫayrını ṭaleb eylemekdir ba żı şerāyiṭle. Tafṣīli bu maḥalle münāsib degildir.
Maḥṣūl-i Beyt: Her vaḳt ki göñli ışḳa viresin, ol vaḳt ḫoş vaḳtdir, ya nī
āşıḳ olduġuñ vaḳt eyi vaḳtdir. Ḫayırlı işde hīç istiḫāreye ḥācet yoḳdur3. Ḥāṣılı,
ışḳa göñül virmek bir ḫayırlı maṣlaḥatdır, istiḫāreye tevaḳḳuf idüp te ḫīr cā iz
degildir.

כ

د س כ א را כ
از
א א אه א و م אره

Ez-çeşm-i ḫod4 bi-purs ki mā-rā ki mī-kuşed
Cānā gunāh-ı ṭāli u curm-i sitāre nīst

İkinci ki ismdir, (90a) kim ma nāsına. Ṭāli ve sitāre aṭf-ı tefsīrīdir. Curm,
cīm’iñ żammı ve rā’nıñ sükūnıyla, ṣuç ma nāsınadır.
1
2
3
4

Senin aşkın öyle bir şihne/zabıtadır ki padişah mesabesindeki aklı perçeminden yakalayıp çavuşun
huzuruna getirir.
<T+ Redd-i Şem ī>
S, T: degildir.
S: ḫīş.
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Maḥṣūl-i Beyt: Kendi gözüñden ṣor ki bizi kim öldürür, ya nī bizi helāk
eyleyen gözüñdür, ṭāli iñ günāhı ve sitāreniñ cürmi yoḳdur. Ḥāṣılı, şikāyetimiz
seniñ çeşmiñdendir, ṭāli u sitāreden degildir.

ل

ن
אك ان د
او را
ۀ آن א אره
د ه אی
Ū-rā be-çeşm-i pāk tuvān dīd çun hilāl
Her dīde cāy-i cilve-i ān māh-pāre nīst

Ū-rā’daki ū cānāna rāci dir. Dīd dīden ma nāsınadır. (S,T+ Dīde) bunda
çeşm ma nāsınadır. Cilve (S,T+ bunda ṣalınmaḳ ma nāsınadır.) Lāmi ī Çelebi
manẓūmesinde cilve ṣalınmaḳdır1 dimişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānı çeşm-i pākla görmek olur, hilāl gibi. Her dīde
ol māh-pāreniñ cilvegāhı ya nī cāy-ı cilvesi degildir. Ḥāṣılı, cism-i laṭīfdir, anı
görmege çeşm-i laṭīf gerek.

אن

ر یכ ا
כ آ כאره

ن راه

Furṣat şumur ṭarīḳa-i rindī ki īn nişān
Çun rāh-ı genc ber heme kes āşkāre nīst

Şumur emr-i muḫāṭabdır, şumurīden’den. Ṭarīḳa lafẓında hā-yı resmī alāmet-i naḳldir, arża ve ma şūḳa gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Rindlik ṭarīḳasını furṣat ṣay, zīrā bu rindlik nişānı rāh-ı
genc gibi herkese rūşen u vāżıḥ degildir, ya nī bu bir sa ādetdir, herkese müyesser olmaz, defīne gibi.

روی
אره

א

در
ان آن د כ כ از

Ne-grift der-tu girye-i Ḥāfıẓ be-hīç rūy
Ḥayrān-ı ān dilem ki kem ez-seng-i ḫāre nīst

Ne-grift te ẟīr eylemedi. Der-tu; der bā-i ṣıla ma nāsına. Rūy bunda vech
ve ṭarīḳ ma nāsınadır, be-hīç vech u ṭarīḳ dimekdir. Ḥayrān ān lafẓına mużāf
olmuşdur, lām ma nāsına. Ki ḥarf-i ta līl. Ḫāre bunda ḳara ṭaşdır.
1

S: ṣalınaġandır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ giryesi saña hīç vecihle te ẟīr eylemedi. Ol diliñ
ya nī seniñ diliñiñ ḥayrānıyam, zīrā seng-i ḫāreden eksik degil, ya nī ḳatılıḳda
ve peklikde ḳara ṭaşdan ḳalmaz.

75
Ve lehu eyżan1
Ez-Efrād-ı Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

אرك אدت
א אآ ن
وان ا כ כ دی واد از אدت
Sāḳiyā āmeden-i īd mubārek bādet
V’ān mevā īd ki kerdī me-revād ez-yādet

Sāḳiyā münādā, elif ḥarf-i nidā. Āmeden-i īd iżāfeti maṣdarıñ fā iline
iżāfeti ḳabīlindendir, bayrāmıñ gelmekligi dimekdir. Bādet; bād emr-i ġāyibdir, bevīden’den, bā’nıñ fetḥiyle ve tā-yı ḫiṭāb ma nā cihetinden mubārek’e
muḳayeddir, mubāreket bād taḳdīrinde. Mevaīd cem -i mev ūd’dur, ism-i
mef ūl, va de olunmuş ma nāsına. Me-revād nehy-i ġāyibdir, revīden’den.
Ma lūm ola ki alāmet-i emr-i ġāyib ve nehy-i ġāyib dāl-ı istiḳbāliñ mā-ḳablinde bir elif ziyādeligidir. Meẟelā me-konād eylemesün, me-guşād açmasun,
me-sūzād yaḳmasun dimekdir2. Pes, bunda me-revād gitmesün dimekdir.
(M+ Yād bunda ḫāṭır ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bayrāmıñ gelmesi saña mübārek olsun, daḫi ol
mev ūdlar ki eylediñ, ḫāṭırıñdan gitmesün. Bu söz anı gösterür ki (M,T+ sāḳī)
īd-i şerīfden ṣoñra va de-i aḳd-i ṣoḥbet eylemiş imiş. Pes, tenbīh eyler ki ol
va deyi ferāmūş eyleme diyü.

رآی
آزادت

د رز
אכ دز

אن
כ دم

Bi-resān bendegī-i duḫter-i rez gū be-der āy
Ki dem-i himmet-i mā kerd zi-ġam āzādet
1
2

M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.
S, M: Meẟelā bi-konād, me-konād eylemesün. Bi-guşād, me-guşād açmasun. Bi-sūzād, me-sūzād
yaḳmasun dimekdir.
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Bi-resān fi l-i emr-i muḫāṭab, resānīden’den, müte addīdir, beyt-i (M,T+ sābıḳda) sāḳīye ḫiṭāb ider. Bendegī, yā-yı maṣdarīye ile, ḳulluḳ dimekdir. Duḫter ḳız. Rez (M,T+ degek ya nī) aṣma çubuġı. Rez ḳızı şarābdan kināyetdir. Gū
be-der āy yine sāḳīye ḫiṭābdır, ey sāḳī, rez ḳızına ṭaşra gel di. Ki ḥarf-i ta līl.
Dem bunda nefes ma nāsına. Āzādet tā’sı ma nāda ġam’a muḳayyeddir, zi-ġamet āzād kerd taḳdīrinde.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bizden rez ḳızına1 bendelik irişdir. Di, ṭaşra çıḳ
ki bizim himmetimiz nefesi seni ġamdan āzād eyledi. Ḥāṣılı, eşhür-i ḥarām
gelmekile şarāba yaṣaġ olaġandır2 ve īd-i hümāyūn gelmekle icāzet olur. Ḫāce
ḥażretleri bu ma nāyı kināyetle ta bīr buyurur, ārif olan añlar.

ت ا אم اق
در כ כ در
אن دل و دل دادت
ز
Der-şikiftem ki derīn muddet-i eyyām-ı firāḳ
Ber-giriftī zi-ḥarīfān dil u dil (90b) mī-dādet

Der-şikiftem; der ḥarf-i ẓarf. Şikiftem, şīn’ıñ ve kāf ’ıñ kesreleriyle ve żammeleriyle ve fā’nıñ sükūnıyla, lafẓ-ı müşterekdir, ta accüb ve yarmaḳ ve yarılmaḳ beyninde ya nī lāzım ve müte addī beyninde, bunda ta accüb ma nāsınadır, ta accübdeyim dimekdir3. Muddet zamān, eyyām’a iżāfeti iżāfet-i āmm
ile’l-ḫāṣṣ ḳabīlindedir ve eyyām’ıñ firāḳ’a lāmiyyedir. Ber-giriftī zi-ḥarīfān
dil ḥarīflerden göñül4 ḳaldırdıñ ya nī çekdiñ aldıñ. Vu dil mī-dādet; mī ḥarfi
fi l-i māżī evveline dāḫil olsa ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ḳaṣd olunur, ammā bunda
ma nā-yı te kīd ifāde ider ancaḳ, tā ḫiṭāb ifāde ider ve evvelinde vāv ḥāliyyet,
ya nī ḥālbuki göñlüñ virdi, ya nī ḥarīfāndan göñlüñi ḳaldırmaġı (S,T+ göñlüñ)
ḳabūl eyledi dimekdir. (S,T+ Bu beytiñ ma nāsında, götürdüñ şol ḥarīflerden
göñlüñi ki saña göñül virdiler diyen meydān-ı Fürsüñ fārislerinden degil imiş5.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, duḫter-i reze di ki, ey duḫter-i rez, ta accübdeyim
ki bu firāḳ eyyāmı zamānında ḥarīflerden göñlüñi6 ḳaldurup çekdiñ ve aldıñ,
ḥālbuki bunlardan göñlüñi almaġı göñlüñ ḳabūl eyledi, ya nī üç ay miḳdārı
1
2
3
4
5
6

M, T: duḫterine.
S: yaṣaḳ oldı ya nī olaġandır. M: yaṣaḳ oldı.
M: lafẓ-ı müşterekdir, ta accüb ma nāsınadır. S: lafẓ-ı müşterekdir açmaḳ ve açılmaḳ beyninde, ya nī
lāzım ve müte addī, bunda ta accüb ma nāsınadır, ta accübdeyim dimekdir.
T: göñlüñi.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: göñli miḳdārı.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

muḫtefī olup ḥarīflere dīdārıñ göstermediñ, ta accübdeyim ki diliñ buña nice
müteḥammil oldı. Bu beyti beyt-i evvelden muḳaddem yazanlar ma lūm oldı
ki bu ebyātıñ maḳṣūdını bilmediler.1

א
אدت

אد ان ر
وو و

כ ا د כ از
و
אن

Şukr-i Īzed ki ezīn bād-ı ḫazān raḫne ne-yāft
Bōstān-ı semen u serv u gul u şimşādet

Şukr’üñ Īzed’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Ki ḥarf-i
ta līl. Ezīn; īn ism-i işāretdir, üç ay miḳdārı muḫtefī ve muḥtesib olup kimseye
dīdār göstermedigine, bād-ı ḫazān’dan murād budur. Raḫne ne-yāft; raḫne
gedikdir, Arabça ẟülme dirler, ẟā-yı müẟelleẟe ile. Murād, bu yasaḳlardan ve
ḥabslerden2 noḳṣān u ḳuṣūr3 bulmadı.
Maḥṣūl-i Beyt: (S+ Şükür Allāh’a ki bu bād-ı ḫazāndan raḫne-dār olup müteżarrır olmadı) seniñ semen ü serv ü gül ü şimşādıñ bostānı. Ḥāṣılı, bu ḥaḳāret ey duḫter-i rez, seniñ ẕātıña hīç te ẟīr eylemedi4.

ات אزآورد
אدرزادت

دور כ آن
א ر و دو

א

Çeşm-i bed dūr k’ez-ān tefriḳaet bāz āverd
Ṭāli -i nāmver u devlet-i māder-zādet

Çeşm-i bed dūr du ā-i leh’dir5 duḫter-i rez’e. K’ez-ān; ki ḥarf-i ta līl, ez
ḥarf-i ibtidā, ān işāretdir tefriḳaya, beyt-i sābıḳda bād-ı ḫazāna işāret eyledigi
gibi ve ikisi de bir ma nādan kināyetdir. Tefriḳa lafẓıyla nice müddet rindāndan müfāraḳat idüp tenhā küplerde ve fuçılarda maḥbūs u maḥṣūr ḳalduġıdır6.
Ḥāṣılı, bu ġazel ol ma nāyı işrāb ider ki şarāba niçe zamān yaṣaḳlar ola, Dilşād
Ḫatun zamānında gibi, ṣoñra Şāh Şucā gelüp bāde-nūş olmaġın bādeye icāzet
vire. Niteki bā ḳāfiyesinde ‘Ṣubḥ-ı devlet’ ġazelinde geçmişdir ve niteki şīn ḳāfiyesinde gelecekdir inşā a’llāhu Teālā. Bāz āverd bi-ḥasebi’l-lüġa girü getürdi,
ammā bi-ḥasebi’l-ıṣṭılāḥ ḳurtardı dimekdir. Ṭāli-i nāmver; ṭāli’iñ nāmver’e
1
2
3
4
5
6

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: muḥtesiblerden.
S: noḳṣān olan ḳuṣūr.
S ve M’de cümle sıralaması farklı.
M, S: du ādır.
T: olduġıdır.
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iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfeti ḳabīlindendir, ḥāṣılı, beyāniyyedir, devlet-i
māder-zād da böyledir. Nāmver adlı ya nī meşhūr dimekdir, nām’la ver’den
mürekkebdir, [ver] nisbet ma nāsını ifāde ider, behrever ve rūzever (M,T+ naṣībli
ve rūzeli dimekdir.) ‘Ve ḳıs alā hāẕā’. Ba żılar didiler ki nām-ver nām-āver’den
muḫaffefdir, taḫfīf-i hemze ile, ammā bunlara münāḳaşa eylemek olur ki elif-i
memdūde taḫfīfi ḳıyāsī degil. Ol cihetdendir Mollā’ya1 daḫl eylemişler nemegīn (M,T+ ve ġamgīn’iñ) aṣlı nem-āgīn ve ġam-āgīndir didügine2. Ma lūm ola ki
Fārisīde āḫirī mīm olan kelimeyi nisbet eylemeli olsañ edāt-ı nisbeti bir kāf-ı
Acemī-i meksūre ile tavassuṭ idersin, gamgīn ve nemegīn (M,T+ ve sehmgīn
gibi. Māder-zād; māder anadır, vālide ma nāsına, zād fi l-i māżī müfred ġāyib, zāden’den), lāzım ve müte āddī gelür, ṭoġmaḳ ve ṭoġurmaḳ. İmdi devlet-i
māder-zād anasından bile ṭoġdıġı devlet3 ya nī anası ḳarnında muḳadder olan
(91a) devletdir. (S,T+ Ba żı Fārisī bilmeyenler4 nāmzed ile nāmzād’ı farḳ eylemeyüp yavuḳlıya nāmzād dirler dimiş, nāmzed maḳāmında5.)
Maḥṣūl-i Beyt: Yaramaz göz ıraġ olsun ey duḫter-i rez ki ol tefriḳa ve ayrılıḳdan seni ḫalāṣ eyledi şöhretli ṭāli iñ ve māder-zād devletiñ. Bunda bizim ṭāli miz ve māder-zād devletimiz diyü ṭāli i ve devleti mütekellime iẟbāt eyleyen
siyāḳ u sibāḳ-ı kelāmdan āgāh degil imiş6.

אدت

م
ا

אن در م
آن دل כ

אد

אدئ

אی

Şādī-i meclisiyān der-ḳadem-i maḳdem-i tu’st
Cāy-i ġam bād her-ān dil ki ne-ḫāhed şādet

Şādī’de yā ḥarf-i maṣdar. Meclisiyān’da yā ḥarf-i nisbet ve elif ve nūn
edāt-ı cem dir, ehl-i meclis dimekdir. Ḳadem lüġat-i Arabda tabandır7. Maḳdem maṣdar-ı mīmīdir, ḳudūm ma nāsına. Ḳadem’iñ maḳdem’e iżāfeti isti āre
ṭarīḳiyledir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ehl-i meclisiñ şādīligi, ey duḫter-i rez, seniñ mübārek
ayaġıñ gelmesindedir. Ġam yeri olsun her göñül ki seni şād istemez, ya nī
1
2
3
4
5
6
7

T: Monlā’ya. (Molla kelimesiyle Kemalpaşazâde’nin kastedildiğini düşünmek mümkündür, çünkü
Dekâyıku’l-Hakâyık’da Paşazâde bu görüşü savunmaktadır.)
S, M: ġam-āgīn dirler.
S: devlet-i māder-zād, zāden’den, fi l-i māżī müfred ġā ib, anasından bile ṭoġdıġı devlet.
T: bilmeyen faḳīrler.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: ẟebātdır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ġam-nāk olsun ol göñül ki seni şādān ve ḫandān istemez ve seniñ maḥbūs u
muḫtefī olduġuñ ister. (S,M+ Meclisde olanlarıñ ya nī ehl-i meclisiñ şādīligi seniñ ḳademiñ gelmegindedir.) (S, T+ Meclisde olanlarıñ şādlıġı seniñ maḳdemiñ
ḳademindedir diyen ġarīb taṣvīr-i ma nā eylemiş.1)

ح

כ

د אدت

ا

ه دو
אن ادث

א از د
ور

Ḥāfıẓ ez-dest me-dih ṣoḥbet-i īn keştī-i Nūḥ
V’er ne ṭūfān-ı ḥavādiẟ bi-bered bunyādet

Ḥāfıẓ münādā, ḥarf-i nīdā maḥẕūfdur. Keştī-i Nūḥ’dan murād pereme
şeklinde olan ḳadeḥdir. Ba żı kimseler anı gümüşden ve ba żılar baḳırdan ve
ba żılar aġaçdan iderler, Rūm abdālları gibi. V’er ne vu eger ne’den muḫaffefdir, Arabīde ve-illā ma nāsına. Ṭūfān ṣuyuñ ve yaġmuruñ ġālib olup eşyāyı ḳaplamaġa dirler. Ḥavādiẟ ḥādiẟe’niñ cem idir, nekbet ma nāsına. Ṭūfān-ı
ḥavādiẟ iżāfeti beyāniyyedir. Bunyād’dan murād vücūdıdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bu Nūḥ keştīsiniñ ṣoḥbetini elden virme ya nī
(
ḳadeḥ ṣoḥbetini) ṣalıvirme, ḥāṣılı, bāde-nūşlar ṣoḥbetini terk eyleme dimekdir, yoḫsa havādiẟ ṭūfānı vücūduñ bünyādını götürür. Ya nī bāde ṣoḥbetinden ayrılma, yoḫsa cemī ġumūm u humūm u beliyyāt-ı2 rūzgār bünyād-ı
vücūduñ telef ider.
M,T+

1
2

<T+ Redd-i Şem ī>
S, M: nekebāt-ı.
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76
Ve lehu eyżan1
Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

כ אن
ان

شכ
آن כ כ

هام
اق אر

Şenīdeem suḫanī ḫoş ki pīr-i Ken ān goft
Firāḳ-ı yār ne ān mī-koned ki bi-tvān goft

Suḫanī’de yā vaḥdet içündür, ḫoş ṣıfatıdır suḫan’ıñ. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Pīr-i Kenān Ḥażret-i Ya ḳūb peyġamber2. Mıṣrā -ı ẟānī pīr-i Kenān’ıñ
maḳūl-i ḳavlidir. Bi-tvān goft; (M+ goft) goften ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce buyurur ki, bir güzel söz işitmişim ki Ḥażret-i Ya ḳūb3
didi. Yāriñ firāḳı ol ḥāleti eylemez ki dimek mümkin ola, ya nī yāriñ firāḳı bir
iş işler ki ḳābil-i ta bīr degil.

وا
ان

ل א כ
כ از روز אر

כא

Hadīẟ-i hevl-i ḳıyāmet ki goft vā iẓ-i şehr
Kināyetī’st ki ez-rūzgār-ı hicrān goft

Hevl ḳorḳı. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Ḥadīẟ-i hevl-i ḳıyāmet evvelki goft’uñ maḳūl-i
ḳavlidir ma nā cihetinden, egerçi ṣūretā ibtidā-yı kelāmdır ve kināyetī’st ḫaberi. Ki yine ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfatdır ve mecmū -ı maḳūl ü ḳavl redīf vāḳi olan
goft’uñ mef ūlidir4.
Maḥṣūl-i Beyt: Vā iẓ-i şehr didigi ḳıyāmet ḳorḳısı bir kināyetdir ki rūzgār-ı
hicrāndan söyledi, ḥāṣılı, ḳıyāmet aẕābı didikleri yāriñ firāḳı aẕābıdır.

אز
1
2
3
4

אن

כ ده از כ
א

M: Ve lehu ḳuddise sırruhu.
M, S: Ḥażret-i Ya ḳūb peyġamber aleyhi’s-selāmdır.
M, S: Ḥażret-i Ya ḳūb aleyhi’s-selām.
S, T: maḳūlidir.

אن אر

כ

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Nişān-ı yār-i sefer-kerde ez-ki pursem bāz
Ki her çi goft berīd-i ṣabā perīşān goft

Sefer-kerde sefer eylemiş. Ez-ki; ki bunda ismdir, kim ma nāsına. Bāz
bunda te kīd ifāde eyler. (S,T+ Bāz’a bunda girü ma nāsı virenler isti māli bilmez
imiş1.) Ki ḥarf-i ta līl. Berīd-i ṣabā iżāfeti beyāniyyedir. Berīd Arabīde ilçiye
dirler, ammā şu ārā-yı Acem peyk ma nāsında isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Sefer eylemiş ya nī sefere gitmiş yāriñ nişānı ve ḫaberini kimden ṣorayım? Zīrā ṣabā peyki her ne ki didiyse perīşān didi. Ya nī
berīd-i ṣabā perīşān-gū’dur2, (91b) ḫaberine i timād yoḳdur bir ṣaḥīḥ ḫaber
virür olsa.

رده د כ
و د אن

א

ا

כ

כ

Ġam-ı kuhen be-mey-i sāl-ḫorde def konīd
Ki toḫm-ı ḫoş-dilī īn’est u pīr-i dihḳān goft

Ġam-ı kuhen eski ġam, kuhen’iñ kāf ’ı mażmūmdur dā imā, ammā hā’sı
mażmūm ve meftūḥ olmaḳ3 cā izdir, meger ki ḳāfiyede vāḳi ola, ol taḳdīrce
birine maḫṣūṣ olur. Meẟelā sūsen ve rūşen ḳāfiyesinde hā meftūḥ oḳunur ve
bun ve kon ḳāfiyesinde (M,T+ mażmūm. Suḫan da böyledir. Meẟelā sūsen ve
rūşen ḳāfiyesinde sīn mażmūm ve ḫā meftūḥ oḳunur.) (S,T+ Bun ve kon ḳāfiyesinde sīn meftūḥ) ve ḫā mażmūm. Sāl-ḫorde sābıḳan geçmişdir ki yaşamışdan4
ta bīrdir, ammā bunda eski şarāb murāddır. Ḫoş-dilī; yā ḥarf-i maṣdar. Toḫm
bunda kināyetdir sebebden. Dihḳān ekinci, mu arrebdir, ta rībi ve inṣirāfı ve
adem-i inṣirāfı tafṣīle muḥtācdır, ammā bu maḥalli degil5.
Maḥṣūl-i Beyt: Eski ġamı eski şarābla def eyleñ6. Zīrā ḫoş-dillige ve ṣafā-yı
ḫāṭıra sebeb ü bā iẟ budur, pīr-i dihḳān da böyle didi. Def -i ġamı köhne şarāba7 ḥavāle eyledi, zīrā köhnesiniñ sevret u ḥumeyyāsı8 ziyāde olur.
1
2
3
4
5
6
7
8

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: perīşān görür.
M: oḳunmaḳ.
S, M: yaşamadan.
S: bunda maḥalli degil.
M: Eski şarābla def -i ġam eylemek gerek.
S: Def -i ġamı keremine.
M: ḥumeyyesi.
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دو
אن כ آن א אن د
אران د آ אن
ك
Fiġān ki ān meh-i nā-mihrbān-ı duşmen-dōst
Be-terk-i ṣoḥbet-i yārān-ı ḫod çi āsān goft

Nā-mihrbān’da, nā edāt-ı nefy u selbdir. Mihr bunda muḥabbet ma nāsınadır, bān edāt-ı fā ildir, bāġbān ve derbān gibi, bāġcı ve ḳapucı dimekdir,
bunda da muḥabbetçi, (M,T+ ya nī ehl-i muḥabbet) dimekdir. (S,T+ Pes, mihrbān
vaṣf-ı terkībīdir diyen bilmez imiş1.) Duşmen-dōst vaṣf-ı terkībī aḳsāmındadır, düşmen sevici ma nāsına. Be-terk-i ṣoḥbet; bā ḥarf-i te kīd. (S,M+ Terk),
āsān goft’uñ muḳaddem mef ūlidir, ya nī ol nā-mihribān yārānıñ ṣoḥbetini
terk eyledim dimiş ve āsān u bī-pervā dimiş. Pes, Ḫāce bundan teġābun çeker
ki niçün böyle bilā-fikr u reviyye yārānı terk eyledim didi. (S,T+ Pes, bunda goft
‘kerd’ ma nāsınadır diyen ḳavli ve fi li farḳ eylemez imiş2.)
Maḥṣūl-i Beyt: Fiġān ki ol düşmen sevici muḥabbetsiz kendi yārānı ṣoḥbetini [terk itmeyi] ne ḳolay söyledi, ya nī yārānımıñ muṣāḥabetini terk eyledim
didi, ammā āsān u bī-pervā didi. Ḥāṣılı, bunı didügine nādim ü peşīmān olmaduġına ḥayıflanur3, zīrā kendi de metrūk yārāna dāḫildir.

از و כ ر
و אم ر א
כ د و ك در אن
כ دل رد
Men u maḳām-ı rıżā ba d ezīn u şukr-i raḳīb
Ki dil be-derd-i tu ḫū kerd u terk-i dermān goft

Maḳām-ı rıżā iżāfeti beyāniyyedir. Şukr’üñ raḳīb’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i ta līl. Ḫū kerd imtizāc eyledi ve alışdı dimekdir. Terk-i
dermān goft ya nī dermānı terk eyledim didi. Beyt-i sābıḳdaki gibi te vīle iḥtiyāc yoḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Şimden girü ben, daḫi maḳām-ı rıżā. Ya nī her ne ki cānāndan gelürse rāżī ve ṣābir olup şākī olmayam, zīrā göñül seniñ derdiñle imtizāç
idüp alışdı ve dermānıñ terkini söyledi. (S,T+ Dil seniñ derdiñe ḫūy eyledi diyenler bā’nıñ ma ānīsini iḥāṭa eylememişler4.)
1
2
3
4

<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: ṣıklınur. (Sıkılmak fiilinin dönüşlülük eki (-n) almasıyla oluştuğu düşünülebilir.)
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

اد وزد
אن

אد א

ه אد ن

כ ا

Girih be-bād me-zen gerçi ber-murād vezed
Ki īn suḫan be-meẟel bād bā-Süleymān goft

Girih dügümdür. Be-bād; bā ḥarf-i ṣıla. Me-zen nehy-i muḫāṭabdır. Vezed, fi l-i mużāri , vezīden’den, yel esmek. Ki ḥarf-i ta līl. Īn suḫan mıṣrā -ı
evveliñ mażmūnına işāretdir. Be-meẟel; mużāf maḥẕūfdur, be-ṭarīḳ-i meẟel
taḳdīrinde. Bā-Süleymān; bā ḥarf-i ṣıla. Goft’uñ fā ili bād’dır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāda aḳd-i ḳalb idüp i timād eyleme, egerçi murād üzre
esse, ya nī murādıñca eserse de bāda tekye eyleme, zīrā bī-ḳarārdır ve bir yerde
ẟābit olmaz. Zīrā bu sözi meẟel ṭarīḳiyle bād Ḥażret-i Süleymān’a1 didi. Pes,
Süleymān’ıñ ki fermānında idi, aña (92a) vefā eylemeyince ġayrıya eylememesi
bi-ṭarīḳi’l-evlādır. Maḳṣūd, dünyāya i timād2 eyleme her ne ḳadar ki saña el
virürse de, zīrā bād ḥükmindedir ki geçüp gitmek üzeredir. Ḥāṣılı, niteki saña
ġayrıdan geldi, senden de ġayrıya öyle gider. Pes, (S+ me āl budur ki devlet-i
dünyā ve ömr bī-vefādır ki her biri bī-beḳādır, bunlara i timād ḳılmaḳ ḫaṭādır,) (M,T+ māl ü manṣıba i timād idüp maġrūr olma zinhār.)

ت د ز راه و
כ
כ ا زال ك د אن

اכ

Be-muhletī ki sipihret dehed zi-rāh me-rev
Tu-rā ki goft ki īn zāl terk-i destān goft

Be-muhletī; bā ḥarf-i sebeb ve yā ḥarf-i vaḥdet. Sipihret’de tā żamīr-i
ḫiṭāb. Ki ismdir kim ma nāsına. Zāl bunda ḳoca ḳarı ma nāsınadır ve destān
bunda mekr ü ḥīle ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir mühlet sebebiyle ki saña felek virür, yoldan gitme3 ya nī
çıḳma. Saña kim didi ki bu ḳoca ḥīle-bāz (S,M+ ḳarı) ḥīle ve mekrini terk söyledi, ya nī ḥīle ve mekrini terk eyledim didi4. Ḥāṣılı, felek bir iki gün murādıñca
döndügine maġrūr olma ki mekri vardır, saña muḥabbetinden degildir. Nitekim Şeyḫ Aṭṭār buyurur5.
1
2
3
4
5

M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selāma.
S: meyl.
S: saña felegiñ virdügi yoldan gitme.
M: ḥīle ve mekri terk eyledi.
S, T: Nitekim buyurmuşlardır.
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Beyt:

روزی دو دم ور
واری او

ار ا

خ دم
از

Çarḫ-ı merdum-ḫār eger rūzī du merdum-perver’est
Nīst ez-şefḳat meger pervārī-i ū lāġer’est1

אن

ۀ

ا دم כ
כ

نو
אن

نز
لכ د

Me-zen zi-çūn u çi-rā dem ki bende-i muḳbil
Ḳabūl kerd be-cān her suḫan ki sulṭān goft

Ba żı nüsḫada sulṭān yerine cānān vāḳi dir, ammā bende’ye sulṭān ensebdir. Çūn, vāv-ı aṣliyye ile, niçe dimekdir, keyfe ma nāsına. Çi-rā, cīm-i Acemīniñ fetḥi ve kesriyle, niçün dimekdir, aṣlında çi ile rā’dan mürekkebdir. Bu
iki lafıẓ (M,T+ dillerinde ya nī) isti māllerinde ta allül ü bahāneden kināyetdir.
Dem bunda nefes ma nāsınadır, çūn u çirā’dan nefes urma, ya nī (M,T+ ta allül
ü) bahāne eyleme. Muḳbil ṣāḥib-i iḳbāl ya nī sa ādetli dimekdir. (S,T+ Be-cān;
bā ma a ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Saña bir emir vārid olsa ta allül ü bahāne eyleme, ḳabūl
eyle, zīrā sa ādetlü ḳul cānla ḳabūl eyledi her sözi ki pādişāh söyledi. İmdi
cānāndan vārid olan evāmir ü nevāhī buña ḳıyāsdır, muḫālefet eyleme.

آ אز
אن

א از ا
ام آن כ כ

כ
ا

Ki goft Ḥāfıẓ ez-endīşe-i tu āmed bāz
Men īn ne-gofteem ān kes ki goft buhtān goft

Ki ismdir kim ma nāsına. Endīşe fikir, bunda murād cānān ġamın yimekdir. Āmed bāz udūl ü terk ü ferāġatdan ibāretdir. Buhtān be-ṭarīḳ-i buhtān
taḳdīrindedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Kim didi ki Ḥāfıẓ seniñ hevā ve muhābbetiñden udūl ü
i rāż eyledi? Ḫāce ṭarīḳ-i iltifātla buyurur: Ben bunı dimedim, ol kimse ki didi,
bühtān ve iftirā ṭarīḳiyle didi, ya nī düşmān sözidir. Hīç ben seniñ ışḳıñı terk
ider miyim?
1

İnsan yiyen/öldüren gaddar felek şayet iki günlük hayat müddetince insana nimet veriyor ve onu
besliyorsa bu onun şefkatinden değildir. Onun hâli boğazlayacağı hayvanı semiz yapmak için besleyen
kimse gibidir.
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77
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

א
ن

כ

א
אغ

م غ
אز כ כ כ در

Ṣubḥ-dem murġ-i çemen bā-gul-i nev-ḫāste goft
Nāz kem kon ki derīn bāġ besī çun tu şukuft

Ṣubḥ-dem ṣabāḥ vaḳti. Murġ-i çemen bülbül. Nev-ḫāste tāze açılmış gül.
Nāz kem kon nāzı külliyyen terk eyle dimekdir, (T+ nāzı eksik eyle dimek degil
ba żılar ẓann eyledigi gibi2.) Besī çoḳ. Çun edāt-ı teşbīh. Şukuft açıldı, fi l-i
māżī, lāzım.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāḥ vaḳti bülbül tāze açılmış güle didi. Nāzı terk eyle ki,
bu baġda niçe seniñ gibi gül açıldı.

و

ق

כ از را

א

Gul bi-ḫandīd ki ez-rāst ne-rencīm velī
Hīç āşıḳ suḫan-ı saḫt be-ma şūḳ ne-goft

Rāst müşterekdir ṭoġrıyla gerçek beyninde. (S+ Ne-rencīm incinmeziz).
Āşıḳ mübtedā, ne-goft ḫaberi.
Maḥṣūl-i Beyt: Bülbülüñ güftārına gül güldi ki, gerçekden incinmeziz,
ammā hergiz bir āşıḳ ma şūḳına pek (S+ ve ḳatı) söz söylemedi. Ya nī ey bülbül,
seniñ sözüñ ḥaḳdır ve ḥaḳdan incinmezüz, lākin hergiz bir āşıḳ ma şūḳına saḫt
u duruşt söyleyi gelmemişdir3. Ḫāce’niñ bu sözi āşıḳla ma şūḳuñ muṣāḥabetinden kināyetdir.

1
2
3

M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: söylememişdir.
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אره

א

א

ی
אك در

אا
כ

Tā-ebed būy-ı maḥabbet be-meşāmeş ne-resed1
Her ki ḫāk-i der-i mey-ḫāne (92b) be-ruḫsāre ne-ruft

Tā intihā-i ġayet içündür. Būy-ı muḥabbet iżāfeti beyāniyyedir. Ne-ruft
fi l-i nefy-i māżī, süpürmedi dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ebede dek dimāġına muḥabbet ḳoḳusı irişmez ya nī āḫir-i
ömrine dek, her kimse ki meyḫāne ḳapusınıñ ṭopraġını ruḫsāresiyle süpürmeye. Ya nī pīr-i muġāna muḥabbet idüp mülāzemet (S,T+ ü ḫidmet) eylemeyeniñ
meşāmmına būy-ı muḥabbet vāṣıl olmaz. Be-meşāmeş’de şīn-i żamīr mıṣrā -ı
ẟānīde ki lafẓına rācidir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle.

داری از آن אم
א در כ ك هات א

ای

Ger ṭama dārī ez-ān cām-ı muraṣṣa mey-i la l
Ey besā dur ki be-nūk-i mujeet bāyed suft

Ba żı nüsḫada ey besā dur ki yerine durr u yāḳūt vāḳi dir. Dur’den
murād eşk-i ḫāliṣdir ve yāḳūt’dan murād ḫūn-ı nābdır2. Muraṣṣa gümüşe
veyā altuna cevāhir berkinmiş olan nesneye dirler. Ey ḥarf-i nidā, münādā3
maḥẕūf. Be-nūk; bā ma a ma nāsına. Nūk nūn’uñ fetḥi ve żammıyla lüġatdır, her nesneniñ sivri ucuna dirler. Bāyed fi l-i mużāri , gerek dimekdir.
(M,T+ Suft bunda māżīdir maṣdar ma nāsına, zīrā mużāri e muḳārindir, delmek dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger ṭama ṭutarsañ ya nī ṭama ıñ var ise ey yār ki pīr-i
muġānıñ ol muraṣṣa ḳadeḥinden bāde içesin, nūk-i müje ile ey yār çoḳ
(M,T+ incü) delmek gereksin4. Ya nī ḫidmet ü mülāzemet ü tażarru ile çoḳ yaş
dökmek gereksin ki ol müyesser ola.

1
2
3
4

S: ne-resīd.
S, M: ḫūn-ābdır.
M, T: münādā-yı āmm.
S: gerek.
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ا

از
ی آ

אن ارم دوش

در
ز

Der-gulistān-ı İrem dūş çu ez-luṭf-ı hevā
Zulf-i sunbul zi-nesīm-i seḥerī mī-āşuft

Gulistān-ı İrem iżāfeti beyāniyyedir. Bundan1 murād ol bāġ-ı İrem’dir ki
Şīrāz’da Şāh Şucā ’ıñ bāġçesidir ki meşhūr seyrāngāhıdır Şīrāz’ıñ. Ve Ḳur ān’daki2 (S,T+ bāġ-ı) İrem ki bir cennetiñ ismidir, anı īhām ider. Zulf-i sunbul iżāfeti de beyāniyyedir. Mī-āşuft; āşuften delürmek ve ḳarış murış olmaḳ. Ḥāṣılı,
nesīm hubūb eyledigi vaḳt, sünbüller3 ḥareket idüp gāh biri birine ḳarışup ve
gāh ayrılur, bu ḥāletden āşuft lafẓıyla ta bīr eylemiş. (S,T+ Bu mıṣrā ıñ ma nāsını
sünbülüñ zülfi perīşān oldı ya nī açıldı diyen kimse maḳṣūdı añlamamış4.)
Maḥṣūl-i Beyt: İrem gülistānında dün gice çünki leṭāfet-i hevādan zülf-i
sünbül nesīm-i seḥerīden ḳarış murış olurdı5.

כ

ار

אن

אم
ای
ا س כ آن دو

Goftem ey mesned-i Cem cām-ı cihān-bīnet kū
Goft efsūs ki ān devlet-i bīdār bi-ḫuft

Murād mesned-i Cem’den, beyt-i sābıḳda mezkūr u masṭūr olan gülistāndır ve çemen’den murād güldür ki cemī şükūfeniñ sulṭānıdır. Niteki (S+ Ḫāce)
buyurur:
6

ا از ف
אن
وو
א رب אرک אد

Beyt:

ا

Efser-i sulṭān-ı gul peydā şud ez-ṭarf-ı çemen
Maḳdemeş yā Rab mubārek bād ber-serv u semen7

Ve niteki buyurur:
1
2
3
4
5
6
7

S: hevā’dan. T: bunda.
M: Ḳur ān-ı aẓīmdeki.
M: sünbül zülf.
<T+ Redd-i Şem ī>
M’de Mahṣūl-i Beyt’ten sonra 93a’da geçen bir Maḥṣūl-i Beyt’in ilk cümlesi konulmuş.
S, T: gülistāndır ki beyt-i sābıḳda meẕkūr u masṭūrdur.
443. gazel 1. beyit.
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Beyt:

در אب

آ

ز د زد
راه ن

Taḫt-ı zumrud zede’st gul be-çemen
Rāḥ-ı çun la l-i āteşīn der-yāb1

Ve cām-ı cihān-bīn’den murād gül-i muṭabbaḳdır ki ḳadeḥe beñzer. Ve
cihān-bīn vaṣf-ı terkībīdir, cihān görici ma nāsına. Ve cām’a cihān-bīn’lik vaṣfını iẟbāt eylemek mecāzdır, cihānı görmege sebeb olduġıçün, zīrā ḥaḳīḳatde
cihānı gören aña nāẓır olanlardır. Pes, murād cihān-bīn’den, cihān-nümādır,
niteki ekẟer isti mālde böyledir. Kū edāt-ı istifhāmdır, ḳanı ma nāsına. Goft
fi l-i māżī, żamīr-i fā il taḥtında müstetir, kināyetdir gülistāndan. Efsūs dirīġ
u ḥayf ma nāsınadır. (M,T+ Ki ḥarf-i ta līl, efsūs’a illetdir ve mā-ba di tetimme-i maḳūl-i ḳavldir. Devlet-i bī-dār uyanıḳ devlet, ya nī devlet-i ġālib ve)
baḫt-ı bīdār da dirler, ya nī ṭāli -i müsā id ma nāsına. Bi-ḫuft fi l-i māżī, bi-ḥasebi’l-lüġa uyudı dimekdir, ammā murād zā il oldı ve gitdi dimekdir. Devlet-i
bīdār’dan murād eyyām-ı verddir ki serī ü’z-zevāldir ki gülistānıñ i tibārı ve
ṣafāsı ol eyyāmladır. (93a)
Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice Şāh Şucā ’ıñ bāġ-ı İrem-nām bāġçesiniñ gülistānında leṭāfet-i hevādan ki nesīm-i seḥerīden zülf-i sünbül perīşān u āşüfte olurdı, Gülistāna didim: Ey gül pādişāhınıñ taḫtı, cām-ı cihān-bīniñ ḳanı, ya nī
gül ḳanı? Gülistān didi: Ḥayf, ol devlet-i bīdār uyudı ya nī zā il oldı gitdi. (S,T+
Bu beytiñ ma nāsında sünbüli muḫāṭab idinüp ve goft fi liniñ fā ilini sünbül
ṭutan kimse bu iki beytden maḳṣūdı hīç añlamamış. ‘Zulf-i sunbul nesīm-i
seḥerī mī-āşuft’ bu mıṣrā ıñ ma nāsını; sünbül-i zülf seḥer yeliyle ḳarışdı diyen
kimse ġarīb Fārisī bilürmiş2.)

אن

و

כ آ

آ
ده و כ אه כ ا

א א

Suḫan-ı ışḳ ne ān’est ki āyed be-zebān
Sāḳiyā mey dih u kūtāh kon īn goft u şunuft

Kūtāh ḳısa dimekdir. Kūtāh kon bi-ḥasebi’l-lüġa ḳısa eyle ma nāsınadır, ammā
böyle maḳāmlarda ṭayy eyle ma nāsınadır, ya nī külliyyen terk eyle dimekdir. Goft
u şunuft; bu iki lafẓ fi il ṣūretinde ismlerdir, dime ve işitme (S,T+ ma nāsına).
1
2

17. gazel 4. beyit.
<T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ sözi ve muṣāḥabeti ol nesne degildir ki dile gele, ya nī
ışḳ emr-i ḥālīdir, ḳālī degil, āşıḳlar añlar ışḳ ne ḥāletdir, bī-derd olanlar ne
bilür? İmdi ey sāḳī bāde vir ve terk eyle bu dimeyi ve işitmeyi. Ya nī ışḳ güft u
gūyla bilinmez, ḳīl ü ḳāli terk idüp bāde getür1. (S,T+ Bu mıṣrā da ḳısa eyle bu
dimegi ve işitmegi diyen kimse taḳṣīr eylemiş2.)

رאا ا
אر

دو

ا כ א
ز
כ

Eşk-i Ḥāfıẓ ḫired u ṣabr be-deryā endāḫt
Çi koned sūz-ı ġam-ı ışḳ ne-yārest nuhuft

Ne-yārest fi l-i nefy-i māżī, ḳādir olmadı ma nāsına. Nuhuft (S,T+ bunda
nuhuften) ya nī maṣdar ma nāsınadır, gizlemek dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ gözi yaşı aḳl ü ṣabrını deryāya atdı. Ya nī bundan
evvel aḳl ü ṣabr ḳuvvetiyle bükā ve giryesini żabṭ iderdi ve gözinden yaş çıḳarmazdı, ammā şimdi girye ve bükāsı ġālib olup eşki ṭuġyān idüp ḫired ü ṣabrı
maġlūb oldı. Eşki deryāya atdı buyurduġı keẟret-i giryeden kināyetdir, ke enne
ki eşk deryādır, ḫired ve ṣabrı ġarḳ eyledi. Mıṣrā -ı ẟānīyi meẕkūre ḥükm-i
ta līlde īrād idüp buyurur: Neylesün, ışḳıñ ġamınıñ ḥarāretini gizlemege ḳādir
olmadı, pes ol cihetdendir keẟret-i giryesi.

1
2

M: getür dimekdir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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78
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Remel
Feilātün Feilātün Feilātün Feilāt

א

א

ود
כ

دل و د
א א

Dil u dīnem şud u dil-ber be-melāmet ber-ḫāst
Goft bā-mā me-nişīn k’ez-tu selāmet ber-ḫāst

Şud bunda reft ma nāsınadır. Melāmet ve levm ve levme, lām’ıñ fetḥalarıyla, āzārlamaḳ. Ber-ḫāst ḳalḳdı.
Maḥṣūl-i Beyt: Dilim ve dīnim hevā-yı ışḳla gitdi, dilber daḫi melāmete
ḳalḳdı, ya nī rüsvāy olduġumiçün beni levm eylemekle ḳalḳup dilber didi2: Bizimle oturma, zīrā senden selāmet ḳalḳdı, ya nī selāmetden melāmete düşdüñ.
Şimden girü bizimle oturup ṭurma3 ki bī-neng ü nām olduñ.

א

ش

ا

مد

ی כ در
در آ

כ

כ

Ki şenīdī ki derīn bezm demī ḫoş bi-nişest
Ki ne der-āhir-i ṣoḥbet be-nedāmet ber-ḫāst

Ki ismdir kim ma nāsına, muḳaddem mef ūlidir şenīdī’niñ ve şenīdī fi l-i
māżī muḫāṭabdır, ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle. Taḳdīr-i kelām, ki-rā şenīdī, istifhām-ı inkārī üslūbıyla. Demī’de yā vaḥdet içündür. Nedāmet maṣdardır,
peşīmānlıḳ ma nāsına. Ki lafẓı iki yerde bile ḥarf-i rābıṭdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Kimi işitdiñ ki meclis-i dünyāda (S,M+ bir sā at ḥużūr u
ṣafāyla oturdı ki āḫir-i ṣoḥbetde peşīmānlıġla ol meclisinden4 ḳalḳmadı. Ya nī
bezm-i dünyāda) her kim ki bir iki gün mesrūr oldı, ardınca beş on gün
maġmūm oldı, zīrā dünyānıñ ḫilḳati bu vaż üzerinedir.
1
2
3
4

M: Ve lehu afā anhu.
S, T: levm eylemege ṭurdı, dil-ber didi.
T: oturma ve ṭurma.
T, S: ṣoḥbetden.
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زد

אن

א

ا زان رخ ان
א ا
אق

Şem eger zān ruḫ-ı ḫandān be-zebān lāfī zed
Pīş-i uşşāḳ-ı tu şebhā be-ġarāmet ber-ḫāst

Zebān lafẓ-ı (93b) müşterekdir, lisānla şem in fetīlesinde yanan āteş beyninde. Pes, bunda zebān īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur. Lāfī’de yā vaḥdet veyā
tenkīr içündür. Ġarāmet ödekdir, ya nī ödemesi lāzım olan nesne, deyn ü diyet
gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Şem eger ol ruḫ-ı ḫandāndan zebānıyla lāf urdıysa ya nī
kendini ol ruḫ-ı ḫandāna teşbīh idüp öykündiyse seniñ uşşāḳıñ öñinde nice
giceler eyledügi lāfıñ ġarāmetiçün ayaġ üzre dikilüp (S,M+ ṭurdı. Ḥāṣılı, ṣabāḥa
dek ayaġ üzre dikilüp) ṭurduġı seniñ uşşāḳıñ öñünde eyledügi küstāḫlıḳdan
i tiẕār içün ki hem yanup yaḳılur, hem göz yaşın döker.

و

א

و

אد אری ز כ אر
در
ا دارئ آن אرض و א

Der-çemen bād-ı bahārī zi-kenār-ı gul u serv
Be-hevā-dārī-i ān āreż u ḳāmet ber-ḫāst

Bahārī’de yā ḥarf-i nisbet. Be-hevā-dārī’de bā sebebiyyet ifāde ider1.
Hevā-dār vaṣf-ı terkībīdir, muḥibb ma nāsına (S+ ve yā ḥarf-i maṣdar.) (T+ Pes,
hevā-dārī muḥabbet ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: (S,T+ Çemende bahār yeli gül ile serviñ ḳatından ya nī yanından ol cānānıñ ārıżı ve ḳāmeti) muḥabbetiyle ḳalḳdı, ya nī peydā olup
cānān cānibine esdi, geldi. Yel ḳalḳdı dirler esdi ma nāsına, Türkīde de isti māldir. Ḥāṣılı, ārıżı hevāsıyla güli terk eyledi ve ḳāmeti hevāsıyla servi, leff ü neşr-i
müretteb ṭarīḳiyle.

אن כ ت
א

و از
آ ب א

א אی

Mest bi-gẕeştī vu ez-ḫalvetiyān-ı melekūt
Be-temāşā-yı tu āşūb-ı ḳıyāmet ber-ḫāst

1

S: bā sebebdir.
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Ḫalvetiyān ḫalvetī’niñ cem idir, ḫalvete mensūblar dimekdir. Melā ike maḳāmına ālem-i melekūt dirler. Pes, ḫalvetiyān-ı melekūt’dan murād
melā ikedir. Āşūb ḳarışıḳlıġa ve fitneye dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Sen mest geçdiñ ve melā ikeden seniñ temāşāñ sebebiyle fitne-i ḳıyāmet1 ḳalḳdı ya nī peydā oldı. Ḥāṣılı,
seniñ mestāneligiñ beşerden geçüp meleklere fitne ve āşūb ṣaldı.

א

از

و א

ر אر א
כ כ אز

و

Pīş-i reftār-ı tu pā ber-ne-girift ez-ḫaclet
Serv-i ser-keş ki be-nāz-ı ḳad u ḳāmet ber-ḫāst

Reftār vaṣf-ı terkībīdir, arīden’den, bīmār ve dīdār gibi, reft ve bīm ve dīd
getürici ma nāsına, reft bunda ismdir, yürüme ma nāsına. Pes, ma nā seniñ
yürüyüşüñ öñinde dimek olur. Ber-ne-girift ḳaldırmadı. Ḫaclet maṣdardır,
utanmaḳ ma nāsına. Ser-keş vaṣf-ı terkībīdir, baş çekici ma nāsına, ya nī kimseye baş egmez ve munḳād olmaz. Be-nāz-ı ḳad u ḳāmet; bā bunda ma iyyet
ma nāsını ifāde ider, ḳaddi ve ḳāmetiyle nāzlanmaḳ dimekdir. Ber-ḫāst bunda
ṭurdı ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ yürüyüşüñ ḳatında veyā öñinde utanduġından
ayaġın ḳaldırmadı ser-keş serv ki ḳadd ü ḳāmetiyle nāzlanmaġa ṭurdı (T+ ya nī
ḳalḳdı2). Ya nī serv-i ser-keş ki (T+ boyıyla) faḫrlanmaġa ṭurdı, seniñ reftārıñ
yanında ayaġın (M,T+ ḳaldırup) reftāra mālik olmadı ḫacletden ve ḥayretden.

אن ی
از
א
א سوכ ا

ا

از

א

כא

Ḥāfıẓ īn ḫırḳa bi-y-endāz meger cān bi-berī
K’āteş ez-ḫırḳa-i sālūs u kerāmet ber-ḫāst

Īn ḫırḳa’dan murādı riyā ḫırḳasıdır, ḫırḳa-i fuḳarāyı riyā ile giyenlere ta rīżdir. Meger bunda bāşed ki ma nāsınadır, ola ki cān ḳurtarasın dimekdir. K’āteş; ki ḥarf-i ta līl, ḫırḳayı atmaġa illetdir. Sālūs riyā ma nāsına ismdir, cāsūs
ve cāmūs vezni üzre.
1
2

S, T: fitne ve ḳıyāmet.
M: ḳalḳdı.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bu giydigiñ riyā ḫırḳasını gider, ola ki āteş-i dūzaḫdan cān ḳurtarasın. Zīrā riyā ve kerāmet ḫırḳasından āteş ẓāhir oldı, ya nī
riyā ile ḫırḳa giyüp kerāmet ṣatanlar rüsvāy-ı ālem oldılar. Pes, bu ṣıfatı gider
sende var ise, rüsvāy-ı (S,T+ ālem) olmayasın. (94a) Ḫırḳa-i sālūs u kerāmet’den
āteş ḳalḳmaḳ, rüsvāy olmaḳdan kināyetdir.

79
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilat

و ارت ر
زو ت

כ

روی
در

Rūy-ı tu kes ne-dīd u hezāret raḳīb hest
Der-ġonçe i henūz u ṣedet andelīb hest

Hezāret’iñ tā’sı ma nā cihetinden raḳīb’e muḳayyeddir ve ṣedet tā’sı andelīb’e.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Seniñ rūyuñı kimse görmedi,
ḥālbuki biñ raḳībiñ var. Ġoncadasın henūz, ya nī perde içindesin, ḥālbuki yüz2
andelībiñ var. Ḥāṣılı, ḫāneden ṭaşra çıḳmamış, anañ ḳoynındasın, lākin ālem
tamām mübtelāñdır3. Āḫirinde hā olan lafıẓda hemze vaḥdet içündür ve ḫiṭāb
içündür (S,T+ ve maṣdariyyet içün olur, ġonçe i lafẓında) maṣdariyyet ẓāhirdir
diyen kimse mükerrer ḫaṭā eylemiş, zīrā bu ma ānī yā’nıñdır, hemzeniñ degil,
niteki sābıḳan beyān olmuşdur. āniyen, ġonçe i’de maṣdariyyet ẓāhirdir didügi de ḫaṭādır ki anda yā ḫiṭāb içündür ve hemze-i müctelibe yā’yı mā-ḳabline
īṣāl içündür.

ان
آ م כ ی
ن در د אر اوان
Ger āmedem be-kūy-ı tu çendān ġarīb nīst
Çun men derīn diyār firāvān ġarīb hest
1
2
3

M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
S: yüz biñ.
S: anañ ḳoynındasın, el-ān ālem mübtelāñdır.
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(M,T+ Firāvān çoḳ dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ maḥalleñe geldim ise ol ḳadar aceb1 degildir.
Mıṣrā -ı ẟānī ḥükm-i ta līldedir. Zīrā benim gibi bu diyārda çoḳ2 ġarīb var.
Ḥāṣılı, benim seniñ maḥalleñe gelmem ġarīb degildir, zīrā ġurebā maḳāmıdır,
ġarīb ise ġarībe māyildir ki ‘El-ġarību ile’l-ġarībi yemīlü’3. (S,M+ Diyār’dan bunda
murād kūy-ı cānāndır.)

אد

כ

כ دور از
ام

دورم از
כ ا و

Her çend dūrem ez-tu ki dūr ez-tu kes me-bād
Lākin umīd-i vaṣl-ı tuem an ḳarīb hest

Dūr ez-tu kes me-bād cümle-i du ā iye, ḥaşv-i melīḥdir4.
(M,T+ Maḥṣūl-i Beyt: Her ne ḳadar senden ıraḳ isem, kimse senden ıraḳ olmasun, ammā seniñ) vaṣlıñ ümīdi yaḳındır, ya nī an-ḳarīb vāṣıl olmaḳ ümīdi
vardır. Ḥāṣılı, ẓāhiren senden ba īdim, ammā vaṣl ümīdi ḳarībdir.

א אه و ا אت ق
روی

אכ

در

Der- ışḳ ḫāneḳāh u ḫarābāt farḳ nīst
Her cā ki hest pertev-i rūy-ı ḥabīb hest

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳ-ı ışḳda ḫāneḳāhla meyḫāne beyninde farḳ yoḳdur,
her yer ki vardır anda dostuñ yüzi pertevi vardır. Ya nī eger ṣavma a-i zāhid ve
eger deyr-i rāhibdir, cemī inde Ḫudā ḥāżırdır ve āẟār-ı cemāl ü celāli münkeşif
ü mütecellīdir5.

د

ه

را
و אم

آ א כ כאر
א س د را

Ān-cā ki kār-ı ṣavma a-rā cilve mī-dehend
Nāḳūs-ı deyr-i rāhib u nām-ı ṣalīb hest

1
2
3
4
5

M: acāyib.
M: çoḳ.
Garip olan kimse garibe meyl eder.
<T+ Cümle-i du ā iyye ki eẟnā-yı beytde vāḳi olur, ilm-i Bedī ’de aña ḥaşv-i melīḥ dirler.>
S, M: müncelīdir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Kār-ı ṣavmaa’dan murād eṣnāf-ı ibādātdır. Nāḳūs kilīsālarda bir demür1
taḫtadır ki evḳāt-ı mu ayyenlerinde2 çalarlar (M,T+ vaḳt-i ṣalavāti beyān içün).
Deyr kilīsā. Ve nāḳūs’uñ deyr’e iżāfeti lāmiyyedir, deyr’iñ de rāhib’e iżāfeti böyledir. Rāhib keşiş, cem i ruhbān gelür, rā’nıñ żammı hā’nıñ sükūnıyla.
Ṣalīb kāfirleriñ götürdügi ḥaçdır ki balçaġla ḳılıç şeklindedir, cem i ṣulub gelür, ṣād’ıñ ve lām’ıñ żammeleriyle. Ve ṣulbān alā vezni ruhbān (M+ daḫi gelür.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol yerde ki ṣavma a işine ya nī ibādetine cilve ya nī ḥüsn ü
cemāl virürler, (T+ ya nī ṣavma anıñ ibādātını maḳbūl ü muḥterem ṭutarlar), rāhib deyriniñ nāḳūsı ve nām-ı ṣalībi anda vardır. (S,T+ Ya nī Ḫudā’ya ṣavma adan
ibādet olındıġı gibi o diyārda da olur). Ḥāṣıl-ı kelām, Ḫallāḳ-ı āleme cemī
eşyā ta abbüd üzredir ve her yerde ḥāżırdır ve cemī edyān u milelde ma būddur.

א
א

Beyt:

א

د مو
را

Geh mu tekif-i deyrem u geh sākin-i mescid
Ya nī ki tu-rā mī-ṭalebem ḫāne be-ḫāne3

و ر ود و
ۀ دوزخ ا و אی

Beyt:

در

Der-ṣavma a vu medrese vu deyr u kunişt
Tersende-i dūzaḫ’end u cūyā-yı4 Behişt5

Ḥāṣılı, ṣavma a-i zāhid ve deyr-i rāhib ḥaḳīḳat ve mecāz gibi mütelāzimāndır.
Niteki Ḫāce buyurur:

ا

Beyt:

א

א

از
زد

در אر א
را
آ

Der-kār-ḫāne-i ışḳ ez-kufr nā-guzīr’est
Āteş ki-rā bi-sūzed ger Bū Leheb ne-bāşed6
1
2
3
4
5
6

S, M: timür.
M: ṣalavātda. T: ṣalātda.
Bazen kilisede, bazen mescitte itikâfa çekilmişim. Yani her yerde (ev ev) seni arıyorum.
S: ḥūrā-yı.
Manastırda, medresede, kilisede bulunanların hepsi cehennemden korkanlar ve cennete talip olanlardır.
152. gazel 3. beyit.
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Ḥāṣılı, (94b) eşyā eżdād ile mütebeyyindir. Pes, żıddān bile gerek ki mütebeyyin ola, rūz u şeb gibi.

כد

א

و

כ אر

درد

כ

ا

א

ای

Āşıḳ ki şud ki yār be-ḥāleş naẓar ne-kerd
Ey ḫāce derd nīst u ger ne ṭabīb hest

Evvelki ki ismdir kim ma nāsına, ikincisi ḥarf-i rābıṭdır, mā-ba dini mā-ḳabline rabṭ ider. Ey ḫāce ḫiṭāb-ı āmmdır, ey azīz dimekdir. Derd lüġatda aġrıya
dirler, (S,T+ niteki Tuḥfe-i Ḥüsāmī’de
Mıṣrā:

Derd aġrı ve düzd uġrı derūn iç ve der ḳapu

dimiş.) Ṣoñra ba żı beliyyelerde isti māl eylediler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce Ḥāfıẓ istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle buyurur: Kim āşıḳ
oldı ki yār anıñ ḥāline naẓar eylemedi? Ya nī elbetde yār gerçekden āşıḳa iltifāt
eyler. Ammā ey azīz, derd yoḳdur, ve-illā ṭabīb vardır, ya nī cānān ṭabībdir,
ehl-i derdi ve ışḳı bilür, bilicek elbette ilāc eyler. Ḥāṣılı, müşkil ehl-i derd
olmaḳdır, ve-illā dermān muḳarrerdir.
Beyt:

א
نا

ور
ی

א
و

ز
د אد در

Zi-baḫt-i mā’st guneh v’er ne ḫāṭır-ı Leylā
Be-gird-i bādiye der-cust u cūy-ı Mecnūn’est1

Beyt:

אق אل د
א אن
א אن از א אن א
د ان
Āşıḳān her çend muştāḳ-ı cemāl-i dil-ber’end
Dil-berān ber- āşıḳān ez- āşıḳān āşıḳter’end2

زه

1
2

آ

و

ا

אد א

Leyla’ya kavuşamadıysak günah/kusur bizim bahtımıza aittir. Yoksa Leyla’nın gönlü de çölde sürekli
Mecnun’u aramaktadır.
Her ne kadar âşıklar sevgilinin cemaline müştak ve ona kavuşmaya arzulu olsalar da aslında sevgililer
âşıklarına kavuşmaya âşıklardan daha çok isteklidirler.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Feryād-ı Ḥāfıẓ īn heme āḫir be-herze nīst
Hem ḳıṣṣa i ġarīb u ḥadīẟī acīb hest

Īn heme bu ḳadar ve bu deñli dimekdir. Āḫir edāt-ı te kīddir, niteki evvelki
ġazelde beyān olunmuşdur. Be-herze; bā ḥarf-i zā id, te kīd ifāde ider ancaḳ1.
Herze bī-fāīde zā id söze dirler. Hem edāt-ı te kīd. Ḳıṣṣai ġarīb ve ḥadīẟī acīb
terkībleri tavṣīfīdir ve yā’ları vaḥdet içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ışḳ-ı cānānda eyledügi feryād u fiġān abeẟ yere
degildir, bir ġarīb ḳıṣṣa ve bir acīb ḥadīẟ vardır2. Ya nī Ḥāfıẓ ışḳ-ı cānānda degme nesneden bu deñli feryād u fiġān eylemez, gine bir ulu iş ẓuhūr eylemişdir
ki anı nālān ve giryān eylemişdir.

80
Ve lehu eyżan3
Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ی
ای

دل
ام ز
هכ ا
כ

Be-dām-ı zulf-i tu dil mubtelāy-ı ḫīşten’est
Bi-kuş be-ġamze ki īneş4 sezā-yı ḫīşten’est

Mubtelā-yı ḫīşten iżāfeti lāmiyyedir, kendiniñ mübtelāsıdır, ya nī kendi
kendiyi mübtelā eylemişdir. Sezā-yı ḫīşten’est (T+ iżāfeti lāmiyyedir), kendiniñ
lāyıḳıdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñ duzaġına göñül kendiyi mübtelā eylemişdir,
ibtilāsına ġayrı kimse sebeb olmamışdır. İmdi ġamzeñle anı helāk eyle ki kendiniñ lāyıḳıdır ki niçün böyle müşkil duzaġa kendiyi giriftār eyledi kimse cebr
eylemeksizin.
1
2
3
4

T: Be-herze; bā ḥarf-i ṣıla, te kīd ifāde ider.
M: bir ġarīb ve bir acīb ḥadīẟdir.
M: Ve lehu raḍiye anhu.
M, T: ū-rā.
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א

اد א
אی

آ
ی

تزد
אش כ

Geret zi-dest ber-āyed murād-ı ḫāṭır-ı mā
Be-dest bāş ki ḫayrī be-cāy-ı ḫīştenest

(M,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ evvelinde nüsḫalar muḫtelifdir, ammā biz bu nüsḫayı
iḫtiyār eyledik, ve li-kullin vichetun.) Be-dest bāş tīz ol dimekdir. Ḫayrī’deki
yā vaḥdet içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ eliñden gelürse göñlümüzüñ murādını ḥāṣıl eylemek, tīz ol ki kendi yerinde bir ḫayırdır, ya nī maḥallinde bir ḫayırdır.

ن

כ

ای
אن ه ادم אی

א

Be-cānet ey but-i şīrīn-i men ki hemçun şem
Şebān-ı tīre murādem fenā-yı ḫīşten’est

Be-cānet; bā ḥarf-i taḫṣīṣ veyā kāsemdir. But-i şīrīn iżāfeti beyāniyyedir
ve bunuñ men’e iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Şebān şeb’iñ cem idir
(M,T+ şüẕūẕen). Tīre bunda ḳarañu ma nāsınadır. Şebān-ı tīre iżāfeti beyāniyyedir. Fenā-yı ḫīşten iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cānıñ içün (S,T+ ve1 başıñ içün) ey benim ṭatlı bütüm
ya nī maḥbūbum ki şem gibi ḳarañu gicelerde kendimi ifnā eylemek murādımdır.

ای

زدی א
د رو ای

رای
כ כ آن

Çu rāy-ı ışḳ zedī bā-tu goftem ey bulbul
Me-kon ki ān gul-i ḫod-rū be-rāy-ı ḫīşten’est

Rāy lafẓ-ı müşterekdir, fikr ma nāsına olması meşhūrdur. (95a) Hind pādişāhına da Rāy dirler, niteki beyān olundı. Rāy’ıñ ışḳ’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Bā-tu; bā ḥarf-i ṣıla. Me-kon nehy-i muḫāṭabdır, konīden’den,
mef ūli maḥẕūfdur, me-kon rāy-ı ışḳ veyā rāy-ı ışḳ (M,T+ me-kon) taḳdīrindedir. Ki ḥarf-i ta līl. Gul-i ḫod-rū vaṣf-ı terkībīdir, kendi kendine bitici gül,
1

S: veyā.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ya nī bir kimse terbiyesiyle vücūd bulmuş degil. Egerçi ki gul-i ḫod-rū yaban
güline de dirler1, ammā cānāndan kināyet olduġıçün yaban güline ıṭlāḳı münāsib degil. (S,T+ Nitekim ba żılar öyle ẓann eylemişlerdir2.) Be-rāy-ı ḫīştenest; bā
ma a ma nāsınadır, rāy fikirdir, be-rāy-ı ḫīşten iżāfeti lāmiyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bülbüle ḫiṭāb idüp buyurur: Çünki ışḳ fikrini ya nī
āşıḳ olmaḳ tedbīrini urduñ ya nī eylediñ ey bülbül, saña sözüm ve naṣīḥatim budur ki ışḳ fikrini eyleme. Zīrā ol gül-i ḫod-rū ya nī kimseniñ söziyle
ve naṣīḥatiyle āmil olmayan gül kendi re yi iledir, ya nī ḫod-re y ve ḫod-pesenddir, kimse re yine tābi olmaz. İmdi çoḳ zaḥmet çekersin ey andelīb, bu
fikirden ferāġat eyle. (S,T+ Bunda rāy lafẓını berāy ma nāsına ya nī lām-ı cārre
ma nāsına alup ma nāsını, ol ḫod-rū gül kendi içündür, aṣlā saña fā idesi yoḳdur diyen aceb taṣarruflar eylemişdir3. Ḥaṣılı, hem lafıẓda ḫaṭā eylemiş ve
hem ma nāda, (T+ cezāhu’llāh4.)

אج

ی

אی

و
כ
כ א אش ز

Be-misk-i Çīn u Çigil nīst būy-ı gul muḥtāc
Ki nāfehāş zi-bend-i ḳabā-yı ḫīşten’est

Be-misk; bā ḥarf-i ṣıla. Çīn lafẓ-ı müşterekdir, biri pīç ü şiken ma nāsına ki maḥbūblarıñ zülfinde ve gīsūsında olur. Gāh olur ki ebrūlarına da çīn
iẟbāt iderler, biri de Türkistān’da bir şehriñ adıdır ki çīnī kāseler andan gelür,
güzelleri ġāyet çoḳ olur ve cemī isi5 aḳ yüzlü ve ḳara gözlü ve ḳara ḳaşlu olur.
Eş ār-ı Acemde güzelleri çoḳluġla ve ġayet güzellikle meẟel olmuşdur, biri de
çīn vaṣf-ı terkībīden cüz olur, araḳ-çīn ve ḫūşe-çīn gibi. Çigil Türkistān’da bir
güzeli çoḳ yere dirler ki cemī isi6 büt-perestlerdir. (S,M+ Aṣlında) ol memleketde
bir mu aẓẓam kilīsāya dirlermiş7, ki ġalebe-i8 isti mālle (S+ ol kilīsā vāḳi olduġı
memlekete) alem olmışdır. Ki ḥarf-i ta līl. Nāfehāş; nāfe misk göbegine dirler
ve hā edāt-ı cem dir ve şīn żamīri būy-ı güle rāci dir. Bunda gülüñ revāyiḥ-i
ṭayyibesine nāfe’leri isti āre eyledi. Bend-i ḳabā; bend baġdır, (S,T+ ḳabā) öñi
1
2
3
4
5
6
7
8

S, T: güline de ṣādıḳdır.
T: niteki ba żılar itmişlerdir. <T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
Allah onun yaptığının karşılığını versin.
M: cümlesi.
M: cümlesi.
S: bir kilīsāya dirlermiş, mu aẓẓam kilīsā imiş.
S: taḥkiye-i.
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açıḳ ḳaftān. Acem, ḳaftānlarını ṣol ḳoltuġı altından baġlar, bend-i ḳabā’dan
murād ol baġlardır. (S,T+ Bend-i ḳabā’dan dügme ma nāsını aḫẕ eyleyenler kendi memleketlerine ḳıyāsla aḫẕ eylemişler.1)
Maḥṣūl-i Beyt: Gülüñ laṭīf ü feraḥ-baḫş ḳoḳusı Çīn ü Çigil’iñ miskine
muḥtāc degil, zīrā laṭīf nāfe gibi ḳoḳuları kendi ḳaftānınıñ iligindendir ya nī
baġındandır. Güle bend-i ḳabā iẟbāt eylemek isti āre ṭarīḳiyledir, ḳabādan
murād çiçegidir ve bendden murād biri biriyle muttaṣıl u mümtezic olmaḳdır.
Ḥāṣılı, bir kimse ki bir fende māhir ü kāmil olsa, ol fende ġayrıdan istiġāẟeye
muḥtāc degil. Bu bir ḳıṣṣadan ḥiṣṣedir. (S,T+ Būy-ı gul yerine ḥusn-i gul ẕikr
idenler münāsebet mülāḥaẓa eylemezimiş2.)

وت د

و א ار אب
در ای
א

כ

Me-rev be-ḫāne-i erbāb-ı bī-muruvvet-i dehr
Ki kunc-i āfiyetet der-serāy-ı ḫīşten’est

Me-rev fi l-i nehy-i muḫāṭabdır. Erbāb cem -i rab, aṣḥāb ma nāsına. Ki
ḥarf-i ta līl. Kunc bucaḳ. Afiyet ismdir, Allāhu Te ālā ḳulından bir belāyı def
eylemege dirler. Kunc-i āfiyet iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dehriñ ya nī zamānıñ mürüvvetsiz ehl-i devletiniñ evine
gitme, zīrā saña āfiyet bucaġı kendi sarāyıñdadır, (95b) yāḫud seniñ āfiyet
bucaġıñ kendi sarāyıñdadır. Ḥāṣılı, kendi eviñ bucaġında tevekkül ü ḳanā at ile
geçinmek zamānıñ meḳādīr bilmez, mürüvvetsiz erbāb-ı devletine varmaḳdan
evlā ve aḥrādır.

و א אزی

و در ط
و و אی

א

ز

Bi-sūḫt Ḥāfıẓ u der-şarṭ-ı ışḳ u cān-bāzī
Henūz be-ser-i ahd u vefā-yı ḫīşten’est

Cān-bāzī; (T+ cān-bāz) vaṣf-ı terkībīdir, cān oynadıcı ma nāsına ve yā’sı
maṣdariyyedir. Ser-i ahd; ser bunda muḳḥamdır, te kīd ifāde ider. Ahd ḳavl
ü ḳarār ma nāsınadır. Vefā’yı ahd’e aṭf tefsīrī ḳabīlindendir.
1

2

<T+ Redd-i Sürūrī>. <S+ Çigil be-kesr-i evvel u ẟānī vu sükūni’l-lām şehrī’st ez-Türkistān ki merdum ān-cā
be-ġāyet ḫoş-rū mī-bāşed. Min Burhān> (Anlam: Çigil birinci ve ikinci harfin esre ve lâm harfinin sükunıyla
okunur, Türkistan’da bir şehirdir ki oranın insanları son derece güzel yüzlü olurmuş. Burhân-ı Kâtı’dan).
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ yandı ḥālbuki ışḳ ve cānbāzlıḳ şarṭında olan evvelki
ahd ü vefāsı üzerinedir, ya nī fānī oldı ve cānānı ışḳında ve muḥabbetinde
kendi ahdi ve vefāsı üzeredir. Ḥāṣılı, cāndan geçdi ve cānāndan geçmedi.

81
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Ḫafīf
Fāilātün Mefāilün Feilāt

אل دل א
دل
Ḥāl-i dil bā-tu goftenem heves’est
Ḫaber-i dil şineftenem heves’est

Goftenem ve şineftenem ve ġayrıları āḫir-i ġazele varınca maṣdarlardır,
fā iline mużāf.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm ḥālini saña söylemege hevesim vardır, göñül ḫaberin senden işitmege hevesim vardır. Ḥāṣılı, göñül benden gidüp seniñ dām-ı
zülfünde ḳarār eyledi, (S,T+ anıñ ḫaberin) saña söyleyüp senden anıñ aḥvāl ü
aḫbārını işitmek hevesim vardır.

אش

כ

אم
از ر אن

Ṭama -ı ḫām bīn ki ḳıṣṣa-i fāş
Ez-raḳībān nuhuftenem heves’est

Ṭama-ı ḫām vücūd bulmaz ṭama dır. Fāş aṣlında fāşī idi, Acem yā’nıñ
terkiyle isti māl eyler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫām ṭama ı gör ki meşhūr ḳıṣṣayı ya nī ışḳ u muḥabbet-i
cānānı ruḳabādan gizlemek1 hevesim vardır.

1

S, M: raḳībden.
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و

ری
א روز

א

Şeb-i ḳadrī çunīn azīz u şerīf
Bā-tu tā rūz ḫuftenem heves’est

Ḳadrī’de yā vaḥdet içündür. Ḫuften yatmaḳ ve uyumaḳ. Tā intihā-i ġāyet
içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Buncılayın azīz u şerīf bir ḳadir gicesi seniñle ṣabāḥa dek
yatmaġa hevesim vardır, ya nī seniñle yatmaḳ ārzū iderim1.

אزك

وه כ دردا
אر
در

Veh ki durdāne i çunīn nāzik
Der-şeb-i tār suftenem heves’est

Durdānei de yā vaḥdet içündür, hemze vaḥdet içündür diyen iṣābet eylememiş2, zīrā vaḥdete manṣūṣ olan yā’dır bi’l-ittifāḳ, hemze (M,T+ ḥarf-i) müctelibedir yā’yı mā-ḳabline īṣāl içün.
Maḥṣūl-i Beyt: Ah ki, buncılayın nāzik dürdāneyi ḳarañu gicede delmek
ārzūmdur, ya nī bu ġazel gibi cevheri gice söylemek isterem. Dür delmegi şi r
söylemekden kināyet eylemiş. Niteki Ḫāce buyurmuşdur.
Beyt:

ان א
ّא را

ش

אو
ا א

و در

ل

Ġazel goftī vu dur suftī bi-y-ā vu ḫoş bi-ḫān Ḥāfıẓ
Ki ber-naẓm-ı tu efşāned felek ıḳd-i ureyyā-rā3

Şu arā naẓm-ı kelāmı ekẟer gicelerde iderler. Ol cihetdendir ki şeb-i tār’a
taḫṣīṣ eyledi.

אی

د

כ

אا

ای

כ

Ey ṣabā imşebem meded fermāy
Ki seḥergeh şukuftenem heves’est
1
2
3

S: ṣabāḥa dek yatmaḳ ister ya nī seniñle yatmaḳ ārzū iderim. T: ṣabāḥa dek yatmaḳ isterim.
<T+ Redd-i Şem ī>
8. gazel 9. beyit.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ṣabā’dan bunda murādı feyż-i Raḥmānīdir. Ki ḥarf-i ta līl. Şukuften açılmaḳ, bunda lāzımdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Böyle laṭīf baḥirde şi r söylemege feyż (S,T+ u fażl-ı)
Raḥmānīden istimdād idüp buyurur: Ey ṣabā, bu gice baña (S,T+ meded) buyur,
ya nī avn u ḳuvvet buyur ki seḥer vaḳtinde açılmaḳ hevesimdir. Ḥāṣılı, bu
gice baña mu āvenet eyle, bir laṭīf ġazel diyüp seḥer vaḳtinde süḫan-şināslara
oḳuyup ceẕlān1 u şādān olayım.

ك ه

از ای ف
אك راه ر

Ez-berāy-ı şeref be-nūk-ı muje
Ḫāk-i rāh-ı tu ruftenem heves’est

Şeref rif at ma nāsınadır. Be-nūk; bā isti ānet içündür. Nūk, nūn’uñ fetḥi
ve żammı lüġatdır, bir nesneniñ sivri ucı, demren gibi ve ḳalemin kesilen2 cānibi gibi. Muje kirpik, mujgān da dirler. Ruften süpürmek.
Maḥṣūl-i Beyt: Şeref kesb eylemek içün kirpik ucıyla seniñ yoluñ ṭopraġını
süpürmek ārzūmdur, (96a) ya nī iktisāb-ı devlet ve ictilāb-ı izzet içün gezdigiñ
yolları (S, T+ kirpigimle) süpürüp gözüm yaşıyla ṣulamaḳ isterim3.

אن

א

ر ا

Hemçu Ḥāfıẓ be-raġm-ı mudde iyān
Şi r-i rindāne goftenem heves’est

Be-raġm; bā ḥarf-i ṣıladır, raġm’da rā’nıñ żammı ve fetḥi ve kesri cā iz,
maṣdardır, aṣl-ı lüġatda bir kimseniñ yüzini4 yere sürtmekdir, ruġāmdandır ki
mürādif-i türābdır ya nī ṭopraḳ. Niteki Niṣāb-ı Ṣıbyān’da5 gelmişdir.
Mıṣrā:

Turāb u ruġām u ẟerā ḫāk u ṭīn u gil

dimiş, ammā bunuñ gibi yirlerde nisbet ve körlük ma nāsınadır, filānıñ körlügine dirler. Muddeiyān’dan murād ḫuṣamādır.
1
2
3
4
5

S, M: ḫandān.
S, M: keskin.
S, M: isterin.
M: burnın.
M: Sübḥa-i Ṣabāyin’de.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ gibi, düşmānlar körlügine rindāne eş ār söylemek
hevā ve ārzūmdur, ya nī mecāzī ġazeller1 söylemege hevesnākim müdde īler
raġmına.

82
Ve lehu eyżan2
Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

א

א
ای
כ از כ א כ א
Ey hudhud-i ṣabā be-Sebā mī-firistemet
Bi-nger ki ez-kucā be-kucā mī-firistemet

Hudhud-i ṣabā iżāfeti beyāniyyedir. Hudhud alaca ibik didikleri ḳuşdur
ki Ḥażret-i Süleymān peyġamberiñ3 peyklerindendir. Sebā Ḥażret-i Süleymān’ıñ ḫatunı Belḳıs’ıñ4 memleketidir. Mī-firistemet; mī edāt-ı ḥāl, mī-firistemet fi l-i ḥāl, mīm żamīr-i merfū muttaṣıl ma nāsına fā ili ve tā żamīr-i
manṣūb muttaṣıl ma nāsına mef ūli, firistīden’den müştāḳ. Bi-nger fi l-i emr-i
muḫāṭabdır, nigerīden’den. Be-kucā; bā ḥarf-i ṣıla, kucā ḳanda dimekdir,
mekāndan istifhāmdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā hüdhüdi! Seni Sebā’ya irsāl iderin. Gör ki nereden
nereye dek seni irsāl iderin. Ya nī ey ṣabā, seni kūy-ı cānāna gönderirin ki āşıḳlarıñ Sebā’sı kūy-ı cānāndır. Naẓar eyle ki seni ne azīz ü şerīf maḳāma gönderirin. Uşşāḳ esrār-ı ışḳı keşf eylemege hem-rāz ve hem-zebān bulmadıḳlarından
ṣabā ile muṣāḥabet ü muḥākā iderler. Bu cihetdendir ki ṣabāya berīd-i uşşāḳ
u peyk-i müştāḳān dirler.

در אכ ان
1
2
3
4

S: mecāz ve ġazeller.
M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selāmıñ.
S: Ḥażret-i Belḳıs’ıñ.

א ی
א אن و א

ز

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ḥayf ’est ṭāyirī çu tu der-ḫākdān-ı ġam
Zīn-cā be-āşiyān-ı vefā mī-firstemet

Ṭāyir’den bunda murād ḳuşdur. Ḫākdān çöplükdür. Ḫākdān-ı ġam iżāfeti beyāniyyedir. Be-āşiyān; bā ḥarf-i ṣıla, āşiyān yuva. Āşiyān-ı vefā iżāfeti
de beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce hüdhüd-i ṣabāya ḫiṭāb idüp buyurur: Seniñ gibi bir
murġ ġam çöplüginde olmaḳ ḥayfdır. Ya nī dünyā ki ġam mezbeleligidir, anda
seniñ gibi ṭāyir-i bülend-pervāz ḥayfdır. Pes, bundan seni āşiyān-i vefāya ya nī
kūy-ı cānāna göndereyim.

بو
אن و د א

در راه

Der-rāh-ı ışḳ merḥale-i ḳurb u bu d nīst
Mī-bīnemet iyān u du ā mī-firistemet

Merḥale ḳonacaḳ yer. Mī-bīnemet fi l-i ḥāl, mīm-i mütekellim fā ili ve tā
mef ūli. İyān, ayn’ıñ kesriyle, mufā ale bābından maṣdardır, mu āyene ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Hüdhüd-i ṣabādan ḫiṭābı cānāna tevcīh idüp buyurur:
Ṭarīḳ-ı ışḳda menzil-i ḳurb u bu d yoḳdur. Āşikāre görürüm seni ve du ā gönderürüm. Āşıḳıñ ışḳı kemāl bulıcaḳ her nereye ki baḳsa1 kendi cānānını görür, pes, bu kelām aña göredir. Ḥāṣılı, mī-firistem bunda mī-konem ma nāsını
mutażammındır, ve-illā ma nā cihetinde istiḳāmet bulunmaz.

و אم א از د אی
אل و א

در

Her ṣubḥ u şām ḳāfile i ez-du ā-yı ḫayr
Der-ṣoḥbet-i şemāl u ṣabā mī-firistemet

Ḳāfile, ḳafele-yeḳfulu’dan ya nī naṣara bābından ism-i fā ildir, aṣlında ṭāife-i ḳāfile idi, keẟret-i isti māl ile mevṣūf terk olındı, maṣdarı ḳufūl gelür, lüġatde seferden dönmege dirler, ammā ıṣṭılāḥda ve isti mālde cemā at-i misāfirīne
dirler, gerekse gitmesün, gerekse gitsün ve gerekse seferden dönsün2, ammā
asker cemā ati olmamaḳ şarṭıyla ve āḫirinde yā vaḥdet içündür, bir ḳāfile
1
2

S: kemāl bulduḳda her nereye baḳarsa.
S: gerek gitsün ve gitmesün seferden dönsün.
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dimekdir, hemze vaḥdet içündür diyen ma hūd cehlini iẓhār eylemiş1. Şemāl,
şīn’ıñ fetḥiyle, lodoz2 yeline dirler. (96b) Anıñ muḳābilinde esen yile cenūb
dirler, cīm’iñ fetḥiyle. Ṣoḥbet’den bunda murād muḳārenet ü muṣāḥabetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Her ṣabāḥ ve aḫşām ḫayır du ādan bir ḳāfile ya nī ed iye-i
keẟīre şimāl ü ṣabā rīḥıyla irsāl iderim. Zīrā bunlar berīd-i āşıḳān u peyk-i
müştāḳāndır, ḥāṣılı, her vecihle esrār-ı uşşāḳa maḥremlerdir.

دل

ی

כ
از
د אو א

ای א

Ey ġāyib ez-naẓar ki şudī hem-nişīn-i dil
Mī-gūyemet du ā vu ẟenā mī-firistemet

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām ey cānān-ı ġāyib
ez-naẓar’dır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfatdır. Şudī fi l-i māżī müfred muḫāṭabdır.
Hem-nişīn-i dil; hem edāt-ı muḳārenet, hem-hücre ve hem-ḫāne ve hem-sufra gibi. Hem-nişīn’iñ dil’e iżāfeti ism-i fā iliñ mef ūline iżāfetine ḳarīb bir
ma nādır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey naẓardan ġāyib cānān ki dile muḳārin ü muṣāḥib olduñ, saña du ā iderim leyl ü nehār ve saña ẟenā irsāl iderim. Murādı Ḫāce’niñ,
ẓāhiren ve bāṭınen du ā ve ẟenāña meşġūlum, ẓāhiren zebānla müşāfeheten,
bāṭınen nāme ve mektūbla. (S,T+ Bunda ba żılarıñ bārid taṣarrufātına iltifāt
olunmasun ki indiyyāt u hezeliyyātdır3.)

اب

כ دل

כ
د ا

א כ
אن

Tā leşker-i ġamet ne-koned mulk-i dil ḫarāb
Cān-ı azīz-i ḫod be-nevā mī-firistemet

Tā ḥarf-i ta līl. Mulk, mīm’iñ żammı ve lām’ıñ sükūnıyla, bunda memleket
ma nāsınadır. Dil bunda göñül ma nāsınadır. Aṣl-ı terkīb mulk-i dilem’dir,
żarūret-i vezn içün ve mıṣrā -ı ẟānīde ism-i ẓāhir ve żamīr-i mütekellim ḳarīnesiçün mīm ḥaẕf olundı. (S,T+ Ḫarāb mef ūl-i ẟānīsidir ne-koned fi liniñ ki
fi l-i nefy-i müstaḳbeldir, taṣyīr ma nāsına.) Ḫod bunda kendi ma nāsınadır.
1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
S, M: yıldız.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Be-nevā; bā bunda ma iyyet ifāde ider ve nevā bunda berg u sāz u azıḳ ma nāsınadır, aṣl-ı terkīb be-resm-i nevā’dır.
Maḥṣūl-i Beyt: Tā kim seniñ ġamıñ askeri benim dilimiñ mülkini ḫarāb
eylemeye diyü kendi cān-ı azīzimi asker-i ġama azıḳ diyü gönderirim.
(S,M+ Cā izdir ki be-nevā’nıñ bā’sı ḥarf-i zā id ola.)

د

آ

אن ز ق
א
ل و ل אز و ا

Tā muṭribān zi-şevḳ-i menet āgehī dehend
Ḳavl u ġazel be-sāz u nevā mī-firistemet

Tā ḥarf-i ta līl. Muṭribān muṭribiñ cem idir, bunda sāzendeler ve gūyendeler murāddır. Şevḳ ve iştiyāḳ nefsiñ bir nesneye çekilmesine dirler, ya nī ziyāde
māyil olmasına. Menet; tā żamīr-i ḫiṭābdır. Āgehī; yā ḥarf-i maṣdar. Dehend
fi l-i mużāri cem -i ġāyibdir. Ḳavl ve ġazel her birisi ilm-i enġāmıñ bir nev idir,
niteki bu fenne ḳarışana1 ma lūmdur. Be-sāz; bā ma a ma nāsınadır ve sāz bunda
düzen ma nāsınadır ve muṭlaḳ çalġı2 āletlerine sāz dirler. Nevā naġamātdan bir
naġmeniñ ismidir. Ḥāṣılı, naġme-i Iṣfahān ki uṣūl-i erba anıñ birisidir, anıñ iki
fer i vardır. Birisi Ḥüseynī ve birisi Nevā’dır ve ba żı ehl-i naġme bunlara perde
ıṣṭılāḥ eyledi, ve lā munāḳaşate fi’l-ıṣṭılāḥ3. Nevā lafẓ-ı müşterekdir, çalġı āletlerinden bir ālete Nevā dirler, ammā bu zamānda bu ālet mehcūr u metrūkdur ve
bi’l-cümle bunda nevā īhām ṭarīḳiyle vāḳi dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Muṭribler benim şevḳimden seni āgāh eylemek içün ḳavl ü
ġazel taṣnīf idüp sāz u nevāyla saña gönderirim. Bu maḳāmda ḳavl ü ġazel ve
sāz u nevāyı bilmeyen ḫayli (S,T+ nā-sāz u bārid indī) söylemiş4, iltifāt olunmasun. Ḥāṣılı, Ḫāce’niñ murādı budur ki eş ārımı maḳāmāt u naġamāt ṭarzıyla5
saña irsāl eyledügüm anıñ içündür ki muṭriblerden işitdigiñ zamānda benim
saña olan şevḳ u iştiyāḳım bilesin.

ده

א

כ כ دوا

אכ

א
א درد

Sāḳī bi-y-ā ki hātif-i ġaybem be-mujde goft
Bā-derd ṣabr kon (97a) ki devā mī-firistemet
1
2
3
4
5

M: ārife.
S: çalġu.
Terimlerde tartışma olmaz.
S: taṣarruflar eylemiş. <T+ Redd-i Şem ī>
S: türleriyle.
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Hātif bunuñ gibi yirlerde ġaybdan gelen āvāza dirler ki ṣāḥibi görünmeye.
Be-mujde; mużāf maḥẕūfdur, be-ṭarīḳ-ı mujde (M,T+ dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, gel ki hātif-i ġayb baña muştuluḳ ṭarīḳiyle didi:
Derd-i dile ṣabr eyle ki saña devā gönderirim. Veyā derde ṣabr eyle, bā ḥarf-i
ṣıla olduġı taḳdīrce. (S,M+ Veyā derdde ṣabr eyle, bā ḥarf-i ẓarf oldıġı taḳdīrce.)

ا כ

د ج
ای א

در روی
כ

Der-rūy-ı ḫod teferruc-i ṣun -ı Ḫudā bi-kon
K’āyīne-i Ḫudāy-numā mī-firistemet

Teferruc’uñ ṣun’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve ṣun’uñ Ḫudā’ya
maṣdarıñ fā iline. Bunda ṣun’dan murād maṣnū dur, ya nī Allāh’ıñ maḫlūḳı1.
Ki ḥarf-i ta līl. Ḫudāy-numā vaṣf-ı terkībīdir, Ḫudā’yı gösterecek āyīne dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Kendi rūyuñda Allāh’ıñ ṣun ını teferrüc eyle ki saña Ḫudā’yı gösterecek āyine gönderirim. Cā izdir ki bu beyt hātif müjdesiniñ tetimmesi ola. Ḥāṣılı, saña āyīne-i ḳalbi gönderirim, pes, aña rūy-ı ber-kemālini
muḳābil eyle ve naẓar ṣal ki anda ṣun -ı Ḫudā’yı belki nūr-ı Ḫudā’yı müşāhede
eyleyesin. Niteki vāḳi dir:
Beyt:

א را
ا را

از روی
ای ر ا در
ار در روی

Ey nūr-ı Ḫudā der-naẓar ez-rūy-ı tu mā-rā
Bi-gẕār ki der-rūy-ı tu bīnīm Ḫudā-rā2

א ذכ
و א

ود
כ כ ا

א

Ḥāfıẓ surūd-ı meclis-i mā ẕikr-i ḫayr-i tu’st
Ta cīl kon ki esb u ḳabā mī-firistemet

Surūd ır’a3 dirler. Ẕikr-i ḫayr ḫayırlı ẕikir. Ḳabā öñi açıḳ ḳaftāndır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce tecrīd ṭarīḳiyle buyurur: Ey Ḥāfıẓ, bizim meclisimiziñ
1
2
3

S ve M’de bu cümle ‘Maḥṣūl-i beyt’ten önce bulunmaktadır.
Ey yüzünde Tanrı’nın nuru görünen sevgili. Bırak da yüzünü seyredelim ve orada Tanrı’yı görelim.
S: ırlamaġa.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

sürūdı seni ḫayırla añmaḳdır. Tīz ol imdi ki saña atla1 ḳaftān gönderirim, gel
meclisimizi müşerref eyle. Bunda ḳabādan murād yaġmurluḳ olmaḳ var, zīrā
ekābir e izzeden bir kimseyi meclisine da vet eylese bir atla bir yaġmurluḳ gönderirler, ale’l-ḫuṣūṣ ki gün yaġmurlı ola.

83
Ve lehu eyżan2
Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün

אر
دار

ا
از
و ل دو

ای א
א

Ey ġāyib ez-naẓar be-Ḫudā mī-sipāremet
Cānem bi-sūḫtī vu be-dil dōst dāremet

Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūf, taḳdīr-i kelām ey cānān-ı ġāib
ez-naẓar’dır. Be-Ḫudā; bā ḥarf-i ṣıla. Mī edāt-ı ḥāl. Sipāremet fi l-i mużāri ,
mīm żamīr-i merfū muttaṣıl, fā ili ve tā żamīr-i manṣūb muttaṣıl, mef ūli.
Mü eddā-yı kelime şimdiki ḥālde ıṣmarlarım seni dimekdir. Bi-sūḫtī; bā ḥarf-i
te kīd, sūḫtī fi l-i māżī müfred muḫāṭabdır, yā żamīr-i muḫāṭab, fā ili, yaḳdıñ
dimekdir. Vu be-dil; vāv ḥarf-i ḥāl ve bā ḥarf-i ẓarf veyā ma iyyet. Dāremet vech-i
sābıḳ üzere fi l-i mużāri , mīm żamīr-i merfū muttaṣıl, fā ili ve tā żamīr-i
manṣūb muttaṣıl, mef ūli. Bu i rābı tekrār eylemekden ġaraż ḫāṭırlarda kemāl-i
intiḳāşla münteḳiş olsun ki āḫir-i ġazele dek ekẟer bu ḳāfiye böyle vāḳi olmuşdur, icrāsına ḳādir ola ve sā irleri de bu üslūb üzere icrā eyleyeler3.
Maḥṣūl-i Beyt: (S,M+ Ḥażret-i Ḫāce’niñ cānānına nāme yerine irsāl buyurduḳları ġazellerindendir, buyurur ki,) ey naẓardan ġāyib olan cānān, seni
Allāh’a ıṣmarladım. Cānımı yaḳdıñ, ḥāl buki göñülde veyā göñülle seni dost
ṭutarım ya nī severim dimekdir. Ḥāṣılı, her ne ḳadar ki cefā görsem senden,
göñlüm usanmaz, gerekse yaḳın ol ve gerekse ıraḳ.
1
2
3

M: esb ile.
M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
M, T: sā ir yerlerde ki vāḳi ola, bu üslūb üzere icrā eyleye.
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Beyt:

Biñ cefā görsem ey ṣānem senden
Bu ne sözdür ki uṣanam senden

א دا כ כ ز אی אك
ار
ز دا
אور כ כ د
Tā dāmen-i kefen ne-keşem zīr-i pāy-i ḫāk
Bāver me-kon ki dest zi-dāmen bi-dāremet

Tā intihā-yı ġayet içündür yā tevḳīt içündür. Dāmen’iñ kefen’e iżāfeti isti āre ṭarīḳiyledir. Ne-keşem fi l-i nefy-i müstaḳbel. Pāy’ıñ ḫāk’e iżāfeti
de isti āre ṭarīḳiyledir, zīrā ḫāk’da pā olmaz1. Bāver ism-i cāmiddir, istiḳlālen
isti māli yoḳdur, belki dāşten ve kerden müştaḳḳātiyle müsta meldir, niteki
bunda (97b) kerden murādifi konīden’iñ nehy-i muḫāṭabıyla müsta meldir,
mü edda-yı ibāret inanma dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Bi-dāremet; bā ḥarf-i
istiḳbāl.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṭopraġıñ ayaġı altına kefenim etegini çekmeyince (S,M+
ya nī ölmeyince) inanma ki elim etegiñden (T+ ṭutam ya nī elim etegiñden)
çekem. Ḥāṣılı, ölince2 ışḳını terk eylemezem dimekdir.

اب ا وان א א
د א آرم و در دن آر

د

Miḥrāb-ı ebruvān bi-numā tā seḥergehī
Dest-i du ā ber-ārem u der-gerden āremet

Miḥrāb’ıñ ebrūvān’a iżāfeti müşebbehun bihiñ müşebbehe iżāfeti, ḥāṣılı,
iżāfet-i beyāniyyedir. Ebrūvān ebrū’nuñ cem idir ḫilāf-ı ḳıyās üzre. Bi-numā
emr-i muḫāṭabdır. Tā ḥarf-i ta līl. Seḥergehī; geh gāh’dan muḫaffefdir ve yā
ḥarf-i vaḥdet. Dest-i duā; duā’ya dest iẟbātı isti āre ṭarīḳiyledir, ya nī iżāfet-i
beyāniyyedir. Ber-ārem; ber ḥarf-i isti lā, Arabīde alā gibi. Ārem fi l-i mużāri
nefs-i mütekellim vaḥde siġāsıdır, (S,T+ ārīden’den ki muḫaffefdir) āverīden’den.
Der-gerden; der ḥarf-i ṣıladır, bā ma nāsına. Āremet meẕkūr ārīden’den
ma hūd fi l-i mużāri dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Baña ebrūlarıñ miḥrābını ya nī ebrūlarıñ göster, tā kim bir
seḥer vaḳti du ā elini ḳaldıram, ya nī du āya el ḳaldırıp (S,M+ saña du ā idüp) iki
1
2

S: zīrā ḫākda pā olmaz, şīb olur.
S: öñince. (‘ölince’ ‘ölünceye kadar’ anlamındadır.)

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ḳollarumı boynuña ḥamāyil idem ki ayn-i kemāl irişmeye ya nī saña yaramaz
göz degmeye. Maḳṣūd, saña yaramaz göz degmemek içün iki elim ḳaldırup
du ā idüp gerdeniñe ḥamāyil yerine atmaḳdır1. (S,T+ Du ā elin ḳaldıram, seni
boyuna götürem diyen kelāma aceb netīce virmiş. Ya nī yaramaz göz degmemek içün saña du ā iderim diyen de ġarīb netīce virmiş2.)3

ن ی אروت א
אدو כ א אر

א م

Ger bāyedem şuden sūy-ı Hārūt-ı Bābilī
Ṣed gūne cāduyī bi-konem tā bi-y-āremet

Bāyed fi l-i mużāri müfred ġāyibdir, bāyīden’den, gerek olmaḳ ma nāsına,
mīm bunda żamīr-i manṣūb muttaṣıl mef ūli, (S,M+ ma nāda ammā şuden’e
nāẓırdır, şudenem taḳdīrinde) ve şuden reften ma nāsına, fā ilidir (S,M+ bāyed’iñ.) Hārūt-ı Bābilī; Hārūt’uñ Bābil’e iżāfeti ednā mülābese iledir anda
maḥbūs olduġiçün, yā ḥarf-i nisbet. Bābil Baġdād’la Ḥille arasında bir yeriñ
ismidir. Aṣlında ḥiṣārlı bir büyük şehir imiş, ammā bu zamān şöyle münderis ü munṭamis olmuşdur ki ḥiṣārdan ve diyārdan eẟer4 ẓāhir degildir. (S,M+
Ve ba żılar didiler ki, Hārūt ve Mārūt5 Hindistān diyārında olandır, Baġdād
diyārında olan degildir, Ve’l-ilmu inde’llāh6.) Cādūyī’de yā-yı ẟānīye maṣdariyyedir. Bi-konem; bā ḥarf-i istiḳbāl, konem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde.
Tā ḥarf-i ta līl. Bi-y-āremet; bā ḥarf-i istiḳbāl, y’āremet’iñ yā’sı hemzeden
mübeddeldir, aṣlında āremet’dir. Ma lūm ola ki bir kelimeniñ ki evvelinde
hemze olsa aña bā-yı istiḳbāl veyā mīm-i nāhiye veyā nūn-ı nāfiye dāḫil olsa
hemze yā’ya mübeddel olmaḳ muṭṭariddir7, meẟelā bi-y-āyed ve ne-y-āyed (S,T+
ve me-y-āyed) gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Hārūt-ı Bābilī cānibine baña gitmek lāzım olursa yüz dürlü
cādūluḳ iderim, tā ki seni getürem. Ḥāṣılı, her ne vechile ki mümkin ü müyesserdir, seni getürmege sa y iderim. Meẟelā siḥir ki ameli küfr ü ḍalāletdir, hīç
bir vechile daḫi seni getürdemezsem bi’ż-żarūre anıñla getürmege sa y iderim.
1
2
3
4
5
6
7

T: artmaḳdır. S: ardmaḳdır.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Emrī: Çeşm-i bed degmesün ol nāzik u sīmīn teniñe.
Zer ḥamāyil ḳılayın gel ḳolumı gerdeniñe>
M: eẟerimmā. (her hangi bir iz anlamında)
S: Hārūt ve Mārūt-ı Bābilī.
Gerçek bilgi Allah katındadır.
M: muḳarrerdir.
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Maṭla -ı ġazeliñ şerḥinde ẕikr olmuşdur ki1 nāme yerine irsāl buyurduḳları ġazellerdendir. Pes, bu da āvī aña mebnīdir2. Ḥāṣılı, cānānla bu d-i cismānī vāḳi
olmaġın (M,T+ mübalāġa ile) arż-ı iştiyāḳ eyler.

د א ز دل
از د ه אر

אرم ده از כ م
در אت د م

Bārem dih ez-kerem ber-i ḫod tā bi-sūz dil
Der-pāt dembedem guher ez-dīde bāremet

Bār bunda icāzet ma nāsınadır. Niteki Ḥażret-i Mevlānā Cāmī buyurur:

داده אر
ده از ت
אر د
אره א אر א
Tu dāde bār her ḫasī
Men murde ez-ġayret besī
Yek bār mīred herkesī
Bī-çāre Cāmī bārhā3

Evvelki bār icāzet ma nāsınadır, mīm-i żamīr ma nā cihetinden dih ṣīġasına
muḳayyeddir, (98a) mef ūlidir, żarūret-i vezniçün taḳdīm olunmuşdur, aṣl-ı
kelām bār dihem’dir. Dih emr-i muḫāṭab ṣīġasıdır. baña icāzet vir dimekdir.
Ber-i ḫod; ber bunda ḳat ma nāsınadır, mużāf olmuşdur ḫod’a. Ba żı nüsḫada
sūy-ı ḫod düşmüşdür4, ikisiniñ ma nāsı birdir. Tā ta līl içündür, ḥattā ma nāsınadır. Pāt; aṣlı pāyet idi, żarūret-i vezn içün yā sāḳıṭ olmuş. Dembedem īhām
ṭarīḳiyle ẕikr olmuşdur. Bāremet fi l-i mużāri , bārīden’den müştaḳ, bunda
müte addī vāḳi olmuş, (M,T+ yaġdırırım dimekdir. Bu beytde iki bār reddü’l- acuz ale’ṣ-ṣadr ṭarīḳiyle vāḳi olmuş.)
Maḥṣūl-i Beyt: Kerem-i luṭfuñdan baña (S,M+ kendi yanıña) icāzet vir. Tā
göñül ḥarāretiyle ayaġına dembedem gözden güher yaġdırayım, ya nī ayaġına
düşüp göz yaşı dökeyim.
1
2
3
4

S: ẕikr olmışdır ki.
M: mübtenīdir.
Her değersizin yanına gelmesine izin veriyorsun, ben de gayretimden/kıskançlığımdan ölüyorum/
mahvoluyorum. Herkes bir kere, bîçare Câmî ise defalarca ölmekte.
M: vāḳi dir.
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ام از د ه در כ אر
כ در دل כאر

ی آب

ی

Ṣed cūy āb besteem ez-dīde der-kenār
Ber-būy-ı toḫm-ı mihr ki der-dil bi-kāremet

Besteem ya nī bend eylemişim. Kenār yan ma nāsına. Būy ümīd ü ricādır.
Mihr bunda muḥabbet ma nāsınadır. Bi-kāremet fi l-i mużāri , kārīden’den,
ekmek ma nāsına ve kāşten ve kişten, kāf-i Arabīniñ kesriyle, ve kārīden ve
berzīden hep bir ma nāya gelür, ya nī yere toḫum ṣaçmaḳ. Toḫm-ı mihr iżāfeti
beyāniyyedīr.
Maḥṣūl-i Beyt: Yanımda1 göz yaşımdan yüz ṣu ırmaġı bend eylemişim2
(T+ ya nī irkmişim ve bügemişim) seniñ göñlüñe muḥabbet toḫumını ekmek
ümīdiyle. Ḥāṣılı, eṭrāfım aġlamaḳdan göller ve deryālar oldı, ol ümīdle ki sen
görüp raḥm eyleyüp baña māyil olasın. (S,T+ Ya nī anıñ recāsına3 ki göñlümde
ekem saña diyen aceb taṣvīr-i ma nā buyurmuş4.) Ba żı nüsḫada bu beyt böyle
vāḳi olmuş.

ا כ אر
و ادم از
כ در دل כאر
Mī-giryem u murādem ezīn eşk-i seyl-bār
Toḫm-ı maḥabbet’est ki der-dil bi-kāremet

Seyl-bār vaṣf-ı terkībīdir, bārīden’den, yaġdırmaḳ, ya nī müte addī ma nāsına, seyl yaġdırıcı ma nāsına keẟret-i bükādan kināyetdir. Toḫm-ı maḥabbet
iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Aġlarım ammā murādım bu seyl yaġdırıcı gözümüñ yaşından muḥabbet toḫumıdır ki göñlüñe ekem. Ḥāṣılı, keẟret-i bükādan
maḳṣūdum göñlüñe merḥamet5 düşürüp kendüme māyil itmekdir. (S,T+ Bunuñ da netīcesinde; muḥabbet toḫumıdır ki gönülde ekerim saña diyen aceb
rūstāyī-ṭab -imiş6. Ḥaṣılı, bu iki beytiñ neticesinde ḫaṭā göñli şā ire iżāfetindendir.)
1
2
3
4
5
6

S: yaġmaḳdan.
S: irkmişim.
S: merḥabāsına.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M: muḥabbet.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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ص داد

ار

م

ۀ

وز

Ḫūnem bi-rīḫt v’ez-ġam-ı hecrem ḫalāṣ dād
Minnet-peẕīr-i ġamze-i ḫancer-guẕāremet

Bi-rīḫt ve dād fi lleri ġamze’ye müteveccihlerdir tenāzu ṭarīḳiyle.
V’ez-ġam; vāv-ı aṭf bunda meftūḥ oḳunmaḳ gerek, vezne ḫalel gelmeye. Minnet-peẕīr vaṣf-ı terkībīdir, (S,T+ pezīrīden’den), minnet ḳabūl idici ma nāsına,
mużāf olmuşdur ġamze’ye. Ve ġamze gözden ve ḳaşdan ṣādır olan ḥarekete
dirler, ammā bunuñ gibi yirde işve ve nāz ma nāsınadır, mużāf olmuşdur ḫancer-guẕār’a ki vaṣf-ı terkībīdir, guẕārīden’den, ma nāsı ḫançer geçirici dimekdir, mīm-i mütekellim ma nā cihetinden minnet-peẕīr’e muḳayyeddir, pes,
bunda i tirāż1 ṭarīḳiyle vāḳi dir. Ḫancer-guẕār bahādır evṣāfındandır ve tā-yı
żāmīr ma nā cihetinden mużāfun ileyhidir ḫancer-guẕār’ıñ.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanımı dökdi ve hicrān ġamından baña ḫalāṣ virdi ya nī
beni hicrān ġamından ḳurtardı. Bu cihetden seniñ ḫançer-güẕār ġamzeñiñ
minnet-peẕīriyim ya nī memnūnıyım. Ḥāṣılı, beni ḳatl idüp hicrān elinden
ḳurtardıġını cānıma minnet bilürem. (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsında; seniñ
ḫançer ödekli ġamzeniñ minnetin ḳabūl idiciyim diyen kimse ẕāl’la zā’yı farḳ
eylemez-imiş2 ki bir nesneyi edā eylemege zā’yla müsta meldir.) Ve bu ḫancer-guẕār ve nīze-guẕār ẕāl’ladır3, bahādırlıḳdan kināyetdir.

א

ای
ا כ
אر אز س כ در ا אر

Ḫāhem ki pīş mīremet ey bī-vefā ṭabīb
Bīmār bāz purs ki der-intiẓāremet

Ḫāhem fi l-i mużāri mütekkelim vaḥdedir. Ki ḥarf-i beyān. (S,T+ Mīremet
fi l-i mużāri mütekellim vaḥde), mīm żamīr-i merfū fā ili ve tā żamīr-i manṣūb
mef ūlidir. Ey ḥarf-i nidā ve münādā ṭabīb, żarūret-i vezniçün te ḫīr olunmuşdur, taḳdīr-i kelām ey ṭabīb-i bī-vefā’dır. Bīmār muḳaddem mef ūlidir bāz
purs’uñ. Bāz bunda te kīd ifāde ider ancaḳ. Purs, pā’nıñ (98b) żammıyla,
1
2
3

S: i tiẕār. (Burada i tirāż kelimesinin cümle-i mu teriża tabirinde görüldüğü gibi ara cümlesi, cümle dışı
unsur anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır.)
<T+ Redd-i Sürūrī>
M: zā iledir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

emr-i muḫāṭabdır, pursīden’den, ṣor dimekdir. Ki ḥarf-i ta līldir. İntiẓāremet;
mīm-i mütekellim mużāfun ileyhdir ve mecmū -ı mużāf ve mużāfun ileyh
mużāf olmuşdur tā-yı muḫāṭaba.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey vefāsız ṭabīb, seniñ (S,M+ öñüñde) ölmek isterim, bīmārıñı1 ṣor ki intiẓārındayım. Ya nī cān virmegim seniñ iyādeñe mevḳūfdur,
bīmārıñı ṣor ki intiẓārındayım dimekden maḳṣūdı bu ma nādır ve mıṣrā -ı
ẟānīniñ feḥvāsı budur. (S,T+ Bunda bīmār bāz purs’uñ ma nāsını ḫastañı girü ṣor
diyen ilerisini ve gerisini teşḫīṣ ider şaḫıṣ degil imiş2.)

ار

و

اب و א و ر ی
כ و و
ا

א

Ḥāfıẓ şerāb u şāhid u rindī ne vaż -ı tu’st
Fi’l-cumle mī-konī vu furū mī-guẕāremet

Şāhid’i Acem maḥbūbda isti māl ider, ẓāhir budur ki melekden müste ārdır, zīrā Arab firişteye şāhid dirler. Ve rindī; Acem ayyāra ve envā -i menāhīye
mürtekib olana rind dirler ve yā ḥarf-i maṣdar. Vaż lüġatda ḳomaḳdır, ammā
bunuñ gibi yerlerde ḥāl ü şān u kār ma nāsında müsta meldir. Fi’l-cumle az
çok3 ma nāsında müsta meldir. Mī-konī fi l-i mużāri muḫāṭab, yā żamīr-i
ḫiṭābdır. Vāv bunuñ gibi yerlerde istidrāk içündür, lākin ve ammā ma nāsına.
Furū mī-guẕāremet; furū bunda te kīd içündür. Mī-guẕāremet fi l-i ḥāl veyā
istimrār (S,M+ mütekellim vaḥde), mīm żamīr-i mütekellim fā ili ve tā mef ūli.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, şarāb (M+ içmek) ve güzel sevmek ve ayyārlıḳ
eylemek seniñ ḥāliñ ve kārıñ degildir. Gerçi az ve çoḳ idersin, ammā seni terk
idüp ihmāl iderim. Ya nī sen bu işleri egerçi işlersin, lākin ben seniñ ḥāliñle
muḳayyed olmazam ve seni dā ire-i i tibārdan ısḳāṭ iderim. Bunda mī-konī’den
ṣoñra4 gelen vāv zā iddir diyen vāv istidrāk ma nāsını ifāde eyledügini bilmez
imiş5. (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını; fi’l-cümle idersin, ben seni aşaġa alurın
diyen de ġarīb ma nā virmiş6.)

1
2
3
4
5
6

S, M: bī-çāreñi.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: az veçoḳ. M: azıcıḳ.
T: lākin’den ṣoñra.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
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84
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün2

אز כ אرم
א م از

א رب
אزآ و

Yā Rab sebebī sāz ki yārem be-selāmet
Bāz āyed u bi-rhānedem ez-çeng-i melāmet

Sebebī’de yā vaḥdet içündür. Sāz emr-i muḫāṭabdır, sāzīden’den, eyle dimekdir. Ki ḥarf-i ta līl. Be-selāmet; bā ma a ma nāsınadır. (S,M+ Bāz bunda
girü ma nāsınadır.) Bi-rehānedem fi l-i mużāri ġāyib, żamīr-i fā ili taḥtında
müstetir, yāre rāci dir ve mīm żamīr-i manṣūb muttaṣıl, mef ūli, beni ḳurtara
dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rab, bir sebeb eyle ki yārim selāmetle girü gele ve beni
melāmet pençesinden ḳurtara. Ya nī anıñ hicrānından bī-tāb u ṭāḳat olup
bī-iḫtiyār benden ba żı evżā -ı ġarībe ṣādır (M,T+ olur) ki ḫalḳıñ levmine3 (S,T+
sebeb) olur. İmdi yā Rab, bir sebeb eyle ki yārim gele ve beni ḫalḳıñ melāmetinden ḳurtara.

כ ده אر
אك ره آن אر
אی ا א
אن כ

א

Ḫāk-i reh-i ān yār-i sefer-kerde bi-y-ārīd
Tā çeşm-i cihān-bīn konemeş cāy-ı iḳāmet

Sefer-kerde sefer eylemiş ya nī (M,T+ sefere) gitmiş. Tā ḥarf-i ta līl, ḥattā
ma nāsınadır. Cihān-bīn vaṣf-ı terkībīdir, bīnīden’den, cihān görici dimekdir.
Cāy-ı iḳāmet ṭuracaḳ yer dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol sefer eylemiş yāriñ yolı ṭopraġın getürüñ, tā cihān görici
gözümi aña menzil ve maḳām eyleyeyim, ya nī anıñ ġubār-ı rāhını gözüme
tūtiyā yerine çekeyin ki dā imā andan żiyā ve nūr kesb eylesün.
1
2
3

M: Ve lehu eyżan raḥime’llāhu rūḥahu.
T: mefā īl.
S: ḫalḳıñ melāmetinden levmine.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

راه
و رخ و אرض و א

אد כ از
وز
آن אل و

Feryād ki ez-şeş cihetem rāh bi-bestend
Ān ḫāl u ḫaṭ u zulf u ruḫ u āreż u ḳāmet

Cihetem’deki mīm-i mütekellim ma nā cihetinde rāh’a muḳayyeddir. Şeş
cihet ẕikr eyledi ve esbāb-ı ḥüsnden daḫi altı nesne getürdi.
Maḥṣūl-i Beyt: Feryād u fiġān ki altı cānibden yolumı baġladılar cānānıñ
ol ḫāl ü ḫaṭṭ u zülf ü ruḫ u ārıż u ḳāmeti, ya nī beni cemī cihātdan ḳaṭ idüp
kendine müte alliḳ ḳıldılar.

כ
ام
دا כ ا

ا وز כ در د
م אك
دا כ

İmrūz ki der-dest-i tuem merḥametī kon (99a)
Ferdā ki şevem ḫāk çi sūd eşk-i nedāmet

Merḥametī’de yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Eşk’den murād aġlamaḳdır.
Nedāmet maṣdardır nedime’den ya nī alime bābından, peşīmānlıḳ ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Bugün ki seniñ elindeyim ey cānān, baña merḥamet eyle.
Zīrā yarın ki ṭopraḳ olam (S+ ya nī ölem), ne fā ide peşīmān olup aġlamaḳ?
Ya nī bugün ki dünyāda ṣaġım ve ḥālbuki baña ri āyet eylemek eliñden gelür, pes, merḥamet idüp ri āyet eyle, zīrā yarın öldügümden ṣoñra beni acıyup
peşīmān olsañ gerek, ammā ṣoñ peşīmānlıḳ fā ide virmez.

از

و אن دم ز
و
ار

ای آن כ
א א

Ey ān ki be-taḳrīr u beyān dem zenī ez- ışḳ
Mā bā-tu ne-dārīm suḫan ḫayr u selāmet

Dem bunda nefes ma nāsınadır. Dem zenī bi-ḥasebi’l-lüġa nefes urursun
dimekdir, ammā maḳṣūd tekellümdür. Ḫayr u selāmet diyü Acem ‘Var Allāh’a ıṣmarladıḳ’ diyecek yirde isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey şol kimse ki taḳrīr u beyān ile ışḳdan söz söylersin,
ya nī ışḳı ḳīl ü ḳālle beyān idersin, bizim seniñle sözümüz yoḳ, var git ḫayr u
selāmetle. Zīrā ışḳ ḥāldir kāle ṣıġmaz, ḥāṣılı, ışḳ ṣırf tevḥīd u taṣavvufdur ki
ḥālīdir, ḳālī degildir.
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Beyt:

Taṣavvuf terk-i ḳīl ü ḳāle dirler
Hemān vecd u semā u ḥāle dirler1

Pes, imdi bizim seniñle sözümüz yoḳ, zīrā biz ışḳı ḥāl idinmişüz ve sen ḳīl ü
ḳāli. Pes, aramızda mesāfe-i ba īde2 var, biz seniñle söyleşemeziz.

ا א
ا

א

א ز

כ
درو
א از כ
כ

Dervīş me-kon nāle zi-şemşīr-i eḥibbā
K’īn ṭā ife ez-kuşte sitānend ġarāmet

Dervīş münādā, ḥarf-i nidāsı maḥẕūfdur. Eḥibbā ḥabībiñ cem idir, dostlar
ma nāsına. (S,T+ Maḥbūb’uñ cem idir diyen bilmez imiş3.) K’īn; ki ḥarf-i illet,
īn işāretdir ṭāife’ye ki ibāretdir eḥibbā’dan. Bunda ġarāmet’den diyet murāddır ya nī ḳan bahāsı4.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey dervīş, dostlar ḳılıcından nāle ve feryād u fiġān eyleme,
zīrā bu eḥibbā didikleri5 ṭā ife maḳtūlden diyet alurlar. (S,T+ Ya nī āşıḳların ḳatl
iderler ve ḳolumuz yoruldı diyü seniñ ḳatliñden diyet alurlar6.)

ا وی א
اب ا א

כ

زن آ
כ

در

Der-ḫırḳa zen āteş ki ḫam-ı ebrū-yı sāḳī
Ber-mī-şikened gūşe-i miḥrāb-ı imāmet

Der-ḫırḳa; der bā-i ṣıla ma nāsınadır. Ber-mī-şikened; ber ḥarf-i te kīd,
mī-şikened, fi l-i mużāri , żamīr-i fā il taḥtında müstetir ḫam-ı ebrū’ya rāci dir, (S,T+ ma nāsı ṣır’dır7, ya nī şikest ider, ḳırar.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce beyt-i sābıḳda meẕkūr olan dervīşe ḫiṭāb idüp buyurur: Ḫırḳaya āteş ur ki sāḳīniñ ḫam-ı ebrūsı imāmet miḥrābınıñ köşesini yıḳar
ve ḫarāb eyler. Ḥāṣılı, sāḳīniñ ḫam-ı ebrūsı tamām ālemi kendüye meyl itdürüp rāki u sācid eyledi. Şimden girü zühd ü taḳvā ve ṣūfīlik işi öldi. Miḥrāb-ı
1
2
3
4
5
6
7

Uzun, Mustafa, Dede Ömer Rûşenî’nin Hayatı, Eserleri ve Miskînnâmesi, Basılmamış Doktora Tezi, MÜ
İlahiyat Fak., İstanbul 1982. (s. 134, 182. beyit)
S: bu d-ı ba īde. T: būn-ı ba īd.
<T+ Redd-i Şem ī>
T: ya nī ḳan bahā. M: Bunda ġarāmetden murād ḳan bahāsıdır.
S: didigiñ.
T: seniñ ḳatliñden maḳtūlden diyet alurlar.
ṣımak (kırmak) fiilinin geniş zamanı.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

imāmete kim baş eger sāḳīniñ gūşe-i ebrūsı var iken, ki ol, gūşe-i miḥrābı ṣır1,
ya nī ırżına kesr virür ki kimse aña teveccüh eylemez.

א

אی
وכ ا

رو

از

א אכ
אن
اد

Ḥāşā ki men ez-cevr u cefā-yı tu bi-nālem
Bī-dād-ı laṭīfān heme luṭf ’est u kerāmet

Bī-dād; bī edāt-ı selbdir ve dād adle dirler, pes bī-dād ẓulüm dimekdir.
Bunda kerāmet maṣdardır, kerem ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Ḥāşā ki ben seniñ cevr
ü cefāñdan iñleyüp şikāyet idem. Mıṣrā -ı ẟānī ḥükm-i ta lilde vāḳi dir. Zīrā
laṭīfleriñ ẓulmi hep luṭf u iḥsāndır, zīrā ‘Kullu filin mine’l-laṭīfi laṭīfun’2dur.

א
ز
א روز א

ا

כ

כ

Kūteh ne-koned baḥẟ-i ser-i zulf-i tu Ḥāfıẓ
Peyveste şud īn silsile tā rūz-ı ḳıyāmet (99b)

Kūteh kūtāh’dan muḫaffefdir ḳā ide-i sābıḳa üzre. Peyveste ulaşıḳ. Silsile
zencīr. Zulf’i zencīre teşbīh iderler. Tā intihā-i ġāyet içündür, ilā ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ seniñ ser-i zülfüñ baḥẟini kūtāh eylemez, ya nī
ḥikāyet ü beyānında taḳṣīr eylemez, ḥāṣılı, bu bir muṭavvel ḳıṣṣadır ki bunı
(M,T+ muḫtaṣar) eylemez. Zīrā bu silsile muttaṣıldır ḳıyāmet günine dek, ya nī
teselsüline ḥadd u ġāyet ḳıyāmetdir. Niteki Ḥażret-i Mevlānā Cāmī buyurur:
Beyt:

د

ز
ا

א

ی א

و

ا

Hergiz ḥadīẟ-i zulf-i tu kūteh ne-mī-şeved
Īn guft u gūy tā be-ḳıyāmet muselsel’est3

1
2
3

M: yıḳar.
Latiften/güzelden gelen her fiil latiftir/güzeldir.
Senin zülfünden bahis asla kısa olmaz. Bu söz ta kıyamete kadar uzar gider.
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85
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mef ūlü Fāilatün Mefūlü Fāilatün

א כא
כא
ا

زان אر د ازم כ
ش
כ دان

Zān yār-ı dil-nevāzem şukrī’st bā-şikāyet
Ger nukte-dān-ı ışḳī ḫoş bi-şnev īn ḥikāyet

Dil-nevāz vaṣf-ı terkībīdir, nevāzīden’den, göñül oḫşayıcı dimekdir, ri āyet-i ḫāṭırdan ta bīrdir. Nukte-dān da vaṣf-ı terkībīdir, dānīden’den, nükte
bilici ma nāsına, mużāf olmuşdur ışḳī’ye, ism-i fā iliñ mef ūline iżāfeti gibi,
āḫirindeki yā żamīr-i muḫāṭabdır, eger ışḳıñ nüktedānı iseñ dimekdir. Ḫoş
bunda eyi ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol dil-nevāz yārdan şükürle şikāyetim var, ya nī dil-nevāz
olduġı cihetden şākirim, ammā beyt-i ẟānīde buyurdıġı gibi hīç bir ḫidmetimiñ ḳadrini bilmediginden şākīyim1. Eger ışḳıñ nüktedānı iseñ bu ḥikāyeti
eyü işit, zīrā şükr ü şikāyet müteżāddandır. Bir maḥalde cem i muḫālif görinür.
Şukrī’st’deki yā tenkīr içündür, vaḥdet içün degildir2.

כ כ دم
א

وم

را

د دو
א رب אد כ

Bī-muzd būd u minnet her ḫidmetī ki kerdem
Yā Rab me-bād kes-rā maḫdūm-ı bī- ināyet

Muzd kirādır ya nī ücret. Ḫidmetī’de yā vaḥdet içündür. Me-bād nehy-i
ġāyibdir. Maḫdūm’da iżāfet de cā iz adem-i iżāfet de. İnāyet irādet ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna her bir ḫidmet ki eyledim ücretsiz ve minnetsizdir.
Yā Rab, kimseniñ maḫdūmı irādetsiz veyā kimseniñ irādetsiz maḫdūmı olmasun, ya nī meḳādīr-i uşşāḳı bilmez maḫdūmı olmasun.
1
2

S: şākirim.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

כ

و

د

از

را آ
א אن ر

ر ان
و

Rindān-ı teşne-leb-rā ābī ne-mī-dehed kes
Gūyī velī-şināsān reftend ezīn vilayet

(S,T+ Rindān’ıñ teşne-leb’e iżāfeti beyāniyyedir.) Teşne-leb vaṣf-ı terkībīdir,
dudaġı ṣusuz dimekdir. (S+ Ābī’de yā vaḥdet içündür, bir içim ṣu dimekdir.)
Ba żı nüsḫada cāmī düşmüş, bir ḳadeḥ dimekdir. Cā izdir ki bunda āb’dan
murād bāde ola. Velī-şināsān vaṣf-ı terkībīdir, velī-şinās’ıñ cem i, velī bilici ma nāsına. Ezīn vilāyet bu vilāyetden. Murād memleket-i Şīrāz’dır. Bunda
rind’lerden murād evliyādır mecāzen.
Maḥṣūl-i Beyt: Teşne-leb rindlere kimse bir içim ṣu veyā bir ḳadeḥ bāde
virmez. Ke enne velī biliciler bu memleketden gitdiler, ya nī meḳādīr-i nāsı
bilenler bu memleketde ḳalmadı, sürüldi.

א

כ
א

ش ای دل
مو

نכ
ه

א

در ز

Der-zulf-i çun kemendeş ey dil me-pīç k’ān-cā
Serhā burīde bīnī bī-curm u bī-cināyet

Der-zulf; der ḥarf-i ṣıla, (S,T+ bā) ma nāsına. Kemend oḳruḳdur, Türkīsi
müsta mel degildir, Fārisīsi müsta meldir. Me-pīç fi l-i nehy-i muḫāṭabdır,
pīçīden’den. K’ān-cā; ki ḥarf-i ta līl, ān-cā anda ya nī kemend gibi zülfde.
Burīde, bā’nıñ żammı ve rā’nıñ kesriyle, ism-i mef ūldür, kesilmiş ma nāsına.
Curm günāh, cināyet aṭf-ı tefsīrīdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ kemend gibi zülfine ṭolaşma ey göñül, zīrā ol
zülfde günāhsız ve cināyetsiz kesilmiş başlar görürsün, ya nī aña dolaşan cāndan ve başdan geçmek gerek.

ی

ن رد و
ن ر را א

ه א را
א א روا א

Çeşmet be-ġamze mā-rā ḫūn ḫord u mī-pesendī
Cānā revā ne-bāşed ḫūn-rīz-rā ḥimāyet
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Sābıḳan ẕikr oldı ki ġamze gözden ve ḳaşdan ṣādır olan ḥarekete ve şīveye
dirler. Mā-rā; rā bunda taḫṣīṣ ifāde ider, bizim dimekdir. (100a) Ḫord fi l-i
māżī, müşterekdir yemek ve içmek mābeyninde. Vāv ḥarf-i ḥāl. Mī-pesendī
fi l-i mużāri muḫāṭabdır, yā ḥarf-i ḫiṭāb, begenürsün, ya nī lāyıḳ görürsün.
Cānā münādā, āḫirindeki elif ḥarf-i nidādır. Revā cā iz ma nāsınadır. Ḫūn-rīz
vaṣf-ı terkībīdir, rīzīden’den, ḳan dökici dimekdir, rā ḥarf-i ṣıla. Ḥimāyet maṣdardır, ḥamā-yeḥmī’den ya nī ḍarabe-yeḍribu bābından, remā-yermī gibi, bir
nesneyi ḳorumaḳ, meẟelā bāġ ve çayır ḳorumaḳ gibi. İsm-i fā ili ḥāmī ve ism-i
mef ūli maḥmī gelür. Maḥmiye-i Edirne dirler, maḥfūẓa ve maṣūna ma nāsına1.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ çeşmiñ ġamze isti ānetiyle bizim ḳanımızı içdi, sen
de lāyıḳ görürsün bunı. Ey cān, ḫūn-rīzi ya nī kātili ḥimāyet cā iz degildir.
Ya nī çeşmiñ ġamze oḳlarıyla ḳanımı dökdi ve sen lāyıḳ görürsün. İmdi çeşm-i
ḫūn-rīziñi ey cān, ḥimāyet cā iz degildir, Ḫāce gibi vücūd-ı şerīfiñ demini sefk
eyledügiçün.

د

راه

ا

א
ون آی ای כ כ

در
از

Derīn şeb-i siyāhem gum geşt rāh-ı maḳṣūd
Ez-gūşe i bīrūn āy ey kevkeb-i hidāyet

(M,T+ Şeb-i siyāh’dan murād hicrān ḳarañu gicesidir. Maḳṣūd’dan murād
viṣāldir. Kevkeb-i) hidāyet’den murād cānāndır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu firāḳıñ ḳarañu gicesinde rāh-ı viṣāl nā-bedīd oldı. Ey hidāyet kevkebi olan cānān, bir köşeden ṭaşra çıḳ, tā ki rāh-ı maḳṣūd bedīd2 olup
viṣāl ḥāṣıl ola. (M+ Hidāyet maṭlūba vāṣıl olan böyle delālet eylemege dirler.)

ود

א

و
راه

فכ ر
از
ز אر از א אن و

Ez-her ṭaraf ki reftem cuz vaḥşetem ne-y-efzūd
Zinhār ezīn beyābān v’īn rāh-ı bī-nihāyet

Ez-her ṭaraf; ez bunda bā-yı ṣıla ma nāsınadır. Vaḥşetem; mīm-i mütekellime iżāfeti lāmiyyedir, vaḥşet ḫalḳdan ürküp ḳaçmaḳdır. Ne-y-efzūd fi l-i
nefy-i māżī, efzūden’den, artmadı dimekdir. Zinhār amān ma nāsınadır. Beyābān’dan murād firāḳ beyābānıdır veyā ışḳ beyābānıdır.
1
2

S: Maḥmiye dirler, maḥfūẓ ve maṣūn ma nāsına.
M: pedīd.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Vādī-i firāḳıñ veyā ışḳıñ her cānibine ki vardım, vaḥşetimden ġayrı nesne ziyāde olmadı ya nī vaḥşetim artdı. Amān bu beyābāndan
ve bu nihāyetsiz yoldan. Ya nī hicrān veyā ışḳ beyābānını ol ḳadar ki gezdim,
baña vaḥşetden ġayri nesne ḥāṣıl olmadı. İmdi amān firāḳ beyābānından ve
anıñ nihāyetsiz rāhından (T+ veyā ışḳ beyābānından ve anıñ nihāyetsiz rāhından.)

ان
در ا

رت
ل

ار

راه را א

כ

ا

Īn rāh-rā nihāyet ṣūret ne-mī-tuvān best
K’eş ṣed-hezār menzil bīş’est der-bidāyet

Īn rāh didigi rāh-ı ışḳ u muḥabbetdir veya beyt-i sābıḳda meẕkūr olan
rāh-ı firāḳ’dır. K’eş; ki ḥarf-i ta līl, şīn-i żamīr rāh’a rāci dir. Bīş’est; bīş artıḳ,
ziyāde ma nāsına. Bidāyet evveldir, nihāyet muḳābili.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu rāh-ı ışḳıñ nihāyetine ṣūret baġlamaḳ olmaz, ya nī buña
nihāyet ta yīn eylemek olmaz, zīrā bunuñ evvel ḳonaġında yüz biñ menzilden
ziyādedir. Ḥāṣılı, ṭarīḳ-i ışḳa ḥadd ü ġāyet virmek olmaz, zīrā bunuñ evveli
yüz biñ menzilden ziyādedir, tā āḫiri ne olısardır? Ba żı nüsḫada ne-mī-tuvān
yerine kucā tuvān düşmüş.

ا رو
אن
א
אن در א

ای آ אب
כ א

Ey āftāb-ı ḫūbān mī-cūşed enderūnem
Yek sā atem bi-guncān der-sāye-i ḥimāyet

Ba żı nüsḫada ḫūbān yirine ḫūbī düşmüş, yā-i maṣdariyye ile, güzellik dimekdir. Mī-cūşed fi l-i ḥāl, cūşīden’den, ḳaynar ma nāsına ki Arabca fevr u
ġaly dirler. (T+ Enderūnem;) enderūn iç ma nāsına, bunda murād yürek ve
cigerdir, mīm-i mütekellime iżāfeti lāmiyyedir. Yek sāatem’iñ mīm’i ma nā
cihetinde bi-guncān ibāretine muḳayyeddir. Bi-guncān fi l-i emr müfred
muḫāṭabdır, guncānīden’den, elif ve nūn-ı ta dīye ile, ya nī aṣlı guncīden’dir,
lāzım, ṣıġmaḳ ma nāsına. Ṣoñra elif ve nūn gelmekle müte addī oldı, ṣıġdırmaḳ
belki ṣıġındırmaḳ ma nāsınadır.1
1

M: sıġmaḳ ma nāsınadır. T: müte addī oldı, belki ṣıġındırmaḳ ma nāsınadır.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey güzeller āfitābı, yüregim ve cigerim hāraret-i ışḳdan
ḳaynar. Bir sā at beni ḥimāyetiñ ve ināyetiñ gölgesinde ṣıġındır ya nī āsūde-ḥāl
eyle. Sāye-i ḥimāyet iżāfeti beyāniyyedir.

دی آ روی از درت א
ر א
כ

ر از

Her çend burdī ābem rūy ez-deret ne-tābem
Cevr ez-ḥabīb ḫoşter k’ez-mudde ī ri āyet

Her çend her ne deñlü dimekdir. Āb’dan (100b) murād yüz ṣuyıdır ya nī
ırż. Ne-tābem, fi l-i nefy-i istiḳbāl, tābīden’den, döndürmem dimekdir.
Mıṣrā -ı ẟānī ḥükm-i ta līldedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Her ne deñlü ki yüzüm ṣuyını iletdiñ ya nī ırżım żāyi
eylediñ, yüzümi ḳapuñdan döndürmem ya nī āsitān-ı sa ādet-me ābıñı1 terk
eylemem. Zīrā ḥabībden cevr ü cefā, ḫoşraḳdır2 düşmānıñ ri āyetinden, zīrā
‘Kullu filin mine’l-melīḥi melīḥ’3dir.

אد ار د אن א
ا در אرده روا

ر
آن ز

Işḳet resed be-feryād er ḫod besān-ı Ḥāfıẓ
Ḳur ān zeber bi-ḫāni der-çārdeh rivāyet

Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı ẟānī böyledir: ‘Her heft sub ḫānī der-çārdeh rivāyet’.
Ba żısında böyledir: ‘Ḳur ān sub ḫānī der-çārdeh rivāyet’. Işḳet; tā’sı ma nā
cihetinde feryād’a muḳayyeddir, be-feryādet taḳdīrinde. Besān edāt-ı teşbīhdir. (S,T+ Sān edāt-ı teşbīhdir diyen ḫaṭā eylemiş4,) (S+ zīrā sān da besān da
edāt-ı teşbīhdir.) Zeber ezber’den muḫaffefdir, bir nesneyi ezberden oḳumaḳ
ma nāsına. Zā’yı meksūr oḳuyup ḥarf-i ibtidā aḫẕ eylemek ve ber lafẓını sīne
ma nāsına alup sīneden oḳumaḳ dimek lafıẓda ve ma nāda ḫaṭā eylemekdir5.
Der-çārdeh rivāyet; Ma lūm ola ki şüyūḫ-ı ḳırā at yedidir, niteki buyurmuşlardır.
1
2
3
4
5

M: sa ādetiñi.
M: ḫoşterdir.
Tatlı/güzel kimseden gelen her fiil tatlıdır/güzeldir.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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Rubāī1:

و دو
و א وا
א و א دان
و

ا אد ا
و
هوا
א
ز

Üstād-ı ḳırā at bi-şumur penc u du pīr
Bū Amr-i Alā vu Nāfi u İbn-i Keẟīr
Pes Hamza vu İbn-i Āmir u Āṣım dān
Zīn cumle Kisā ī şumur u heft2 bi-gīr3

Ve her bir şeyḫiñ ki rāvīsi var. Bunda tafṣīli taṭvīle mü eddī olur, murād
idinen kütüb-i ḳırā atda görsün.
Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Nüsḫa-i) evvel: Seniñ feryādıña ışḳ irişür eger
ḫod Ḥāfıẓ gibi Ḳur ān-ı şerīfi on dört rivāyetde ezberden oḳursañ. Ya nī
vüṣūl ile’llāh ışḳ ile olur, ḳırā at-ı seb ayı on dört rivāyetle ezber oḳumaġla
olmaz. (T+ Ve-illā) bu üslūb üzere Ḳur ān-ı şerīfi oḳuyanlar evliyā u’llāh
olmaḳ gerek idi. Her heft sub yedi sub dimekdir, sīn’iñ żammı ve bā’nıñ
sükūnıyla, yediden bir, niteki ẟümün sekizden bir ve öşr ondan bire dirler.
Bunuñ aṣlı budur ki Ḥaccāc-ı ẓālim zamānında Ḳur ān-ı şerīfi yedi ḥiṣṣeye
taḳsīm eylediler ve ol ḥiṣṣelere esbā didiler ve girü otuz ḳısma taḳsīm eylediler ve ol aḳsāma eczā didiler. Pes, Ḫāce’niñ heft sub buyurdıġı tamām (T+
Muṣḥaf ’dan kināyetdir, ya nī tamām) Muṣḥaf-ı şerīfi on dört rivāyet üzere
oḳursañ da vuṣūl ile’llāha sebeb ışḳ u muḥabbetdir, mücerred ḳırā ati4 ri āyet degildir.

1
2
3

4

M: Ḳıṭ a.
M: şefet.
Kıraat imamlarını beş ve iki yani yedi pîr olarak say. Bunları Ebu Amr-i ‘Alâ, Nâfi’, İbn-i Kesîr sonra
Hamza, İbn-i Âmir ve Âsım olarak bil, bu cümleden olarak Kisâî’yi de sayarak sayıyı yediye tamamla
(veya Kisâî’yi say da dudağını/ağzını kapat.)
S, M: ḳırā ata.
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86
Ve lehu eyżan1
Baḥr-i Hezec
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün

אدو

دارد
دم

כ

ا
ا

Mudāmem mest mī-dāred nesīm-i ca d-ı gīsūyet
Ḫarābem mī-koned her dem firīb-i çeşm-i cādūyet

Mudām lafẓ-ı müşterekdir, devām ma nāsına (S,T+ ve bāde ma nāsına), (T+
devām ma nāsına olunca) (M,T+ dā im beni mest ṭutar dimek olur.) Bāde ma nāsına olunca şarāb beni mest ṭutar dimekdir, (S,T+ ammā maḳṣūd evvelkidir,
ikinci degildir.) Cad ḳıvırcıḳdır, niteki sābıḳan beyān oldındı idi. Gīsū ṣaç
bölügine dirler. Firīb ismdir, aldama ma nāsına. Çeşm-i cādū iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ gīsūñ ca dınıñ nesīmi beni dā im mest ṭutar, ya nī
gīsūñuñ ṭatlı ḳoḳusı her zamān beni esrük ṭutar ve çeşm-i cādūñuñ firībi beni
dā im ḫarāb eyler. Müdām ve mest ve ḫarāb mürā āt-ı naẓīr ḳabīlindendir.

א رب ان د ن
כ א
اب ا و
د ه ا وز در

از

כ

Pes ez-çendīn şekībāyī şebī yā Rab tuvān dīden
Ki şem -i dīde efrūzīm der-miḥrāb-ı ebrūyet

Şekībāyī; (S,T+ şekībā ṣıfat-ı müşebbehedir), ṣabūr ma nāsına, yā-yı ẟāniye
ḥarf-i maṣdardır, ṣabūrluḳ dimekdir. Tuvān dīden mümkin midir görmek. Ki
beyān-ı imkān. Şem-i dīde iżāfeti beyāniyyedir. (101a) Efrūzīm fi l-i mużāri mütekellim ma a ġayrih, efrūzīden’den, yalıñlandırmaḳ ma nāsına ya nī rūşen eylemek. Miḥrāb-ı ebrūyet; tā żamīr-i muḫāṭab ve miḥrāb-ı ebrū iżāfeti
beyāniyyedir, ya nī müşebbehun bihiñ (M,T+ müşebbehe) iżāfetidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu ḳadar ṣābirlıḳdan ṣoñra aceb bir gice görmek mümkin midir ki dīde şem ini seniñ miḥrāba müşābih ebrūlarında ziyālanduravuz2,
1
2

M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.
M, S: ziyālandırırız.
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ya nī bu deñlü cefā ve cevriñden ṣoñra aceb bir gice dīdār-ı viṣāl1 müyesser
olur mı dimekdir.

از آن دارم
را
א ز ح אل و

اد ح
אن را

כ

Sevād-ı levḥ-i bīniş-rā azīz ez-behr-i ān dārem
Ki cān-rā nusḫa i bāşed zi-naḳş-ı ḫāl-i hindūyet

Sevād ḳaralıḳ2, muḳābili beyāżdır ki aḳlıḳdır. Levḥ taḫta. Bīniş ism-i
maṣdardır, görüş ma nāsına. Sevād’ıñ levḥ’a iżāfeti lāmiyyedir (S,T+ ve levḥ’iñ)
bīniş’e beyāniyye. Levḥ-i bīniş’den murādı merdüm-i çeşm ya nī bebekdir.
Ez-behr li-ecl ma nāsınadır ya nī ta līl. Nusḫa miẟāl ve örnekdir, yā’sı vaḥdet
içündür. (S,T+ Nusḫai bāşed bir nüsḫa ola olur diyen ḥaḳḳ-ı ma nāyı ri āyet
eylemedi3.) Hindū’nuñ vāv’ı nisbet içündür Türkīdeki gibi, meẟelā Mıṣırlu
ve Şāmlu dirler, Mıṣırlı ve Şāmlı diyecek yirde. Ma lūm ola ki (S,T+ kelime)
āḫirinde elif ve vāv ve yā olsa, iżāfet ḥālinde bunlardan ṣoñra yā iẟbāt eylemek
lāzımdır. Bu ġazeliñ ḳāfiyesinde vāḳi olduġı gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Levḥ-i bīniş sevādını anıñçün azīz ṭutarım ya nī gözümüñ
ḳara bebegini anıñçün gözümde ḥıfẓ idüp izzet ü ḥürmet iderim ki cāna bir
miẟāl ü nüsḫa ola seniñ Hind’e mensūb ḫāliñ naḳşından ya nī siyāh bebekden.
Ḥāṣılı, bebegi ḫāle ve ḫāli bebege teşbīh çoḳ vāḳi olmuşdur. İmdi seniñ ḫāline
beñzedigiçün bebegi gözde yādigār diyü ḥıfẓ eylerim.

אرا

אو ان אن כ
از رو
دارد ز א

כ
כ

ا
א را

Tu ger ḫāhī ki cāvīdān cihān yek-ser bi-y-ārayī
Ṣabā-rā gū ki ber-dāred zemānī burḳa ez-rūyet

Cāvīdān ve cāvīd4 ebedī dimekdir. Yek-ser bir kezden ve bir uġurdan dimekdir. Bi-y-ārayī; bā ḥarf-i te kīd, y’ārāyī; aṣlı ārāyī idi, hemze yā’ya ḳalb
olmuşdur, niteki sābıḳan ẕikr olındı idi, ārāyīden’den müştaḳ, bezeyesin dimekdir. Burḳa, bā’nıñ żammı ve rā’nıñ sükūnı ve kāf ’ıñ fetḥi ve żammıyla,
yüz örtüsine dirler.
1
2
3
4

S, T: dīdār u viṣāl.
M, S: ḳarañuluḳ.
<T+ Redd-i Sürūrī>
T: cāvīdān ve cāvidān.
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger isterseñ cihānı ebedī bir uġurdan bezeyüp müzeyyen
eyleyesin, ṣabāya söyle ki bir zamān yüzüñden (M,T+ burḳa ı ḳaldıra ki tamām
ālem yüzüñden) müzeyyen ü münevver ola. Zīrā rūyuñ nūr-ı maḥżdır, her ne
yere ki eşi ası düşerse orayı1 münevver ü müzeyyen ider.

ا ازی

כ از א
اران אن ز

א ا
و ر
ا אن א و ر د

Vu ger resm-i fenā ḫāhī ki ez- ālem ber-endāzī
Bi-y-efşān tā furū rīzed hezārān cān zi-her mūyet

Ber-endāzī; ber ḥarf-i te kīd, endāzī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, endāziden’den, atasın ve bıraġasın dimekdir. Bi-y-efşān; bā ḥarf-i te kīd, y’efşān;
yā hemzeden munḳalib, fi l-i emr-i mūhātabdır, efşānīden’den, silk dimekdir,
silkin dimek degildir (S,T+ ba ẓılar ẓann eyledigi gibi) . Tā ḥarf-i tā līl. Furū
lüġatde aşaġa ma nāsınadır, bunuñ gibi yerlerde te kīd ifāde ider ancaḳ. Rīzed
fi l-i mużāri müfred ġāyibdir, rīzīden’den, bunda döküle dimekdir. (T+ Efşān ve
rīzed ikisi bile [zi-]her mūy’a müteveccihdir tenāzu ṭarīḳiyle veyā efşān lafẓına gīsū veyā zulf taḳdīr idevüz ki tenāzu a muḥtāc olmaya.) (S,M+ Bi-y-efşān’ıñ
mef ūli muḳadder zülf veyā gīsū veyā kāküldür, ḥāṣılı, aḳsām-ı mū’dan bir nesnedir ve rīzed’iñ fā ili hezārān cān’dır, fe-te emmel.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ve eger isterseñ ki resm u ḳānūn-ı fenāyı cihāndan atup
gideresin, ya nī ḳānūn-ı fenāyı2 def eyleyesin, zülfüñi ve gīsūñı silk, tā her bir
ḳılından nice biñ cān döküle. Ya nī ervāḥ-ı mücerredeye ḫod fenā ṭārī olmaz,
ḥāṣılı, ecsām u eşbāḥ ālemden merfū olur ve ṣāfī ervāḥ ḳalur. Ervāh ḫod bāḳī
ve ebedīdir, fānī olmaz. Pes, ālemden resm-i fenā ḳalḳar.

א

دان
دو
و او از ی

כ

א

و אد
از ا ن

Men u bād-ı ṣabā miskīn du sergerdān-ı bī-ḥāṣıl
Men ez-efsūn-ı çeşmet mest u ū ez-būy-ı gīsūyet (101b)

Men mübtedā ve ṣabā ma ṭūf ve mıṣrā -ı ẟānī ḫaberi. Miskīn bunda müşterek vāḳi olmuşdur men ile ṣabā beyninde. Men’e ṣıfat olunca, meskenetden
ṣıfat-ı müşebbehedir. Ṣabā’ya ṣıfat olunca, yā-i nisbet ve nūn-ı te kīdle miske
1
2

M: o yeri.
S: ya nī ervāḥ-ı ḳānūn-ı fenāyı.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

mensūb olur, miskli dimek olur. (S,T+ Miskīn ibāretini hemān ṣabāya taḫṣīṣ
idenler kelāmda taṣarrufa mālik degiller imiş1.) Ser-gerdān bi-ḥasebi’l-lüġa
başı çigzinegendir, ammā ıṣṭılāḥda müteḥayyir ma nāsınadır, men ve ṣabā’ya
ṣıfat ba de ṣıfatdır ve bī-ḥāṣıl’a iżāfeti beyāniyyedir. Efsūn siḥr ü ḥīledir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben miskīn ve bād-ı ṣabā miskīn iki ḥāṣılsız sergerdānız.
Ben siḥr-i çeşmiñden mestim ve ṣabā būy-ı gīsūñdan mestdir. Miskīnlikde
şerīk olduġumuz gibi, mestānelikde de şerīkiz. Ben ve miskīn bād-ı ṣabā iki
bī-ḥāṣıl ser-gerdānuz diyen mıṣrā -ı evvel ẟānīye merhūn olduġını añlamamış2.

כ د و از
אك כ

را

א

כ
در

א

ز

Zihī himmet ki Ḥāfıẓ-rā’st k’ez-dunyī vu ez- uḳbī
Ne-y-āyed hīç der-çeşmeş be-cuz ḫāk-i ser-i kūyet

Zihī, zā’nıñ fetḥi ve kesriyle, kelime-i taḥsīn ve ta accübdür. Ki rābıṭ-ı ṣıfatdır. Ḥāfıẓ-rā’st; rā edāt-ı taḫṣīṣ ve sīn ve tā edāt-ı ḫaber, Ḥāfıẓ’ıñdır dimek
olur. K’ez; ki taḥsīn-i himmete illetdir ve zā-yı müfrede ibtidā içündür, min
ma nāsına. Dunyā ve uḳbā; Arabīde dunyā elifle yazılur ve elifle oḳunur,
ammā uḳbā yā ile yazılur ve elifle oḳunur, ammā Acem yā ile (T+ yazar ve
yā’yla) oḳur. Mūsā ve Īsā ve Yāhyā ve ġayrıları bu ḳabīldendir. K’ez-dunyī vu
ez-uḳbī mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.
Maḥṣūl-i Beyt: Aceb himmet ki Ḥāfıẓ’ıñdır ya nī Ḥāfıẓ’ıñ himmeti ne
aceb himmetdir ki dünyādan ve āḫiretden seniñ maḥalleñ ucı ṭopraġından
ġayrısı gözine gelmez ya nī gözine görünmez, ḥāṣılı, seniñ ser-i kūyuñ ḫākini
gözine tūtiyā bilür, (S,T+ ġayrını ḳara ṭopraḳ.)

1
2

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
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87
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün2

כ در כ ه אز
ا در او روی אز

ا
زان رو כ

El-minnetu li’llāh ki der-i meykede bāz’est
Zān rū ki merā ber-der-i ū rūy-ı niyāz’est

Minnet maṣdardır, menne yemunnu’dan ya nī naṣara bābından, bir maṣdarı da menn’dir, tā’sız, ḥāṣılı, mużā afdır. Ma lūm ola ki minnet iki ḳısımdır. Birisi tevbīḫī ve birisi tenbīhī. Tevbīḫī oldur ki, bir kimseye bir eylik
eyleyesin, ṣoñra ol eyledigiñ eyligi başına ḳaḳasın, ya nī ben saña filān iyiligi
eylemedim mi diyü3. Bu minnet meẕmūmdur aḳlen ve şer an, zīrā naṣṣ ile
menhīdir. ḲavluhuTeālā; 4﴾ ﴿ َ ُ ِ ُ ا َ َ َ א ِ ُכ ِא ْ َ ِّ َوا ْ َ ٰذىTenbīhī oldur ki bir
ْ
ْ
kimse evlādına ve etbā nına alā sebīli’l-isti ṭāf dir ki benim size ri āyetim sā iriñ evlād u etbā ına ri āyeti gibi degildir, belki vücūhla anlardan ziyādedir. Bu
minnet meẕmūm degildir ve āyet-i kerīme ile manṣūṣdur. Ḳavluhu Teālā; ِ َ ﴿
5
﴾  ا ُ َ ُ َ َ ُכPes, minnet bunda tevbīḫī olduġı taḳdīrce maḳṣūd i tirāf olur
ْ ْ
ki minnet Allāh’a lāyıḳdır, ya nī bu ḳadar ni am ki bize i ṭā eylemişdir ve dā im
ider, eger bundan ötüri bize tevbīḫ eylese lāyıḳdır. İḫbār maḳṣūd degildir,
ya nī bize minnet eyledi veya minnet eyler dimek degildir. Ammā minnet tenbīhī olduġı taḳdīrce i tirāf da iḫbār da olmaḳ cā izdir. Pes, Gülistān evvelinde
‘Minnet Ḫudā’ya’ dimek fāsiddir, zīrā Ḫudā Mennān’dır, memnūnun aleyh
degildir. Bu taḥḳīḳ (S,T+ ma lūm) olduḳdan ṣoñra imdi minnet Ḫudā’ya ki
meyḫāne ḳapusı açıḳdır diyenler Mennān’ı memnūn-ı aleyhden farḳ eylememişlerdir6. Ū żamīri meykede’ye rāci dir. Niyāz’a rūy iẟbātı isti āre ṭarīḳiyledir. Niyāz arż-ı iḥtiyāca dirler.
1
2
3
4
5
6

M: Ve lehu raḍiye anhu.
T: mefā īl.
S, M: eyledim diyesin.
“Sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın.” Bakara 2/264.
“Sizi imana kılavuzladığı için Allah size lütufta bulunmuştur.” Hucurat 49/17.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Minnet Allāh’ıñdır ki meyḫāne ḳapusı açıḳdır. Ol (102a)
yüzden ki anıñ ḳapusındadır rūy-ı niyāzım. Ya nī meykede ḳapusı meftūḥ olduġı içün memnūn-ı Ḫudā’yız, zīrā meftūḥ olması murādımızdır, ol yüzden
ki rūy-ı niyāzım bāb-ı meykededir. Ḥāṣılı, rūy-ı niyāzım bāb-ı meykedede (S,T+
olduġıçün meftūḥ u güşāde olması murādımdır), (S+ ya nī meykede ḳapusı
meftūh) olduġıçün Allāh’a şükr ideriz dimekdir. (S,T+ Ol yüzden ki baña anıñ
ḳapusına niyāz yüzi vardır diyen, ol sebebden ki anıñ ḳapusı üzre benim niyāz
yüzüm vardır diyen ma nāyı ġarīb taṣvīr eylemişler1.)

אز

ز

و

شو

در
א
وان כ در آ א

Ḫumhā heme der-cūş u ḫurūş’end zi-mestī
V’ān mey ki der-ān-cā’st ḥaḳīḳat ne mecāz’est

Ḫumhā ḫum’uñ cem idir, küpdür. Cūş ismdir, cūşīden’den, ḳaynama
ma nāsına. Ḫurūş da ismdir, (S,T+ ḫurūşīden’den), çoḳrama2 ma nāsına.
Murād ḫum’lardan3, uşşāḳdır ki ışḳ mestāneliginden cūş u ḫurūşdadırlar.
V’ān mey; vāv ḥarf-i ḥāl. Mey’den murād ışḳ u muḥabbetdir. Ki ḥarf-i
rābıṭ-ı ṣıfatdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ u muḥabbet mestliginden uşşāḳ-ı cānān4 cemī an cūş
u ḫurūşdadırlar ve ol mey ki anlardadır ya nī ol ışḳ u muḥabbet ki anlardadır,
ḥaḳīḳīdir5, mecāzī degildir. Ḥāṣılı, anlarda olan keyfiyyet bāde-i ḥaḳīḳat keyfiyyetidir, bāde-i mecāz keyfiyyeti degildir.

و כ
و אز

و

و

و

אر

از وی
وز א

Ez-vey heme mestī vu ḫurūş’est u tekebbur
V’ez-mā heme bī-çāregī vu acz u niyāz’est

Vey żamīr, kināyetdir cānāndan. (S,T+ Ḫum’lara ircā idenler aceb lā-ya ḳil
serḫoşlar imiş6.)
1
2
3
4
5
6

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: ṭaşma.
M: ḫumhā’dan.
S: uşşāḳ ve cānān.
S, M: ḥaḳīḳatdir.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānāndan ṣādır olan hep mestlik ve ḫurūş u tekebbürdür ve bizden ṣādır olan hep bī-çārelikdir ve acz ü niyāzdır, ya nī ol cānāndan
istiġnā ve tekebbürdür ẓuhūra gelen ve bizden tenezzül ü nā-murādlıḳ (S,T+ ve
derdmendlik)dir. Zīrā aña lāyıḳ ol ve bize1 lāyıḳ budur.

م راز

و

כ او

رازی כ
א دو

Rāzī ki ber-i ḫalḳ ne-goftīm u ne-gūyīm
Bā-dōst bi-gūyīm ki ū maḥrem-i rāz’est

Rāzī’de yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ber-i ḫalḳ; ber ḳat ya nī
inde ma nāsına, mużāf olmuşdur ḫalḳ’a, yā-yı baṭnīyle. Bā-dōst; bā ḥarf-i
ṣıla. Bi-gūyīm fi l-i müstaḳbel veyā fi l-i emr-i mütekellim ma a ġayrih. Ki
(M,T+ ḥarf-i) ta līl.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir rāzı ki ḫalḳ yanında2 söylemedik ve söylemeziz, ol rāzı
dosta söyleriz veyā söyleyelim, zīrā dost maḥrem-i rāzdır. Ḥāṣılı, hīç kimseye
söylemedigimiz rāzı dosta söyleriz. (S,T+ Bunda dostdan murād Ḫudā’dır diyen
cāhil, dostı düşmenden farḳ ider nā-dān degil imiş3.)

א אن

دراز

ا ر

ح כ ز
ان כ د כ ا
כ

Şerḥ-i şiken-i zulf-i ḫam-ender-ḫam-ı cānān
Kūteh ne-tuvān kerd ki īn ḳıṣṣa dirāz’est

Şiken ve şikenc büküm4 dimekdir, meẟelā ḳumāşlarda bükmekden ḥāṣıl
olan büküm yeri gibi. Ḫam bügri ve egri (S,M+ ve büküm ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ burumı ve bükümi çoḳ zülfiniñ şiken ü şikenciniñ şerḥini ḳısa ḳılmaḳ olmaz, zīrā bu uzun ḳıṣṣadır, ziyāde taṭvīle muḥtācdır.
Dirāz ve kūtāh teżād ḳabīlindendir.

1
2
3
4

S: bizden.
M: ḳatında.
S: dostı destīden farḳ eylemez nā-dān imiş. <T+ Redd-i Şem ī>
S, M: büklüm.
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ۀ
אی ا אز

نو
دوכ

אر دل
ر אرۀ

Bār-ı dil-i Mecnūn u ḫam-ı ṭurra-i Leylī
Ruḫsāre-i Maḥmūd u kef-i pāy-i Ayāz’est

Bār bunda yükdür ki kināyetdir miḥnetden ve bu iki vāv muḳārenet içündür, aṭf içün degildir. Niteki Ḥażret-i Şeyḫ Sa dī’niñ bu beytinde öyledir.
Beyt:

ن و دا
د و אک אی ا אز

د
روی

Dest-i Mecnūn u dāmen-i Leylī
Rūy-ı Maḥmūd u ḫāk-i pāy-ı Ayāz1

Maḥṣūl-i Beyt: Mecnūnuñ ıżṭırāb-ı ḫāṭırı ḫam-ı ṭurra-i Leylī iledir ve
Sulṭān Maḥmūduñ yüzi Ayāz’ıñ tabanıyladır, ya nī ol iki şey mütelāzımāndır,
bu ikisi mütelāzımān olduġı gibi. Ya nī Mecnūn ki āşıḳdır, aña Leylī’den belā
ve meşaḳḳat lāzımdır ve Maḥmūd egerçi pādişāh ve Ayāz bendesidir, ammā
muḳteżāy-ı ışḳ oldur ki ma şūḳ nāzda ve āşıḳ niyāzda ola. (S,T+ Bu beytiñ iki
mıṣrā ında bile vāv-ı muḳāreneleri īrād eylemeyüp bir mıṣrā ını mübtedā ve
ḫaber i tibār eyleyen2 (102b) lafıẓda ve ma nāda ḫaṭā eylemiş3.)

א

אز از
دو ام د ه
رخ ز אی אز
אد ۀ

Ber-dūḫteem dīde çu bāz ez-heme ālem
Tā dīde-i men ber-ruḫ-ı zībā-yı tu bāz’est

Ber-dūḫte; ber ḥarf-i te kīd, dūḫte dikmiş ya nī yummuş. Bāz bunda
ṭoġandır. Tā ibtidā-i ġāyet içündür, (S,T+ zamānda münẕü gibi). Zībā yaraşıḳ
dimekdir. Bāz bunda açıḳ ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Tamām-ı ālemden gözi ṭoġan gibi dikmişim ya nī yummuşum ol vaḳtden beri ki gözüm seniñ zībā yüzüñe açıḳdır. Ya nī seni görüp seveli
dünyā gözüme görünmez oldı, zīrā muḳteżāy-ı ışḳ budur4.

1
2
3
4

Mecnun’un eli Leyla’nın eteğiyle, Sultan Mahmud’un yüzü ise Ayaz’ın ayağının toprağıyla birlikte.
S: her bir mıṣrā ayn-ı mübtedā ve ḫaber i tibār eyleyen.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: muḳteżā-yı ışḳdır.
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כ درآ
אز

آن כ
در

כ ی
ا وی

در כ
از

Der-Ka be-i kūy-ı tu her ān kes ki der-āyed
Ez-ḳıble-i ebrū-yı tu der- ayn-ı nemāz’est

Der ḥarf-i ṣıla. Der-āyed gire dimekdir der vāsıṭasıyla, gele dimek degildir ba żılar didigi gibi1. Kabe’niñ kūy’a iżāfeti beyāniyyedir. Ḳıble-i
ebrū da böyledir ve ayn’ıñ nemāz’a iżāfeti fī ma nāsınadır, namāz içindedir dimek olur.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ Ka be gibi kūyuña2 her kimse ki dāḫil oldı, seniñ
ebrūñ ḳıblesinden namāz içindedir. Ḥāṣılı, uşşāḳa kūyuñ Ka be ve ebrūlarıñ
ḳıble ve miḥrābdır. Pes, kūyuña dāḫil olan hemān Ka be’ye dāḫildir ve ebrūlaruña teveccüh eyleyen hemān ḳıbleye teveccüh eylemişdir.

כ
از

אن ز دل א
כ در ز و

ای
از

Ey meclisiyān sūz-ı dil-i Ḥāfıẓ-ı miskīn
Ez-şem bi-pursīd ki der-sūz u gudāz’est

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām ey yārān-ı meclisiyān,
ṣıfatıdır yārān’ıñ ve meclisī’niñ cem idir, yā-yı nisbīyle. Sūz-ı dil (S,T+ ilā āḫirih3) merhūndur mıṣrā -ı ẟānīye ve muḳaddem mef ūlidir bi-pursīd ibāretiniñ. Ki ḥarf-i (S,M+ beyān yā ḥarf-i ta līl. Sūz ismdir sūzīden’den ve gudāz ismdir gudāzīden’den, yanma ve erime dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey meclise) mensūb yārān, Ḥāfıẓ-ı miskīniñ yüregi yanġınını şem den ṣoruñ ki sūz u güdāzdadır, ya nī ehl-i derd bilür ehl-i derdiñ
ḥālini.

1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: Ka be-i kūyuña.
Metinde ( )اهkısaltmasıyla gösterilmiştir.
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88
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

כאر כ ن و כאن ا
آر כ ا אب אن ا

א
אده

Ḥāṣıl-ı kārgeh-i kevn u mekān īn heme nīst
Bāde pīş ār ki esbāb-ı cihān īn heme nīst

Kārgeh kārgāhdan muḫaffefdir, iş işlenen yere dirler, kār-ḫāne ma nāsınadır, (S,T+ dükkān diyen yañlış söylemiş1.) Kevn u mekān’dan murād cihāndır.
(S,M+ Īn heme nīst) rūz-merrelerinde2 hīç nesne degildir dimekdir. (S,T+ Bu deñlü yoḳdur diyenler rūz-merrelerinden ġāfiller imiş3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dünyā kār-ḫānesiniñ ḥāṣılı ve maḥṣūli hīç nesne degildir.
İmdi bāde getür ki esbāb u (S,T+ emti a-i dünyā hīç nesne degildir, ya nī dünyā
ve) māfīhā i timād u i tibāra lāyıḳ degildir.

א אن
ف
دل و אن ا

از دل و אن
و
آ

Ez-dil u cān şeref-i ṣoḥbet-i cānān ġaraż’est
Heme ān’est u ger ne dil u cān īn heme nīst

Ṣoḥbet bunda muṣāḥabet ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Dil ü cāndan ġaraż cānānıñ şeref-i ṣoḥbetidir, (S,T+ hep oldur ġaraż) ve-illā dil ü cān hīç nesne degildir. (S,T+ Dil ü cān bu dükeli yoḳdur
diyenler terzīḳi ve saḳīmi ṣaḥīḥden4 teşḫīṣ eylemez imiş. Ḥāṣılı, bu ġazeliñ āḫirine dek bir beyte ṣaḥīḥ ma nā virmemişler5, hep indiyyāt-ı ġayr-ı ma ḳūldür
virdikleri ma nā, zīrā ıṣṭılāḥ u isti mālden ġāfillerdir.)
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī>
M: rūz-merre ta bīrlerinde.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T: ġayr-i ṣaḥīḥden.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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כ אر

ن دل آ
אغ אن ا

כ

و

آ

א

دو

ور

Devlet ān’est ki bī-ḫūn-ı dil āyed be-kenār
V’er ne bā-sa y u amel bāġ-ı cinān īn heme nīst

Ba żı nüsḫada āyed yirine ufted düşmüş, ammā ma nā birdir. (S,T+ Say’i
amel’e mużāf kılup ma nāsını amel sa yi ile diyen cemī an nüsḫalara muḫālif
olduġından ġayri ma nāsında ziyāde ṣafā yoḳdur1.) Cinān, cīm’iñ kesriyle, cennetiñ cem idir. Bāġ’ıñ cinān’a iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Devlet oldur ki ḫūn-ı dilsiz gele yanıña, ya nī zaḥmetsiz ve
ta absız ḥāṣıl ola, yoḫsa sa y ü amelle ya nī (103a) ibādet ü ṭā atla ḥāṣıl olan
cinān hīç nesne degildir. Maḳṣūd budur ki amel ü ibādet mūcib-i cennet
degildir. Ya nī (M,T+ viṣāl-i) cānān devleti oldur ki zaḥmetsiz sühūletle müyesser ola, ve-illā esbāb u ḥutām-ı dünyā ile bāġ-ı cinān-i viṣāl2 ziyāde mu teber
degildir.

כ

א
ز
ره و
ی ای و روان ا
ش

כ

Minnet-i Sidre vu Ṭūbā zi-pey-i sāye me-keş
Ki çu ḫoş bi-ngerī ey serv-i revān īn heme nīst

Ma nā-yı minnet’i sābıḳan taḥḳīḳ3 eylemişüz, bunda da ol ma nāyadır. Pey
bunda ta līl içündür. Ki ḥarf-i ta līl. Ḫoş bunda eyi ma nāsınadır. Bi-ngerī fi l-i
mużāri muḫāṭab, nigerīden’den, naẓar eyleyesin dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Sāye içün Sidre ve Ṭūbā minnetin çekme, ya nī gölgelenmek4 içün bunlarıñ minnetin götürme, zīrā im ān-ı naẓar eyleseñ ey serv-i
revān, bunlarıñ minneti hīç nesne degildir.

داری

روزی כ در
ش א אی ز א כ ز אن ا

Penc-rūzī ki derīn merḥale muhlet dārī
Ḫoş bi-y-āsāy zamānī ki zamān īn heme nīst
1
2
3
4

<T+ Redd-i Sürūrī>
M: bāġ-ı cinān ve viṣāl-i cānān
M: beyān.
M: göñül gölgelemek.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(M,T+ Penc-rūzī; yā ḥarf-i tenkīr,) (T+ ḥarf-i maṣdar veyā ḥarf-i vaḥdet i tibār
idenler bilmediler1. Penc rūz ıṣṭılāḥlarında) (M,T+ ḳıllet-i zamāndan kināyetdir.
Nitekim Şeyḫ Sa dī Gülistān’ında buyurmuşdur:

و در ا
روز در א

אه ر
ا

ای

Ey ki pencāh reft u der-ḫābī
Meger īn penc rūz der-yābī2)

Bir kimseniñ yüz yıl ömri olsa mecmū -ı ömrden, penc rūzla ta bīr iderler
āḫiri fenā olduġı içün, gūyā ki beş gündür, belki hīç meẟābesindedir. Niteki
Ḫüsrev buyurur:
Beyt:

رت و א
ا ی ور

زادۀ
روز א

Ḫalīfe-zāde-i ḥaḳḳī be-ṣūret u ma nā
Be-penc rūz-i fānī3 çi-rā şevī maġrūr4

Bi-y-āsāy emr-i muḫāṭabdır, āsāyīden’den, diñlen dimekdir, rāḥat ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Beş gün ki bu menzil ü merḥalede mühlet-i ömrüñ var, a lā
ve āsūde ol bir zamān, zīrā zamān diyü i tibār eyledigiñ hīç nesne degil. Ya nī
ömre ve zamāna i timād5 yoḳdur. Pes, bir ḳaç gün ki dünyādasın, ḥużūr idüp
ṣafā sür, zīrā zamān-ı ömre i tibār yoḳdur.

ای א
אن ا

א

א

دان כ ز

Ber-leb-i baḥr-ı fenā muntaẓırīm ey sāḳī
Fırṣatī dān ki zi-leb tā-be-dehān īn heme nīst

Leb bunda kenār ma nāsınadır, baḥr’a iżāfeti lāmiyyedir ve baḥr’ıñ fenā’ya
iżāfeti beyāniyyedir. Baḥr-i fenā’dan murād bu cihāndır ki gelen fenā deñizine
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
Ey ömründen elli yıl geçtiği hâlde hâlâ uykuda olan gâfil! Bari kalan beş günde ahiretin için gerekli
olanları tedarik eyle.
M: rūzī ḥālī. T: rūze-i fālī.
Hem suret hem da mânâ cihetinden gerçek halife olan kimse, niçin bu üç beş günlük fânî dünyaya
aldanıyorsun?
M: i tibār.
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dalup gider, hīç kimse (S,T+ bāḳī) ḳalmaz. Fırṣatī’de yā tenkīr içündür, vaḥdet
içün degildir1. Ki ḥarf-i ta līl.
Maḥṣūl-i Beyt: Baḥr-i fenā kenārında2 muntaẓırız ey sāḳī, ya nī baḥr-i fenā
kenārında ḫumārdan helāk olmaġa müşrif olup muntaẓır u mütevaḳḳıf-ı iḥsānıñız.
Ey sāḳī, bize cām-ı lebāleb ṣunmaġa furṣat bil, zīrā furṣat serī ü’z-zevāldir. Meẟeldir ki ‘El-fırṣatu seyfun’ ya nī furṣat bir keskin ḳılıçdır, ḥāṣılı, serīü’l-maḍiyy’dir3,
ḳılıç gibi. Ḥāṣılı, lebden dehāna dek hīç nesne olmaduġı gibi zamān-ı furṣat da
hīç nesne degildir.

ش אش

و ن
אن כ ران ا

از כ כ ا
زان כ כ

Ez-tehettuk me-kon endīşe vu çun gul ḫoş bāş
Zān ki temkīn-i cihān-ı guẕerān īn heme nīst

Tehettuk maṣdardır, tefa ul bābından, perdeniñ yırtılmasına dirler, fi l-i lāzımdır, ẟülāẟīsi müte addīdir, heteke dirler perde yırtdı diyecek yirde. Tehettuk
bunda ırż perdesi yırtılmasından kināyetdir ki ma nā-yı lāzımīsi rüsvāylıḳdır.
Temkīn ḳudret ma nāsınadır. Guẕerān, ṣıfat-ı müşebbehedir, guẕerīden’den,
geçegen ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Tehettükden ya nī ırżıñ perdesi yırtılmaḳdan endīşe eyleme (M,T+ ya nī ḳayırma) ve gül gibi ḫoş ol. Ya nī gül ġonca perdesinde iken
mestūr u maṣūn idi, ġoncanıñ perdesi yırtılup ṭaşra çıḳdı ve azīz ü maḳbūl
oldı. İmdi (S,T+ ışḳ) seniñ perde-i iṣmetiñi hetk eylemesinden ḳayırma ki ṣoñra
muḥterem u mükerrem olasın. Zīrā āşıḳlıḳ nāmūsla cem (M,T+ olmaz. Pes,
ışḳla perde-i nāmūs) mehtūk olmaḳdan endīşe eyleme, zīrā cihān-ı güẕerānıñ
ḳudret u ḳuvvet virmesi hīç nesne degildir. (S,T+ Ya nī perde-i iṣmeti ḥıfẓ u
ṣıyānet eylemege ḳudret u ḳuvvet virmesi hīç nesne degildir, zīrā ẟebātı yoḳ,
güẕerāndır.)

ت ز אر

از אزئ
אن ا
אد

ا

زا
כ ره از

Zāhid īmin me-şev ez-bāzī-i ġayret zinhār
Ki reh ez-ṣavma a tā deyr-i muġān īn heme nīst (103b)
1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī>
M: deñizinde.
Geçişi çabuk/çabuk geçen.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Zāhid münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Īmin, hemzeniñ kesri ve yā’nıñ
sükūnı ve mīm’iñ kesriyle, emīn ma nāsına. Me-şev nehy-i muḫāṭabdır, şevīden’den, olma dimekdir. Bāzī oyun ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey zāhid, zinhār bāzī-i ġayretden emīn olma, ya nī Allāh’ıñ
ġayretinden ve mekrinden emīn olma, (T+ ḥāṣılı, ibādetiñe maġrūr olma), zīrā
ṣavma adan deyr-i muġāna dek olan ṭarīḳ-i mesāfe1 hīç nesne degildir. Ya nī
aralarında tefāvüt ziyāde mu teber degildir, zīrā ikisi de ma beddir ve ikisinde bile ḫālıḳ-ı eşyāyadır ibādet. Gerçi ẓāhiren biri miḥrāba ve biri ṣaneme
müteveccihdir ve mümkündür ki zāhid ġurūr-ı zühd ü riyā ile cehenneme ve
rāhib ḳabūl-i İslāmla cennete vara. Ḥāṣılı, ibādet-i ḫāṣṣanıñ şerefi mekīnledir,
mekānla degil, meger ki Ḥaremeyn-i Şerīfeyn ola. Anlarda da keẕālik ḫulūṣ-ı
ṭaviyyet şarṭdır ve anlar da bir zamān ma bed-i müşrīkīn idi, andan ṣoñra Ma būd-ı bi’l-ḥaḳk (S,M+ ki Allāhu Te ālādır,) ma bed-i müslimīn eyledi. Pes, ẕāt-ı
Vācibü’l-vücūd’a nisbet deyr ü ṣavma a ibādete göre berāberdir. Ne ṣavma ada
ibādet (S,T+ aña) müfīd ü ne kilīsāda (T+ ḍārr2), zīrā ikisiniñ de Ḫāliḳ’ı oldur.

زار و ار
و אن ا

درد
א ا א

Derdmendī-i men-i sūḫte-i zār u nizār
Ẓāhirā ḥācet-i taḳrīr u beyān īn heme nīst

Derdmendī-yi men; derd aġrıdır, veca ma nāsına, mend Fārisīde edāt-ı
nisbetdir, derdli dimekdir, devletmend devletli ve sa ādetmend sa ādetli dimekdir ve yā-yı evvel ḥarf-i maṣdar ve ẟānī iżāfet içün gelmişdir, men’e mużāfdır
iżāfet-i lāmiyye ile ve men’iñ sūḫte’ye iżāfeti beyāniyyedir, yā-yı baṭnī (S+ taḳdīriyle) ve sūḫte’niñ zār’a keẕālik. Zār’ıñ taḥḳīḳi sābıḳan mürūr eylemişdir.
Nizār lüġatda arıḳ dimekdir, ammā bunda ża īf u naḥīf ma nāsına. Derdmendī mübtedā ve mıṣrā -ı ẟānī ḫaberi. Ẓāhirā; bunuñ gibi elfāẓda ḳıyās, terkībde3
vāḳi olduġı yerde tenvīnle oḳumaḳdır, ammā Acem ṣūret-i vaḳf icrā ider ve
tenvīni elife ibdāl idüp oḳur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben zār u nizār sūḫteniñ derdmendligini ẓāhiren taḳrīr u
beyān iḥtiyācı hīç nesne degildir. Ẓāhirā bunda üç yere muḳayyed olmaġa ḳābildir, derdmendī lafẓına ve ḥācet ve ‘īn heme nīst’ ibāretine, fe-te emmel tedri.
1
2
3

M, T: ṭarīḳ ve mesāfe.
S: ḍāll.
S, M: Türkīde.
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و

אم א ر כ
د و ز אن ا
ر ان ر

Nām-ı Ḥāfıẓ raḳam-ı nīk peẕīreft velī
Pīş-i rindān raḳam-ı sūd u ziyān īn heme nīst

Ba żı nüsḫada ‘Raḳam-ı neng peẕīred heyhāt’, istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle,
ya nī ne-peẕīred.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce tecrīd ṭarīḳiyle buyurur: Ḥāfıẓ’ıñ nāmı eyi ad ḳabūl
eyledi ammā ne fā ide? Rindler yanında sūd u ziyān raḳamı hīç nesne degildir.
Ya nī Ḥāfıẓ’ıñ nāmı eylikle meşhūr oldı, ammā rindler ḳatında i tibār ẕāta ve
cevheredir, ad iyiligine ve yaramazlıġına degildir. Ammā meẕkūr nüsḫa1 üzere
ma nā; Ḥāfıẓ’ıñ nāmı neng u ār raḳamını ya nī nişānını ḳabūl ider mi, ya nī
eylemez. Zīrā rindler ḳatında sūd u ziyān raḳamı ve nişānı (M,T+ hīç nesne degildir. Ḥāṣılı, ālemiñ ne fā idesine i tibār iderler, ne ziyānına, zīrā) hīç nesne
bāḳī degildir, (S,T+ hep güẕerāndır.)

89
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

כ

د כ א אه ر
כد
א

ق

Çi luṭf būd ki nā-gāh reşḥa-i ḳalemet
Huḳūk-i ḫidmet-i mā arża kerd ber-keremet

Reşḥa sızıntı ya nī bir nesneden2 sızan nesne. Ber-keremet; ber bunda
bā-yı ṣıla ma nāsınadır, keremet tā’sı ḫiṭāb içündür. Arża’yı kerem’e, (S,M+
reşḥa’yı ḳalem’e) isnād mecāzdir, murād ẕātdır, ber-ḥażretet dimekdir.

1
2

S: nüsaḫ.
S, M: kimseden.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ne luṭf idi ki nā-gāh seniñ ḳalemiñ sızıntısı1 bizim
ḫidmetimiz ḥaḳlarını ḥażretiñe arż eyledi. Ḫāce ḥażretlerine eḥibbāsınıñ birisi niçe zamān mektūb irsāl eylemekde ihmāl eylemiş imiş. Ba dehu bir mektūb irsāl idüp ol mektūbda Ḫāce’niñ ḫidmet-i sābıḳasını ẕikr ider. Pes, Ḫāce
ḥażretleri ol ṣāḥib-i sa ādetiñ kemāl-i ihmāline nisbet mektūbı ve anda ẕikr
olan ḥuḳūḳ-ı ḫidmet-i sābıḳayı ḳaleme isnād ider, ya nī (104a) bizim ḥuḳūḳ-ı
ḫidmet-i sābıḳamızı sen külliyyen ferāmūş eylemiş idiñ, ammā ḳalemiñ luṭf
idüp saña añdırdı dimekdir. Bu ġazeli meẕkūr mektūbuñ cevābında yazup irsāl
eylemişdir.

م ا
ر

ك א ر כ دۀ
כ כאر א دوران אد

Be-nūk-ı ḫāme raḳam kerde i selām-ı merā
Ki kār-ḫāne-i devrān me-bād bī-raḳamet

Nūk, nūn’uñ fetḥi ve żammıyla, her nesneniñ sivri ucu. Ḫāme ḳalem.
Raḳam, rā’nıñ ve kāf ’ıñ fetḥalarıyla, ismdir, yazı ma nāsına, bunda kitābet
ma nāsınadır. Kerdei selām-ı merā; kerde fi l-i māżīden bir ḳısımdır, (S,T+ bunuñ gibi elfāẓa ism-i mef ūl ıṭlāḳ idenler ne Arabī bilürler, ne Fārisī ve ma nā
cihetinden hīç ḥareket-i fikriyesi yoġımış,), āḫirindeki yā ḫiṭāb içündür. Selām
mef ūlün bihidir kerde’niñ, mużāfdır merā lafẓına, benim selāmımı dimekdir.
Yāḫud selām’ı (M,T+ mużāf ) ḳılmayavuz, belki sākin oḳuyup kerde’ye iki mef ūl
i tibār idevüz, ce ale’ye i tibār eyledigimiz gibi. Evvelkisi Acem üslūbıdır, ikincisi Rūm, ve li-kullin vichetun. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı du ā, mā-ba di du ādır2. Kār-ḫāne’niñ devrān’a iżāfeti beyāniyyedir, kār-ḫāne-i devrān’dan murād cihāndır.
Me-bād nehy-i ġāyib, maḳām-ı du āda vāḳi olmuş. Bī-raḳamet; raḳam bunda
iki i tibārladır. Biri kendiniñ raḳam eyledügidir, ya nī kendiniñ raḳam eyledigi
mekātib ve resā il. Biri de kār-ḫāne-i devrānda merḳūm olmaḳ ma nāsına, ya nī
kār-ḫāne-i devrānda raḳam olunmaḳdan ḫālī olmayasın dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳalem ucıyla benim selāmımı raḳām eylemişsin veyā baña
selām raḳam eylemişsin ki (S,T+ kār-ḫāne-i devrān seniñ merḳūmātıñsız olmasun veyā) kār-ḫāne-i devrānda merḳūm olmaḳdan ḫālī olmayasın. İkisiniñ de
me āli dünyā durduḳça dur dimekdir. Ḥāṣılı, ġazel irsāl eyledigi dosta ṭūl-i
ömr ile du ādır.
1
2

M, T: reşḥası.
S: Ki ḥarf-i rābıṭ-ı mā-ba didir.
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כ دی אد

دل
د

از
אب

כ در

Ne-gūyem ez-men-i bī-dil be-sehv kerdī yād
Ki der-ḥisāb-ı ḫired sehv nīst ber-ḳalemet

Bu beyt ke enne ki cevāb-ı su āl-i muḳadderdir, zīrā evvel reşḥayı ḳaleme
isnād eyledi, arż-ı ḫidmet-i sābıḳayı ṣoñra selāmı nūk-ı ḳaleme. Pes, nūk-ı ḳalemle olan gūyā ki kendiden sehv ile vāḳi olmuş, ḳaṣden degil. İmdi bu i tirāżı
def içün bu beyt ẕikr olmuşdur. Kerdī yād; yād (M,T+ kerden) añmaḳdır. Ki
ḥarf-i ta līl. (M,T+ Ḫired) aḳıl. Ber-ḳalemet; (M+ ber alā ma nāsına,) (S,T+ ber
yerine der yazanlar sehv eylemişler1.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ben dimezem ki, ben bī-dilden2 sehv ile yād eylediñ ya nī
beni sehv ile andıñ, zīrā aḳıl ḥisābında ḳalemiñ üzere sehiv cārī degil. Ya nī
seniñ ḳalemiñ ḫaṭā eylemez, ḥāṣılı, ḳalemiñden sehiv ṣādır olmaz.

و

כ ا

دان

دو

اذ

כ دا

Merā ẕelīl me-gerdān be-şukr-i īn tevfīḳ
Ki dāşt devlet-i sermed azīz u muḥteremet

Me-gerdān nehy-i muḫāṭabdır, gerdānīden’den, eyleme dimekdir. Ki ḥarf-i
beyān-ı tevfīḳ. Sermed bī-evvel ve bī-āḫir.
Maḥṣūl-i Beyt: Beni ẕelīl ü ḥaḳīr eyleme bu tevfīḳ şükrānesiçün ki devlet-i
sermed seni azīz ü muḥterem ṭutdı, ya nī devlet-i ezelī ve ebedī seni izzetli ve
ḥürmetli eyledi. (S,T+ Bu tevfīḳ şükrine beni ḫor eyleme diyen ġarīb edā eylemiş3.)

ار ا
ارم از

ز

م ود

אכ א
כ

Bi-y-ā ki bā-ser-i zulfet ḳarār ḫāhem best
Ki ger serem bi-reved ber-ne-dārem ez-ḳademet

Ber-ne-dārem’iñ mef ūli serem’dir.
1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: bī-dīlīden. M: bī-dili.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki seniñ zülfüñ ucıyla ahd u peymān baġlayısaram1 ki
başım giderse ayaġıñdan başım (M+ ḳaldırmazam ve) ḳaldırmayam, ya nī her
ḳanda giderseñ ḫāk-i pāyiñ olayım.

و

אن

دو

آ

ز אل א د
د از אك כ
כ

Zi-ḥāl-i mā dilet āgeh şeved velī vaḳtī
Ki lāle ber-demed ez-ḫāk-i kuştegān-ı ġamet

Vaḳtī’de yā vaḥdet içündür. Ki beyān-ı vaḳt içündür. Kuştegān kuşte’niñ
cem idir, maḳtūller dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ göñlüñ bizim ḥālimizden ḫaber-dār olur, (M,T+ ammā
bir vaḳtde ḫaber-dār olur) ki lāle (104b) bite seniñ ġamıñ maḳtūlleriniñ ḫākinden. Ya nī öldügümüzden ṣoñra bizim aḥvālimizden āgāh olup ḳadrimiz
bilürsin.

را

אز داد در

א

אز
כ ره
ر

Ṣabā zi-zulf-i tu bā-her gulī ḥadīẟī rānd
Raḳīb key reh-i ġammāz dād der-ḥaremet

Bā-her gulī; bā ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ḥadīẟī’deki yā da vaḥdet
içündür. Key ḳaçan. Der-ḥaremet; der bā-yı ṣıla ma nāsınadır. Ġammāz’dan
murād ṣabā’dır ki ḳanġı ḳoḳulı nesneye uġrasa2 anıñ ḳoḳusını āleme neşr eyler. Pes, bu i tibārla aña ġammāz dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā seniñ zülfüñden her güle bir söz sürdi ya nī sevḳ-i
kelām eyledi. Raḳīb, ġammāza seniñ ḥaremiñe ḳaçan yol virdi3? Ya nī ṣabā
seniñ ḥaremiñe dāḫil olmasa ser-i zülfüñ būyını āleme neşr eylemezdi. Pes,
raḳīb aña ḥaremine duḫūle ne vaḳt iẕin virdi ki böyle ġammāzlıḳ eyler.

در אب
ز אم

א را
ز ل

روان
د

Revān-ı teşne-i mā-rā be-cur a i der-yāb
Çu mī-dehend zulāl-i Ḫıżır zi-cām-ı Cemet
1
2
3

M: baġlamaḳ isterim.
S: her ḳokulı nesneye ki uġrasa.
S: virildi. (Rakīb-i ġammāz şeklinde sıfat tamlaması olarak düşünüldüğü için fiil edilgen şekline
çevrilmiş olsa gerek.)
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Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı evvel böyle vāḳi dir. ‘Turā zi-ḥāl-i dil-i ḫastegān çi
ġam ki mudām’. Revān rūḥ-ı insānī. Der-yāb bunda tefaḳḳud eyle ya nī yoḳla
dimekdir. Zulāl-ı Ḫıżır’dan murād āb-ı ḥayvāndır ve cām-ı Cem’den murād
cām-ı cihān-nümādır1.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ṣusuz cānımızı bir cür a ile ḳandır, çünki saña cām-ı
Cem’den āb-ı ḥayāt vireler. Ya nī bāde içdigiñ2 zamānda bizim ṣusuz cānımızı
bir cür a ile tesellī eyle. Ḥāṣılı, bāde-nūş olduġuñ vaḳt bizi bir cür a ile yād idüp
ferāmūş eyleme.

دار

ا

ا دا

در
د
כ آن כ

Dilem muḳīm-i der-i tu’st ḥurmeteş mī-dār
Be-ḥukm-i ān ki Ḫudā dāşte’st bī-elemet

Ḥurmeteş; bunda maṣdar mef ūl ma nāsınadır, ya nī muḥterem dimekdir.
Mī-dār emr-i muḫāṭabdır, dārīden’den, ṭut dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm seniñ ḳapuñda muḳīmdir, anı muḥterem
ṭut ya nī aña ḥürmet ü izzet eyle, ol ḥükümle ki (S,T+ Ḫudā seni elemsiz ve
zaḥmetsiz ṭutmuşdur. Ya nī) Ḫudā seni elemden sālim ṭutduġıçün sen daḫi
ḳapuñda muḳīm olan göñlümi ḥürmetli ve izzetli ṭut.

دار

روی
ه

ش
و
כ כ د آ ز

כ

Kemīngeh’est u tu ḫoş tīz3 mī-revī huş dar
Me-kon ki gerd ber-āyed zi-şeh-reh-i ademet

Kemīngeh’est mübtedā-i maḥẕūfa ḫaberdir, taḳdīr-i kelām īn cihān kemingeh’est. Vu tu’da vāv ma nā-yı ḥāliyyet ifāde ider. Ḫoş bunuñ gibi yerlerde eyi ma nāsınadır, nīk lafẓına mürādifdir, ma nā-yı lāzımīsi muḥkemdir.
Tīz mī-revī tīz gidersin dimekdir, bī-pervālıḳdan ve ġafletten kināyetdir. Huş
hūş’dan muḫaffefdir. [Huş dār] aḳlıñ ṭut ya nī aḳlıñ uyar ma nāsına. Huş dār,
me-kon lafẓına muḳayyeddir, ya nī uṣlu ol, tīz-revlik eyleme. Ki ḥarf-i ta līl,
nehye illetdir. (S,T+ Gerd ber-āyed;) gerd toz, ber-āyed çıḳar dimekdir, bunda
1
2
3

M: cām-ı cihāndır.
S: içildügi.
S: zūd.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

çıḳa ma nāsındadır. Ademet tā’sı ma nā cihetinden gerd’e muḳayyeddir, gerdet ber-āyed dimekdir. Şeh-reh şāh-rāhdan muḫaffefdir, aṣlında rāh-ı şāh idi,
pādişāh yolı dimekdir ya nī ulu yol. Adem’e şeh-reh iẟbatı mecāzendir. Adem
şeh-rehinden tozı ḳalḳmaḳ helāk ü fenā olmaḳdan kināyetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle veyā ḫiṭāb-ı ḫāṣṣ ṭarīḳiyle ol
irsāl-ı ġazel buyurduġı dosta dir: Bu ālem pusı yeridir ya nī maḳām-ı tehlikedir, ḥālbuki sen muḥkem bī-pervā ve ġāfil gidersin. Bu gidişi eyleme ya nī
ġafletle revişi terk eyle, yoḫsa adem şāh-rāhından tozuñ ḳalḳar, ya nī ölüp1
āẟār-ı fenāñ ẓuhūr ider. Ḥāṣılı, ġurūr u ġaflet helāklik esbābındandır, terk eyle
ki helāk olmayasın. (S,T+ Kemīngehī’st ibāretini yā’yla yazup vāv-ı ḥāliyyeyi terk
iden nüsḫalara muḫālif olmaḳdan (105a) ġayri ṣaḥīḥ ma nā da ifāde eylemez2.
Mısrā -ı ẟānīniñ ma nāsında; tīz-revlik itme ki toz ḳalḳar saña adem şāh-rāhından diyen kimse ġarīb ma nā taṣvīr eylemiş3. Ve mıṣrā -ı evveliñ ma nāsında; pusı yeri vardır, sen tīz bī-bāk gidersin aḳıl ṭut diyen de evvelkiden aġreb
ma nā taṣvīr eylemiş4. Ve mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsında; ġaflet eyleme ki adem
şāh-rāhından saña toz gelür diyen kimse ma lūmdur ki beytiñ ma nāsına vāṣıl
olmamış5.)

ش אد

א

ز ه

ای
د

و
אن א

כ

Hemīşe vaḳt-i tu ey Īsī-i ṣabā ḫoş bād
Ki cān-ı Ḥāfıẓ-ı dil-ḫaste zinde şud be-demet

Īsā’nıñ ṣabā’ya iżāfeti beyāniyyedir. Ṣabā’ya nisbet yād āşinādır. Ki du āya
illetdir. Be-demet; bunda dem nefes ma nāsındadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Īsaveş ṣabā, dā imā seniñ evḳāt u aḥvāliñ ḫoş olsun, zīrā
Ḥāfıẓ-ı dil-ḫasteniñ cānı seniñ cān-baḫş u rūḥ-efzā nefesiñle zinde oldı. Ya nī
ḳıbel-i kūy-ı cānāndan hubūb eylemekle cān-ı Ḥāfıẓ-ı miskīne ḥayāt virdiñ.

1
2
3
4
5

S, T: adem olup.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
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90
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Feūlün

א
כ כ
כ د دا و آ

ای א
وی غ

Ey şāhid-i ḳudsī ki keşed bend-i niḳābet
V’ey murġ-i behiştī ki dehed dāne vu ābet

Şāhid Acem maḥbūba ve Arab ferişteye ıṭlāḳ ider1. Bunda ḳuds lafẓıyla
münāsib vāḳi olmuş ve (M,T+ ḳuds,) ḳāf ’ıñ żammı ve dāl’ıñ żammı ve sükūniyle, ṭuhr2 ma nāsına ism de olur maṣdar da, yā ḥarf-i nisbet, ey melek gibi pāk
maḥbūb dimekdir. Niḳāb yüz örtüsi. Ki ismdir, men-i istifhāmiyye ma nāsına.
Behiştī; yā ḥarf-i nisbet. Ki; bu da sābıḳ gibi ismdir. Dāne ve āb me kūlat u
meşrūbātdan kināyetdir. Ḳāfiyede (S,T+ vāḳi ) olan tā’lar żamīr-i ḫiṭābdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ḳuds maḥbūbı veyā feriştesi, kim çeker niḳābıñ baġını,
ya nī niḳābıñ baġını kim çözer, ḥāṣılı, dīdār-ı muṭahharıñ seyriyle kim müşerref
olur, baġ çözmek yüzin görmekden kināyetdir, ya nī viṣāliñ kime müyesserdir?
Daḫi ey cennet ḳuşı, dāne ve ābıñı kim virür, ya nī me kūlāt u meşrūbātıñı kim
tedārük eyler? Ḫāce’niñ cānānı misafir olduḳda bu ġazeli yazup göndermiş.

ز

ا

از د ه در כ
ا
ل و وا
כ شכ

Ḫābem bi-şud ez-dīde derīn fikr-i ciger-sūz
K’āġūş-ı ki şud menzil u me vāgeh-i ḫābet

Ḫābem; ḫāb bunda uyḳu ma nāsınadır, mīm ma nā cihetinden dīde’ye
muḳayyeddir, ez-dīdeem taḳdīrinde. Bi-şud; bā ḥarf-i te kīd, şud bunda reft
ma nāsınadır. Ciger-sūz vaṣf-ı terkībīdir, sūzīden’den, ciger yandırıcı ma nāsına, fikr’e ṣıfatdır. K’āġūş; ki ḥarf-i beyān-ı fikr-i ciger-sūz. Āġūş, elif-i memdūde ile, ḳucaḳ ma nāsınadır, Arapça ḳavs3 dirler. Ki yine ismdir. Mevā aṭf-ı
1
2
3

S: Şāhid maḥbūb, Arab ferişteye ıṭlāḳ ider.
S, M: ṭahūr.
S: tūs.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

tefsīrdir menzil’e. Geh gāh’dan muḫaffefdir, bunda muḳḥamdır, olmasa da
ma nāya ḫalel virmez, żarūret-i vezn içün gelmişdir. Ḫāb uyḳu, bunda redd-i
acuz ale’ṣ-ṣadr vāḳi dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Gözümden1 uyḳu gitdi bu ciger-sūz fikirden ki kimiñ ḳucaġı menzil-i ḫābıñ oldı, ya nī (S,T+ kimiñ) ḳoynında yatup uyursun. Ḫāce’ye
bu beyt ḫuṣūṣında i tirāż eylemişlerdir ki (M,T+ cānānı) ālī-cenāb degil imiş,
ḥaḳḳında sū-i ẓann idüp (M,T+ kimiñ) ḳucaġında yatur ve kimiñ ḳoynuna girer
dir. Ba żı nüsḫada bu beyt bulındı2.

ا

א אه

و

ر ز כ אر د
لآ א
א אی כ

Reftī zi-kenār-ı men-i dil-ḫaste be-nā-gāh
Tā cāy-ı ki şud menzil-i āsāyiş u ḫābet

Kenār yan ma nāsınadır. Be-nā-gāh; bā zāyiddir. Tā cāy-ı ki; tā edāt-ı
ta accübdür. Ki ism-i istifhām. Menzil-i āsāyiş iżāfeti lāmiyyedir. Āsāyiş ism-i
maṣdardır, diñleniş ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Nā-gāh ben dil-ḫasteniñ yanından gitdiñ, (S+ menzil-i ḫābıñ neresi ve kimiñ yeri oldı. Ya nī) (T+ acabā kimiñ yeri ve mekānı menzil-i
āsāyişiñ ve menzil-i ḫābgāhıñ oldı? Ya nī) acabā kimiñ evi āsāyişgāhıñ (S+ ve
ḫābgāhıñ) olmaġla müşerref ü mu azzez oldı (105b) dimekdir.

ی

א

א و אد כ כ دم
אرا כ
ا

Her nāle vu feryād ki kerdem ne-şenīdī
Peydā’st nigārā ki bulend’est cenābet

Ki kerdem; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Peyda ẓāhir ma nāsına. Nigārā; nigār
lüġatda naḳışdır, ammā Acem maḥbūba ıṭlāḳ ider, āḫirinde elif ḥarf-i nidādır,
ey nigār dimekdir. Ki ḥarf-i beyāndır peydā’yı. Bulend bā’nıñ fetḥiyle ve żammıyla lüġatdir. Cenāb havlı ve ḥayāt ma nāsınadır ki Arab aña finā ü’d-dār dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Her nāle ve feryād u fiġān ki eyledim, işitmediñ. Pes,
ma lūmdur ey nigār ki cenābıñ bülend ve refī dir. Ya nī kemāl-i rif atden kimseniñ nālesi saña irişmez ki işidesin. Niteki dimişler.
1
2

M: gözümüñ öñinden.
S: bulınmadı.
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Beyt:

ض ر א
אد ر ن ا

א را

אرب
א א

Yā Rab ġam-ı mā-rā ki be- arż-ı tu resāned
K’ān-cā ki tuyī bād resīden ne-tuvāned1

א

כ

و
آ زش و وای ا

درو
ا

Dervīş ne-mī-pursī vu tersem ki ne bāşed
Endīşe-i āmirziş u pervā-yı ẟevābet

Dervīş; taḳdīr-i kelām dervīş-rā’dır, rā ki edāt-ı mef ūldur, ḥaẕf olınmışdır żarūret-i vezn içün ve ḳarīne (S,T+ ḳā im) olduġıçün, zīrā ne-mī-pursī’niñ
muḳaddem mef ūlidir, ṣormazsın dimekdir. Bu kelāmıñ iki ciheti var. Birisi
ḫiṭāb-ı āmm, ya nī umūmen erbāb-ı devlete ḫiṭāb ola. Pes, dervīşden muṭlaḳā
faḳīr murād olur. Birisi de ḫiṭāb-ı ḫāṣdır, ya nī cānāna ḫiṭāb ola. Pes, dervīşden
kendi Ḫāce murād olur, ve li-kullin vichetun. Tersem ki ne-bāşed; tersem
fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, ḳorḳarım dimekdir. Ki (M+ ḥarf-i) beyāndır
ḳorḳuyı. Ne-bāşed fi l-i nefy-i müstaḳbel, olmaz ve olmaya ve degil ma nāsına
gelür. Endīşe fikir ve re y ve tedbīr ma nālarında müsta meldir. Āmirziş ism-i
maṣdardır, yarlıġayış ma nāsına, ammā bunda yarlıġanış ma nāsınadır, (S,M+
āmirzīden’den müştaḳ. Pervā) (M+ bunda meyl ma nāsına.) (M,T+ 'evābet tā’sı
żamīr-i muḫāṭabdır, ma nā cihetinde ne-bāşed lafẓına muḳayyeddir, ne-bāşedet taḳdīrinde.) 'evāb u meẟūbet ṭā atiñ cezāsına dirler, (S,T+ meẟelā bir kişi bir
ḫayr eylese anıñ cezāsına ẟevāb u meẟūbet dirler.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dervīşi ṣormazsın ya nī ḥālini tefaḳḳud eylemezsin. Ḳorḳarım ki seniñ olmaya ya nī (S,T+ seniñ) yoḳdur yarlıġanış fikri ve ẟevāb kesb eylemek re y ü tedbīri. Ya nī dervīşiñ ḥālini tefaḳḳud u tedārük eylemedigiñden
ḳorḳarım ki sende meẕkūr aḥvāl olmaya, ya nī yarlıġanmaḳ fikri ve ẟevāba meyil.

ا

ا

دل ا وز כ
ای
א رب כ אد آ ا אم

Ey ḳaṣr-ı dil-efrūz ki menzilgeh-i unsī
Yā Rab me-konād āfet-i eyyām ḫarābet
1

Acaba bizim gamımızı kim senin huzuruna ulaştırabilir? Çünkü senin olduğun yere rüzgâr bile
ulaşamıyor.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Dil-efrūz vaṣf-ı terkībīdir, efrūzīden’den, (M,T+ göñül) yalıñlandırıcı ya nī
göñül rūşen idici ma nāsına, lāzımı göñüle sürūr viricidir. Menzilgeh’de geh
muḳḥamdır, meger ki menzil’i maṣdar-ı mīmī i tibār eyleyevüz1, nüzūlgeh
ma nāsına. Unsī’de yā ḫiṭāb içündür. Me-konād du ādır fi l-i nehy-i ġāyib şeklinde. Āfet belādır, āhet de dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḳaṣr-ı cānānā ḫiṭāb idüp buyurur: Ey göñül sevindirici ḳaṣr, ancılayın ḳaṣr ki dostluḳ ve āşinālıḳ menzilgāhısın, Allāh’dan dilerim
ki seni āfet-i eyyām ḫarāb eylemesün.

دار

ا

אد

آب در
ل א אن

א

دور

Dūr’est ser-i āb derīn bādiye huş dār
Tā ġūl-i beyābān ne-firībed be-serābet

Ser-i āb, iżāfetle, pıñarbaşı dimekdir. Huş dār aḳlıñ cem eyle ma nāsınadır. Tā ḥarf-i ta līl. Ġūl yaban ādemīsine dirler2, egerçi ḫalḳ arasında dīv ve
yaban ādemisi olmaḳ meşhūrdur. Ammā ḥadīẟ-i şerīfde nefy idüp ‘Lā ġūl’3
dimişdir. Eger ālemde vūcūdı olsa umūm üzre selb idüp (S,T+ ‘Lā ġūl’) dimezdi. Be-serābet; gün ortasında ısıcaḳ zamānda ıraḳdan ṣu gibi görinen hey ete
serāb dirler, ammā gün evvelinde ve āḫirinde görünene āl dirler, tā’sı ma nā
cihetinden ne-firībed’e muḳayyeddir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu bādiye-i ışḳda (106a) ser-çeşme-i viṣāl ıraḳdır. Aḳlıñ
cem eyle ki seni ġūl ya nī raḳīb kiẕbile4 aldamaya, ya nī saña va de-i viṣāl-i
cānān idüp seni tehlikeye düşürmesün dimekdir.

אر
ا

ه
د از
כ رأی

ی כ زدی
א אز ا

Tīrī ki zedī ber-dilem ez-ġamze ḫaṭā reft
Tā bāz çi endīşe koned re y-i ṣavābet

Tīrī’niñ yā’sı vaḥdet içündür. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ber-dilem; ber bunda
bā-yı ṣıla ma nāsınadır. (S,M+ Reft bunda ṣādır oldı ma nāsınadır. Tā bunda
acabā ma nāsınadır.) Bāz bunda te kīd içündür, yine ma nāsına olmaḳ da
mümkündür. Ṣavāb ṭoġrı ma nāsına, muḳābili ḫilāfdır5 ki egri ma nāsınadır.
1
2
3
4
5

T: eyleyesin.
S: Ġūl-ı beyābān yaban ıssına dirler.
Gûl yoktur.
S: gözile
T’de ḫilāf kelimesinin altına ḫatā kelimesi yazılmış.

737

738

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Maḥṣūl-i Beyt: Bir oḳ ki yüregime urduñ, ġamzeden ḫaṭā ṣādır oldı. Acabā yine ne tedbīr ider ki re y-i ṣavābıñ? Ya nī bir oḳ daḫi cānıma urur mı yoḫsa
anıñla iktifā ider mi? Yā ma nā böyle ola ki; ġamzeden yüregime urduġuñ oḳ
rāst nişāna varmadı, ḫaṭā vāḳi oldı. Acabā ṭoġrı fikriñ ya nī re y-i ṣā ibiñ bundan ṣoñra ne tedbīr ider, bir oḳ daḫi atar mı yüregime, yoḫsa terk idüp ihmāl
ider mi? Ḥāṣılı, atduġuñ1 ġamze oḳı ḫaṭālıydı. Bir ġamze oḳı daḫi veyā müjgān
oḳı atar mısın, tedbīriñ nedir?2

روی ای دل
ا אم א

آ
ی
ف

א در ره
אری

Tā der-reh-i pīrī be-çi āyīn revī ey dil
Bārī be-ġalaṭ ṣarf şud eyyām-ı şebābet

Tā bunda acabā ma nāsına. Āyīn üslūb u ḳānūna dirler. Bārī bunda hele
ma nāsınadır. Be-ġalaṭ; bā ḥarf-i ṣıla veyā ma a ma nāsınadır. Şebāb bunda
ismdir, yigitlik ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Acabā pīrlik ṭarīḳında ve vaḳtinde ne āyīn ü ne ḳānūn ile
sülūk idisersin ey göñül, hele eyyām-ı şebābıñ ġalaṭ yere ṣarf oldı (M,T+ veyā
ġalaṭ ile ṣarf oldı). Ḥāṣılı, ġurūr u ġafletle geçdi.

אری
ا

راه دل אق زد آن
هכ
از
ا

Rāh-ı dil-i uşşāḳ zed ān çeşm-i ḫumārī
Peydā’st ezīn şīve ki mest’est şerābet

Ḫumārī; yā-yı nisbīdir. Peydā ẓāhir ma nāsınadır. Mest’est şerābet; bunuñ
gibi yerlerde mest ḳattāl ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol maḫmūrāne çeşm uşşāḳıñ göñli yolını urdı, ya nī tīr-i
ġamze ve müjgānla uşşāḳ göñüllerini ḫarāb eyledi. Bu şīve ve ṣan atdan ẓāhirdir ki şarābıñ ḳattāldir. Ya nī ziyāde mestānelikdendir çeşmiñ dilleri ḫarāb
eyledigi ve ziyāde mestānelik şarābıñ ḳattālliġindendir. (S,T+ Mest’est şerābet
ma nāsını şarābıñ mest idicidir diyenler ıṣṭılāḥ u isti mālden ġāfil imişler3.)
1
2
3

S: itdügüñ
M: Bir ġamze oḳı daḫi atar mı yüregime veyā müjgān oḳı atar mısın, tedbīriñ nedir.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

د

כ از ا
ا ز א
כ و אزآ כ

א

Ḥāfıẓ ne ġulāmī’st ki ez-ḫāce gurīzed
Luṭfī kon u bāz ā ki ḫarābem zi- itābet

Ġulāmī’st; yā’sı vaḥdet veyā tenkīr içündür. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Luṭfī; yā tenkīr
içündür, vaḥdet de mümkündür. Bāz ā ki; bāz bunda avdet u udūl ma nāsına. İtāb ve iteb maṣdardır, āzārlamaḳ ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ bir ḳul degildir ki efendisinden ḳaça, ya nī biñ cefā
görse ḫācesinden ḳaçar gider degildir. İmdi luṭf eyle, ḫışm u ġażabdan girü gel
ya nī udūl eyle ki itābıñdan ḫarābım. Ḥāṣılı, cevr ü cefādan ötüri seni bıraġup
gitmez, ammā itābıñdan ziyāde müte ellimdir. İmdi luṭf idüp itābı terk eyle.

91
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hecez
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Mefāīl

אر

ه כ دوش از
آن ك ی
א د כ از راه א ر
آא

Ān Türk-i perī-çihre ki dūş ez-ber-i mā reft
Āyā çi ḫaṭā dīd ki ez-rāh-ı ḫaṭā reft

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ber bunda ḳat ya nī inde ma nāsınadır. Āyā edāt-ı
istifhāmdır, acabā ma nāsına. Çi ḫaṭā; bunda (S,T+ ḫaṭā) ḫilāf-ı ṣavābdır. Rāh-ı
ḫaṭā īhām ṭarīḳiyle vāḳi olmuşdur, ya nī memleket-i Ḫıṭā ve meẕkūr ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol perī-çehre güzel ki dün gice bizim yanımızdan gitdi.
Acabā bizden ne ḫaṭā gördi ki ṭarīḳ-i memleket-i Ḫıṭā’dan gitdi veyā cihet-i
ḫaṭādan gitdi ya nī ḫaṭā eyledi gitdi, (S,M+ yāḫud ne ḫaṭāmız gördi ki ḫaṭāmız
içün gitdi.) Bunda (106b) Ḫıṭā memleket ma nāsına olunca evvelki ḫaṭāyla
tecnīs-i tām olur. Ḫāce’niñ bu ġazeli misāfir olan cānānınadır1.
1

S: misāfir cānibinedir.
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אن
آن
כ از د ه א ر

ا از
א

אر
כ وا

Tā reft merā ez-naẓar-ı çeşm-i cihān-bīn
Kes vāḳıf-ı mā nīst ki ez-dīde çihā reft

Tā ibtidā-i ġāyet içündür, zamānda müẕ ile münẕü gibi. Merā bunda benim dimekdir. Cihān-bīn vaṣf-ı terkībīdir, bīnīden’den, cihānı görici göz dimekdir. Vāḳıf-ı mā iżāfeti ism-i fā iliñ mef ūline iżāfetidir. Çihā çi’niñ cem idir, mā ile cem i luṭfdan ḫālī degildir ve dīde’yle1 mā’nıñ cem i de laṭīfdir. Alā
küll-i ḥāl mā maḫzende2 vāḳi dir. Çihā da iki veche müteḥammildir. Birisi mā
münāsebetiyle eşk ü sirişkden kināyet ola, keẟret-i bükā ve girye ma nāsına.
Biri de cānānıñ esbāb-ı ḥüsninden kināyet ola, ḳāmet ü ruḫ u ruḫsār u çeşm u
ebrū ve kākül ü gīsū ve sā ir esbāb-ı ḥüsn. Zīrā ol cānān gözden gidince esbāb-ı
ḥüsn de gider. Pes, ez-dīde çihā reft dimek (S,M+ ṣaḥīḥdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cihān görici gözüm naẓarımdan gideli kimse bizim
vāḳıfımız degildir ki gözden neler gitdi, ya nī ol cānān bizi terk idüp gideli
gözümden neler gitdügini kimse bilmez.

دل دوش
אر

رآ

از
آن دود כ از ز

Ber-şem ne-reft ez-guẕer āteş-i dil dūş
Ān dūd ki ez-sūz-i ciger ber-ser-i mā reft

Guẕer ismdir, guẕerīden’den, geçme ma nāsına. (S,M+ Āteş-i dil; şem iñ dili
fetīlesidir. Dūş bunda dün gice dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice şem iñ fetīlesi üzerinden ol dütün gitmedi ki3
sūz-i cigerden bizim başımızdan gitdi. Ya nī dün gice ol sūz u güdāz ve ol dūd-i
dil ki ciger ḥarāretinden bizim başımızdan geçdi ve gitdi, şem iñ üzerinden4
fetīlesi āteşinden geçüp gitmedi. Ḥāṣılı, bizim sūz-ı cigerimiziñ dūdı şem iñ
fetīlesi āteşiniñ dūdından ziyāde idi.
1
2
3
4

S, M: didiler.
S: maḫrecinde.
S, T: Dün gice fetīlesi āteşiniñ güẕerinden şem iñ üzerinden ol ṭütün gitmedi ki.
S: fetīlesinden.
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ر

دور از رخ او د م از
כآ و
ب

אن

Dūr ez-ruḫ-ı ū dembedem ez-çeşme-i çeşmem
Seylāb-i sirişk āmed u ṭūfān-ı belā reft

Dūr ez-ruḫ-ı ū anıñ ruḫından ıraḳ ya nī ruḫı firāḳından. Dembedem;
dem’den murād nefesdir, bunda ziyāde ḫūb vāḳi olmuşdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānāneniñ ruḫından ıraḳ ya nī ruḫı firāḳından nefes
be-nefes ya nī her sā at gözüm çeşmesinden göz yaşı seyli geldi ve belā ṭūfānı
çıḳdı gitdi. Ya nī gözümden göz yaşı ṭūfānı aḳdı gitdi, keẟret-i bükā ve giryeden. (S,M+ Ve cā izdir ki dūr ez-ruḫ-ı ū’dan murād du ā ola.) (S,T+ Bunda reft
lafẓını vāḳi oldı dimekle şerḥe iḥtiyāc yoḳdur1.)

ان
دوا ر

آ
از د

از אی אد
در درد א

Ez-pāy futādīm çu āmed ġam-ı hicrān
Der-derd bi-māndīm çu ez-dest devā reft

Maḥṣūl-i Beyt: Ayaḳdan düşdük çünki ġam-ı hicrān geldi, ya nī hicrān
ġamı gelicek ayaḳdan düşdük ya nī sürçdük ve yıḳıldıḳ. Ve derd içinde ḳaldıḳ,
çünki elden devā gitdi. Ya nī cānān ki derde dermāndı, ol gidicek derd de ḳaldı.
(S,T+ Ḥāṣılı), cānān ki ṭabīb-i derd-i cān u dil idi2, ol gitdi ve biz derd içinde
ḳaldıḳ.

א אز ان א
در כאر د א ر

و א
م
כ

دل

Dil goft viṣāleş be-du ā bāz tuvān yāft
Omrī’st ki omrem heme der-kār-ı du ā reft

Viṣāleş; żamīri cānāna rāci dir. Be-duā; bā ḥarf-i sebeb. Bāz te kīd içündür. Omrī’st; bunuñ gibi yerlerde ömür zamāndan kināyetdir ve yā’sı vaḥdet
içündür. Der-kār-ı duā ya nī du ā işinde ve cā izdir ki kār bunda muḳḥam
ola, taḳdīr-i kelām der-duā reft dimek ola.
1
2

<T+ Redd-i Şem ī>
S: cānān ki ṭabībdir, derd-i cān u dil eyledi.
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Maḥṣūl-i Beyt: Göñül didi ki cānān viṣālini du ā sebebi ile bulmaḳ olur.
Böyle olunca bir zamāndır ki ömrüm cemī an du āda veyā du ā ḫuṣūṣında gitdi. Ḥāṣılı, dil böyle diyeli bir müddetdir ki tamām-ı ömrüm viṣāli içün du āda
geçdi1. (S,T+ Bunda bāz lafẓına girü ma nāsını virenler iṣābet eylememişler2.)

א
אر

ا

از وه

آن

כ

ا ام
در

İḥrām çi bendīm çu ān ḳıble ne īn-cā’st (107a)
Der-sa y çi kūşīm çu ez-Merve Ṣafā reft

Bunda ḳıble’den murād cānāndır. Der-say; der bunda bā-yı ṣıla ma nāsınadır, (S,T+ ẓarf içün ṭutanlar iṣābet eylemediler3) ve say bunda Ṣafā ile Merve’niñ arasında pekçe yedi kere yilmege dirler Ṣafā’dan Merve’ye ve Merve’den
Ṣafā’ya ki bunlar birer mevżi iñ ismidir, ḥacc eyleyenler bilür, ḥāṣılı, menāsik-i
ḥacdandır. Ba żı nüsḫada Merve yerine Kabe düşmüş, ammā Ṣafā’ya Merve
ensebdir. Ṣafā bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi dir.
Maḥṣūl-i Beyt: İḥrām ne baġlıyalım, çünki ol ḳıble ya nī cānān anda degildir, ya nī ol cānānıñ maḥallesiniñ ziyāretine niye ḳaṣd idelim, çünki ol anda
degil. Ve anıñ cānibine (M,T+ gitmege) ne sa y idelim, çünki (S+ kūyından kendi
gidince) (M,T+ Merve’den ya nī kūy-ı cānāndan ṣafā gitdi. Ya nī kūy-ı cānān cānibine ne sa y idelim, çünki kūyından ṣafā gitdi.) Ḥāṣıl-ı kelām, kūyınıñ ṣafāsı
kendiniñ vücūd-ı şerīfiyledir. Kūyından kendi gidince4 ṣafāsı bile gitmiş olur.
Bunda ḳıble cānāndan, Merve kūyından kināyetdir.

اد

ت
ز א ن אر

از

אت כ ر

دی

Dī goft ṭabīb ez-ser-i ḥasret çu merā dīd
Heyhāt ki renc-i tu zi-ḳānūn-ı şifā reft

Dī dün dimekdir, ems ma nāsına. Ez-ser; ez min ma nāsınadır, (S,T+ ser
bunda uçdur, cihet ma nāsına. Çu bunda çünki ma nāsınadır.) Heyhāt
Arabīde ıraḳlaşdı dimekdir, ammā Fārisīde taḥassür ü teġābün maḳāmında
1
2
3
4

S, M: gitdi.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T: kūyından gitdi, gidince.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

isti māl iderler, derdā, vāḥasretā, vāḥayfā dimekdir. Renc maraż u eleme dirler.
Ḳānūn-ı şifā, iżāfetle, bunda ḳānūn-ı şifā’dan murād ma nāyı lüġavīsidir ya nī
üslūb-ı ilāc dimekdir, bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi olmuş, zīrā Ḳānūn ilm-i ṭıbda bir kitābıdır İbn-i Sinā’nıñ ve Şifā manṭıḳ u ḥikmet ü kelāmda bir kitābıdır.
(S,T+ Her birisi ilm-i ṭıbda bir kitābdır diyenler bilmez imiş1.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dün ṭabīb beni görünce ḥasret cihetinden didi. Derdā ki
seniñ renciñ şifā üslūb u ḳānūnından geçdi ve gitdi, ya nī marażıñ şifā-peẕīr
degildir, ya nī mevt muḳarrerdir.

ن א
כ از دار א ر

ای دو
כ
زان

Ey dōst be-pūrsīden-i Ḥāfıẓ ḳademī nih
Zān pīş ki gūyend ki ez-dār-ı fenā reft

Be-pursīden-i Ḥāfıẓ; bā ḥarf-i ṣıla. Pursīden maṣdardır, mef ūline mużāf.
Bunda murād iyādetdir ki marīżiñ ḥālini ṣormaġa dirler. Ḳademī; yā’sı vaḥdet
veyā tenkīr içündür. Nih, nūn’uñ kesri ve hā-yı aṣliyyeniñ sūkūniyle, emr-i
muḫāṭabdır, nihīden’den, ḳo dimekdir. Zān pīş, (S,M+ zān zemān-ı pīş) taḳdīrindedir. Dār-ı fenā’dan murād dünyādır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey dost, Ḥāfıẓ’ı ṣormaġa ya nī iyādet eylemege ḳadem ḳo
ya nī gel dimekdir, ol zamāndan öñdin2 ki diyeler ki dār-ı fenādan gitdi. Ya nī
ey dost, gel Ḥāfıẓı iyādet eyle ol günden ve ol zamāndan öñdin ki dirler vefāt
itdi, raḥmetu’llāhi aleyh.

1
2

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: evvel.
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Ve lehu eyżan
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אن א
ا א

آ אن ام در
ا در
ا

Cuz āsitān-ı tuem der-cihān penāhī nīst
Ser-i merā be-cuz īn der ḥavālegāhī nīst

Penāhī’de yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Be-cuz’de bā zāyiddir. Ḥavāle
iḥāleniñ ismidir, ekẟer düyūnda müsta meldir, meẟelā medyūn dā iniñ deynini
bir ġayriye döndürmege iḥāle ve ḥavāle dirler, gāhī; gāh ism-i mekāndır, yā
ḥarf-i vāhdet veyā tenkīrdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cihānda seniñ eşigiñden ġayri baña ṣıġıncaḳ yer yoḳdur
ve benim başıma bu ḳapudan ġayrı bir ḥavālegāh yoḳdur, ya nī bir merci u
me vā1 yoḳdur.

از

א

כ
از א و آ

א

و

כ

Adū çu tīġ keşed mā siper bi-y-endazīm
Ki tīġ-i mā be-cuz ez-nāle i vu āhī nīst

Siper bi-y-endazīm cengi terk ideriz2 dimekdir, rūz-merrelerinde teslīm
ü inḳıyāddan kināyetdir. Nālei ve āhī; yā’ları tenkīr içündür, vaḥdet içün
degildir3.
Maḥṣūl-i Beyt: Adū bizimle ceng eylemek içün çünki ḳılıç çeke, biz anıñla cengi terk ideriz, ya nī (S+ muṭī u) munḳād olup aña uymazız. Zīrā bizim
tīġimiz āh u nāleden ġayrı degildir. Ḥāṣılı, (107b) biz żu afāyız, bizim ālet-i
ḥarbimiz āh u nāledir.

א
1
2
3

S, T: me āl.
S: cengi itmeziz.
<T+ Redd-i Şem ī>

ا אت روی
روی و را

ازכ ی
אن

כ
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Çi-rā zi-kūy-ı ḫarābāt rūy ber-tābem
K’ezīn bihem be-cihān hīç rūy u rāhī nīst

Ber-tābem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, tābīden’den, döndürmek
ma nāsına. K’ezīn; ki ḥarf-i ta līl, zā-yı müfrede ḥarf-i ibtidādır, min ma nāsına, īn ism-i işāretdir, taḳdīr-i kelām ki ez īn’dir, terkīble hā-i resmī ve iki hemze
ḥaẕf olunmuşdur. (S+ Bihem; bih yeg ve eyü ma nāsınadır), mīm-i mütekellim
ma nā cihetinden rāhī lafẓına muḳayyeddir. Rūy bunuñ gibi maḳāmda te kīd
ifāde ider ancaḳ. Rāhī’niñ yā’sı ḥarf-i tenkīr veyā vaḥdet.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne maḥallesinden niçün yüzüm döndüreyim1, ya nī
andan yüzüm döndürmem. Zīrā cihānda baña hīç bundan yeg rūy u rāh yoḳdur, ya nī baña bu yoldan eyirek ve yigrek bir yol yoḳdur.

گ כא

כ آ

زא

زכ

Zemāne ger fikened āteşem be-ḫirmen-i omr
Bi-gū bi-sūz ki ber-men be-berg-i kāhī nīst

Āteşem’deki mīm-i mütekellim ma nā cihetinde omr’e muḳayyeddir.
Bi-gū bi-sūz; bi-gū’nuñ mef ūli ikiden ḫālī degil, zemāne ola veyā ḫirmen-i
omr. Ḫirmen-i omr iżāfeti beyāniyyedir. Ya nī bi-sūz müte addī i tibār olunursa zemāne’dir ve lāzım i tibār olunursa ḫirmen-i omr’dur.
Maḥṣūl-i Beyt: Zamāne eger ḫirmen-i ömrüme āteş bıraġursa ya nī beni
yaḳup yandırırsa zamāneye yaḳ di ḫirmen-i ömri veyā hirmen-i ömrüme yan
di ki benim ḳatımda ömrüm ḫirmeni bir saman yapraġınca degildir ya nī yanımda hīç i tibārı yoḳdur. Ömre āteş bıraḳmaḳdan murād helāk eylemekdir.
(S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını, di yaḳ ki benim üzerimde bir ṣaman yapraġı
yoḳdur diyen ġarīb şerḥ eylemiş2.)

م

א

אش آن
ورش כ

اب

م

כ از

Ġulām-ı nergis-i cemmāş-ı ān sehī-ḳaddem
Ki ez-şerāb-ı ġurūreş be-kes nigāhī nīst

1
2

T: döndüreyin.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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Cemmāş ṭanz1 ve göz ucıyla baḳmaḳ ve bir ma nādan ötüri uġrılayın2 boylamaḳ, meẟelā avcılar av boylamaḳ gibi. Şerāb-ı ġurūr iżāfeti beyāniyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol ṭoġrı ḳāmetliniñ cemmāş göziniñ ḳulıyam ki şarāb-ı
ġurūrdan kimseye naẓarı ve iltifātı yoḳdur, ya nī ġurūr-i ḥüsn anı kimseye baḳdırmaz.

دام راه
ا א

כ از
א ز

Çunīn ki ez-heme sū dām-ı rāh mī-bīnem
Be-cuz ḥimāyet-i zulfeş merā penāhī nīst

Sū cānib ma nāsınadır. Dām duzaḳ. Ḥimāyet ḥıfẓ u ṣıyānet ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Buncılayın ki cemī cānibden dām-ı rāh görürüm ya nī her
cānibden ḳuyūd-ı dünyā beni iḥāṭa eylemişdir, ol cānānıñ zülfi ḥimāyetinden
ġayrı ṣıġıncaġım3 yoḳdur. Ya nī ḳuyūd-ı dünyādan beni ḫalāṣ eyleyen anıñ zülfidir, ḥāṣılı, zülfi duzaġına giriftār olınca ġayrı duzaḳdan sālim olurum, maḳṣūdum da budır.

ه رو ای אد אه כ ر
را כ داد ا

אن כ

כ

İnān-keşīde rev ey pādişāh-ı kişver-i ḥusn
Ki nīst ber-ser-i rāhī ki dād-ḫāhī nīst

Keşīde bunuñ gibi yerlerde çekerek ma nāsınadır. Rev, rā’nıñ fetḥi ve
vāv’ıñ sükūniyle, emr-i muḫāṭabdır, revīden’den, git dimekdir. Kişver iḳlīm.
Kişver-i ḥusn iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i ta līl. Ber-ser-i rāhī; yā vaḥdet
içündür, ser bunda uç ma nāsınadır, bir yol ucı üsti dimekdir. Ki ḥarf-i beyān-ı
ser-i rāh’dır. Dād-ḫāh vaṣf-ı terkībīdir, ḫāhīden’den, dād adle dirler, dād-ḫāh
adl isteyici ya nī müteẓallim, ḥāṣılı, şikāyetçi dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey güzellik memleketiniñ şāhı, dizgini çekerek git, ya nī uyanıñ başını çekerek git, zīrā bir yol ucı üsti yoḳdur ki anda bir dād-ḫāh ya nī bir
4

1
2
3
4

T: ṭannāz.
S: uġrasın (?).
M: ṣıġınaġım.
M, T: atıñ.
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şikāyetçi olmaya. Ḥāṣılı, āheste git, zīrā şikāyetçi çoḳdur, tā ki herkesi işüdüp
diñlemege ḳābil ola. (S,T+ Uyanı çekilmiş git diyen ḥaḳḳ-ı edāyı idememiş1.)

כ

ا

א

آزار و
از
א

אش در
כ در

Me-bāş der-pey-i āzār u her çi ḫāhī kon
Ki der-şerī at-i mā ġayr ezīn gunāhī nīst (108a)

Me-bāş nehy-i muḫāṭabdır, bāşīden’den. Der-pey; der ḥarf-i te kīd, pey
bunda ard ma nāsınadır. Āzār ismdir, āzārīden’den, incinme ve incitme, lāzımla mü teaddī beyninde müşterekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Āzār ardınca olma ve her ne ki dilerseñ eyle, zīrā bizim
şerī atımızda bundan ġayrı günāh yoḳdur, ya nī bundan aẓīm dimekdir, aẓameti nefiydir, ẕātını nefiy degildir. Her ne isterseñ eyle didüginde emr ü iẕin
murād degildir, belki murād bu günāha nisbet sā ir günāhlar ke enne ki günāh
degildir. Pes, bunları işlemek aña göre gūyā ki günāh degildir. Ḥāṣılı, dil-āzārlıḳdan, ziyāde ictināba emirdir.

אل در
و آ

رכ

אب
כ אن

Uḳab-ı cevr keşīde’st bāl der-heme şehr
Kemān-ı gūşe-nişīnī vu tīr-i āhī nīst

Uḳāb, ayn’ıñ żammı ve ḳāf ’ıñ taḫfīfiyle, ḳartal2 ḳuşı ki ṭavşancıl dirler,
cevr’e iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Aṣlı teşdīd-i ḳāf ’ladır diyen yañlış söylemiş3.)
Bāl bunda ḳuş ḳanadıdır. Gūşe-nişīn vaṣf-ı terkībīdir, nişīnīden’den, bir köşede oturıcı ma nāsına. Mıṣrā- ı ẟānī iḫbāra ve inşāya müteḥammildir, ya nī
istifhām olmaḳ da mümkündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Ẓulüm uḳābı tamām-ı şehre ḳanat yaymışdır ya nī cevr
tamām-ı şehre sirāyet eylemişdir, bir gūşe-nişīn velīniñ kemān gibi ḳaddi ve
tīr gibi āhı yoḳdur ki ẓālimi ḳahr eyleye. Yāḫud yoḳ mıdır ki (S+ ẓālimi helāk
eyleye.) (S,T+ Ḥāṣılı, bir müstecābu’d-da ve yoḳdur veyā yoḳ mıdır ki) cezāsın
vire.
1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī>
S: ḳarḳal.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

747

748

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

ه

و אل
א

دل א
כ כאر אی

Ḫazīne-i dil-i Ḥāfıẓ be-zulf u ḫāl me-dih
Ki kārhā-yı çunīn ḥadd-i her siyāhī nīst

Ḫazīne’niñ dil’e iżāfet-i beyāniyyedir ve bunlarıñ Ḥāfıẓ’a iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta līl.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānāna ḫiṭāb idüp buyurur ki; Ḥāfıẓ’ıñ göñli ḫazīnesini zülfile ḫāliñe virme, ya nī çünki göñlini aldıñ, sende ṭursun, bu siyāhlara virme. Zīrā böyle işler ya nī göñül ri āyeti ve ṣıyāneti her bir siyāhıñ
ḥaddi degildir. Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ’ıñ dili bir azīz dildir, anı her ḳadrin bilmeze
virme, sen ṣaḳla.

93
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

אر אده כ אه אم ر
א
א س و אم ر
درده ح כ
Sāḳī bi-y-ār bāde ki māh-ı ṣıyām reft
Der-dih ḳadeḥ ki mevsim-i nāmūs u nām reft

Sāḳī münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Der-dih; (M,T+ der ḥarf-i te kīd, dih
dāl’ıñ kesri ve hā’nıñ sūḳuniyle emr-i muḫāṭabdır.) Mevsim zamāndan kināyetdir, mevsim-i ḥac gibi. Nāmūs vaḳār ma nāsına. (M+ Nām bunuñ gibi yerlerde şöhret ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bāde getür ki māh-ı ṣıyām gitdi. Ḳadeḥ vir ki ār1
u nāmūs mevsimi gitdi. Ya nī Ramāżān’da içki olmayup2 ār u nāmūsa ri āyet
idecek zamāndır, imdi ol eyyām gitdi, ayş u nūş eyyāmı geldi.

1
2

S: nām.
S: içmegi olmayup. M: içki almayup.
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אכ
و אم ر

א א
ر
ر ا

و
یכ

Vaḳt-i azīz reft bi-y-ā tā ḳażā konīm
Omrī ki bī-ḥużūr-ı ṣurāḥī vu cām reft

(M,T+ Omrī’de yā vaḥdet içündür.)
Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳīye ḫiṭāb idüp buyurur: Vaḳt-i azīz gitdi1, gel ki ḳażā
idelim bir ömri ki ṣürāḥī ve cāmsız gitdi, ya nī bādesiz geçen evḳātı tedārük
idelim.

د

دای אم ر

ان

در

در אب
ده כ

Der-tāb-ı tovbe çend tuvān sūḫt hemçu ūd
Mey dih ki omr der-ser-i sevdā-yı ḫām reft

Tāb şu le. (S,T+ Tāb’ı bunda ḥarāret ma nāsına aḫẕ idenleri araḳ-ḫāneye ḳomaḳ gerek.) (M,T+ Tāb’ıñ tovbe’ye iżāfeti beyāniyyedir. Ser bunda uç ve cihet
ma nāsına. Sevdā-yı ḫām’dan murād bunda tovbe’dir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Tevbe şu lesinde ya nī āteşinde niçe bir ud gibi yanmaḳ
olur, ya nī tevbe idince bādeden ferāġat eylemek lāzım gelür, bu ise mü ellimdir, zaḥmet virür. İmdi ey sāḳī, mey vir ki ömrüm ḫām sevdā cihetinde gitdi.
Tevbeye sevdā-yı (M,T+ ḫām) didügi anıñçündür ki ri āyetine ḳādir olmayup
bozmaḳ lāzım gelür. (T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde; şarāb vir ki ömür sevdā-yı
ḫām başında gitdi diyen ḥaḳḳ-ı edāyı eylememiş.)

دی

אن כ ا ز
אل כ آ כ ام ر

כ آ

در

Mestem kon ānçunān ki ne-dānem zi-bī-ḫodī
Der- arṣa-i ḫayāl ki āmed kudām reft

(M,T+ Arṣa-i ḫayāl iżāfeti beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳīye ḫiṭāb idüp buyurur: Ancılayın mest eyle beni ki
bī-ḫodluḳdan bilmeyem ḫayālim meydānına kim geldi ve ḳanḳısı gitdi. Ḳāfiye
żarūretiçün kudām dimişdir (108b) ve-illā kucā maḳāmı idi. Ya nī beni şöyle
1

S: geldi.
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mest eyle ki1 (M,T+ arṣa-i) ḫayālime kim geldi ve (S,M+ kim gitdi ve) nereye gitdi bilmeyem. (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde ḫayāl meydānına kim geldi ve
ḳanḳı gitdi diyen ġarīb ḫayāl eylemiş.)

אر
و אم ر

א

ی آن כ
د אی

در

Ber-būy-ı ān ki cur a-i cāmet be-mā resed
Der maṣṭaba du ā-yı tu her ṣubḥ u şām reft

Būy bunda ümīd ma nāsınadır. Maṣṭaba ṣuffe-i meyḫāne ve ġarībāndır.
Reft bunda vāḳi ve ṣādır oldı ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol ümīdle ki cāmıñ cür ası bize irişe diyü ṣabāḥ ve aḫşām
maṣṭabada saña ḫayır du ālar vāḳi ve ṣādır oldı. Ḥāṣılı, bize iḥsānıñ degmek
ümīdiyle ṣabāḥ ve aḫşām2 maṣṭabalarda3 du āñıza meşġūlüz.

אن ر
دل را כ ده د א
اش در אم ر
از
א
Dil-rā ki murde būd ḥayātī be-cān resīd
Tā būyī ez-nesīm-i tueş der-meşām reft

(M,T+ Dil-rā diliñ dimekdir. Ki rābıṭ-ı sıfat. Ḥayātī’de yā vaḥdet veyā tenkīr
içündür. Be-cān; bā ḥarf-i ṣıla, taḳdīr-i kelām dil-rā be-cān resīd.) Dil’e cān
iẟbātı isti āre ṭarīḳiyledir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dil ki mürde idi4, (S,T+ cānına ḥayāt irişdi meşāmmına seniñ nesīmiñden bir ḳoḳı varaldan beri5. Ya nī seniñ nesīmiñ ki būy-ı cān virür,
diliñ damaġına irişelden beri mürde6 iken tāze cān buldı,) (M+ seniñ nesīminden bir ḳoḳı damaġına irişdikden ṣoñra tāze cān buldı.) (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ
taḥḳīḳinde, göñül içün ki meyyit idi, bir ḥayāt cāna irişdi diyen ġarīb terkīb
tertīb eylemiş7.)
1
2
3
4
5
6
7

S: Ya nī şöyle eyle ki.
S, T: şām.
T: meṣāṭibde.
S: Diliñ ki müddet idi.
S, M: virelden berü.
S: müddet.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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د راه

مر

ور دا
زا
ر از ره אز ارا

Zāhid ġurūr dāşt selāmet ne-burd rāh
Rind ez-reh-i niyāz be-Dāru’s-selām reft

Selāmet; aṣlı be-selāmet idi, bā żarūret-i vezniçün ḥaẕf olunmuşdur.
(
Dāru’s-selām cennetdir.)
M,T+

Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid eyledügi zühdden ġurūr ṭutardı ya nī ġurūrı var idi,
selāmetle yol iletmedi, ya nī (S,T+ selāmetle) murādına vāṣıl olmadı. Ve cāyizdir
ki muḳadder bā ḥarf-i ṣıla ola, ya nī selāmete yol iletmedi dimek ola. Ammā
rind ṭarīḳ-i acz u niyāzdan cennete gitdi. Ḥāṣılı, zāhid ġurūr sebebiyle cehenneme ve rind tażarru u niyāz sebebi ile cennete gitdi. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ
taḥḳīḳinde; zāhidiñ ġurūrı var idi, selāmet iletmedi yolı diyen ve zāhid ameliyle ġurūr ṭutdı, yolı selāmet iletmedi diyen ġarīb terkībler tertīb eylemişler1.)

د כ د ا ف אده
אه د ازان در ام ر
Naḳd-i dilī ki būd merā ṣarf-ı bāde şud
Ḳalb-i siyāh būd ezān der-ḥarām reft

(M,T+ Naḳd-i dīlī iżāfet-i beyāniyyedir. Ṣarf’ıñ bāde’ye iżāfeti maṣdarıñ
mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Ḳalb-i siyāh oldur ki mümevveh olmaya ya nī
ḳaplı ve yaldızlı olmaya. Der-ḥarām; der ḥarf-i ṣıla.)
Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm naḳdi ki var idi, şarāba2 ṣarf oldı, (M,T+ ya nī
göñlümi bādeye virdim). Ḳalb-i siyāh idi, anıñçün ḥarāma gitdi, (T+ ya nī
günāhkār göñül idi, anıñçün ḥarāma meyl eyledi.3)

כ ره א
כאم ر

א

כ אدۀ

د

Dīger me-gū naṣīḥat-i Ḥāfıẓ ki reh ne-yāft
Gum-geşte i ki bāde-i şīrīn be-kām reft

1
2
3

T: terġīb eylemiş. Bu cümlede iki kere geçen ‘selāmet’ kelimesi S’de ‘selāmete’ olarak yazılmıştır. <T+
Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M, T: bādeye.
S: Siyāh-ḳalb olmaġla ḥarāma gitdi.
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(M,T+ Dīger bunda daḫi dimekdir, girü dimek degildir1.) Naṣīḥat’iñ Ḥāfıẓ’a
iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. (M,T+ Ki ḥarf-i ta līl. Gum-geştei’de yā
vaḥdet içündür,) (T+ hemzeyi vaḥdet içün diyen ḫaṭā eylemiş2.) (M,T+ Ki rābıṭ-ı
ṣıfat. Bāde-i şīrīn īzāfeti beyāniyyedir.) Ne-yāft mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.
Be-kām; şīn żamīri ḥaẕf olunmuşdur, aṣlında be-kāmeş idi, gum-geşte’ye rāci dir. Bir nüsḫada şīrīn yerine mihreş vāḳi olmış, böyle olınca żamīr taḳdīrine
iḥtiyāc ḳalmaz.
Maḥṣūl-i Beyt: Daḫi Ḥāfıẓ’a naṣīḥat eyleme, zīrā ālem-i ẓāhire yol
bulmadı ya nī bu ālem-i ṣuġrāya gelmedi bir azġun ki anıñ damaġına bāde-i şīrīn veyā bāde-i muḥabbet gitdi. Bāde-i şīrīnden murād (S+ bāde-i)
muḥabbetdir. Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ şarāb-ı muḥabbet-i cānānı nūş idüp vādī-i
muḥabbetde güm olmuş, imdi Ḥāfıẓ’a naṣīḥat eyleme. Ḫiṭāb āmmdır.
Zīrā bir güm-geşte ki bāde-i muḥabbet anıñ damaġına vardı, ol daḫi vādī-i
muḥabbetden bu āleme yol bulmadı, (M,T+ ya nī şarāb-ı muḥabbet-i cānānı
terk eylemedi.) (T+ Bu beytiñ taḥḳīḳinde; ya nī bir azmış kimse ki ṭatlu
şarāb damaġına gitmiş ola, aña yol bulmadı) (T,S+ diyü naṣīḥat itme diyen
kimse bu beytiñ murādını añlamamış3. Zīrā mefhūm-ı beytde diyü lafẓını
iḳtiżā ider nesne yoḳdur.)

1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

94
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün

وی
א در د
ن ز او دا

م

Ġameş tā der-dilem me vā girifte’st
Serem çun zulf-i ū sevdā girifte’st

Ġameş; şīn’de mużāf żarūret-i vezniçün ḥaẕf olunmuşdur, (M,T+ taḳdīr-i
kelām) ġam-ı ışḳeş’dir, (T+ żarūret-i vezniçün ḥaẕf olıınmışdır.) (M,T+ Tā ibtidā-i ġāyet içündür, zamānda münẕü gibi. Mevā menzil ma nāsına.) Girifte’st
aṣlında girifteest idi, (M+ żarūret-i vezniçün) hā-yı resmī ve hemze-i müctelibe
ḥaẕf olunmuşdur, (M,T+ ṭutmuşdur dimekdir. Girifte ismdir, zamān-ı māżīye
delālet ider, Türkīde ṭutmuş lafẓı gibi fi il degildir, zīrā fi le edāt-ı ḫaber lāḥıḳ
olmaz.) Serem mübtedā ve sevdā girfte ḫaberi ve bu cümle-i ismiyye ġameş’iñ
ḫaberidir (109a) ve cā izdirki serem muḳaddem mef ūl ola girifte lafẓına ve
sevdā fā ili, taḳdīr-i kelām serem-rā sevdā girifteest ola.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ışḳı ġamı benim göñlümde menzil ṭutalı ya nī ben
aña āşıḳ olalı başım anıñ zülfi gibi sevdā ṭutmuşdur, ya nī başım sevdā-zede
olmuşdur. Zülfüñ sevdāsı ḥissīdir ki ḫāricdeki siyāhlıġıdır, ammā başımıñ sevdāsı ışḳ sevdāsıdır ki anı çeken bilür. Lākin eş ārda1 bu ḳadar münāsebet kifāyet ider.

א

آب
در א

نآ
آ

زآ

Leb-i çun āteşeş āb-ı ḥayāt’est
Zi-ābeş āteşī der-mā girifte’st

Leb mübtedā, āb-ı ḥayāt ḫaberi. Leb’i ḥumretde āteşe teşbīh eylemişdir. Zi-ābeş; şīn-i żamīr leb’e rāci dir. Āb īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmuşdur, zīrā
ma nā-yı muṭābıḳīsi ṣudur ki bunda āb-ı ḥayātdan kināyetdir ve ma nā-yı iltizāmīsi ṣafvetdir. (M,T+ Āteşī’deki yā vaḥdet içündür veyā tenkīr. Der-mā; der
1

M: Lākin āşıḳa da. T: Ammā eş ārda.
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bā-i ṣıla ma nāsına, mā bunda biz dimekdir, naḥnu ma nāsına.) Āb ve āteş’le
ẕikri tenāsüb ṭarīḳiyledir. (M,T+ Girifte’st; girifte āteş ile ẕikr olsa te ẟīr ma nāsınadır, ya nī āteş alışmaḳ ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ āteş gibi lebi āb-ı ḥayātdır. Anı ṣoran (M,T+ ve
emen) ebedī ḥayāt bulur. Ol lebiñ ābından ya nī āb-ı ḥayātından veyā ṣafvet ü
leṭāfetinden bize āteş alışmışdır. Ḥāṣılı, lebiñ āteşe müşābih olması bize küllī
(M+ āteş ü) ḥarāret virmişdir. Āb ve āteş cem i ṣan at-ı teżāddır. (S,T+ Mıṣrā -ı
ẟānīnin ma nāsını; anıñ ṣuyından bir āteş bizde ṭutmuşdur diyen ve ol lebiñ
leṭāfetinden bizde bir āteş ṭutmuşdur ya nī ẓāhir olmuşdur diyen girifte’niñ
ma nāsını bilmemiş1.)

אن

כ

و א

אی
ای آن

Humā-yı himmetem omrī’st k’ez-cān
Hevā-yı ān ḳad u bālā girifte’st

(M,T+ Humā-yı himmetem iżāfet-i beyāniyyedir.) K’ez-cān mıṣrā -ı ẟānīye
merhūndur. Hevā bunda īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, ya nī ārzū ve cevv2 ma nāsına. Ḳad u bālā aṭf-ı tefsīrīdir, (M,T+ boy dimekdir.) (S,T+ Bālā’yı ḳadd’e ṣıfat
ṭutanlar zīr u bālādan söylemişlerdir3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Benim himmetim hümāsı nice zamāndır ki cān u göñülden ol cānānıñ ḳadd ü bālāsı hevāsını ṭutmışdır, ya nī bunca zamāndır ki aña
vāṣıl olmaḳ ārzūsın ider.

ش

א ی
م א
כ כאر א אن א

Şudem āşıḳ be-bālā-yı bulendeş
Ki kār-ı āşıḳān bālā girifte’st

(M,T+ Bālā-yı bulend iżāfet-i beyāniyyedir.) Ki (M,T+ ḥarf-i) ta līl. (M,T+ Bālā
bunda yüce ma nāsınadır ya nī evc.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ bülend ḳaddine āşıḳ oldum, zīrā āşıḳlarıñ işi
evc ile şeref ṭutmuşdur, ya nī (M+ āşıḳlar işidir rif at u uluvv ile muttaṣıf olmaḳ.
1
2
3

S: ẓāhir olmuşdur diyen ma nāyı bilmemiş. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S, T: ārzū ve mā-beyne’s-semā i ve’l-arżi cevv (S: cevvu’s-semā) ma nāsına
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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İmdi) (T+ āşıḳlar işi) rif at u uluvvla muttaṣıf olduġıçün bālā-yı bülendine āşıḳ
oldum, benim de kārım refī ola. (S,T+ Āşıḳlarıñ kārı yüce ṭutmuşdur diyen ve
āşıḳlarıñ işi bülend ṭutmuşdur diyen maḥalli bilmemişlerdir1.)

א در א ا אف او
ا او א از א وا
Çu mā der-sāye-i elṭāf-ı ūyīm
Çi-rā ū sāye ez-mā vā-girifte’st

(M,T+ Sāye-i elṭāf iżāfeti beyāniyyedir. Ūyīm lafẓı mütekellim ma a’l-ġayr
żamīrine mużāf olmaġla vāv’dan ṣoñra yā ẓuhūr eylemişdir, nitekim sābıḳan
ẕikr olunmış idi ki kelimeniñ āḫiri vāv veyā elif olsa ḥālet-i iżāfetinde bir yā
ẓāhir olur.) Vā-girifte’st girü ṭutmışdır ya nī men u dirīġ ṭutmışdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki biz ol cānānıñ elṭāfı gölgesindeyiz. Niçün ol bizden
sāye-i viṣālini men eylemişdir ya nī dirīġ ṭutmuşdur? Ḥāṣılı, çünki biz aña
mensūbuz ve elṭāf-ı bī-ġāyetine i tirāf eyleriz, lāyıḳ budur ki ol viṣālini bizden
dirīġ eylemeye. Çi-rā ibāreti istifhām-ı inkārī de olmaḳ cā izdir, ya nī dirīġ
ṭutmamışdır2.

ا وز

ا

אرم ره

Nesīm-i ṣubḥ anber-bū’st imrūz
Meger yārem reh-i ṣaḥrā girifte’st

Anber-bū vaṣf-ı terkībīdir, (M+ anber ḳoḳulı dimekdir. Meger bunda
ke enne ma nāsınadır. Reh’iñ ṣaḥrā’ya iżāfeti lāmiyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bu gün ṣabāḥ nesīmī anber ḳoḳulıdır, ke enne yārim ṣaḥrā
yolın ṭutmışdır ya nī ṣaḥrāya varmışdır ki nesīm aña mülāḳātla anber-bū olmuşdur.

ا כ

ز در אی دو
אن در

Zi-deryā-yı du çeşmem gevher-i eşk
Cihān der-lu lu -i lālā girifte’st
1
2

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: ṭutmışdır.
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Deryā-yı du çeşm iżāfeti beyāniyyedir. Gevher-i eşk (M,T+ iżāfeti de böyledir ve) mübtedādır ve girifte’st ḫaberi ve cihān mef ūli. Lālā bunda yaldırayıcı
ma nāsınadır. (S,T+ Bī-naẓīr ma nāsınadır diyen bī-naẓīr imiş1.)
Maḥṣūl-i Beyt: İki gözüm deryāsından eşkim güheri cihānı lü lü -i lālāyla
pür eyledi ya nī (M,T+ ālemi) lü lü -i lālāyla doldurdı. Şöyle ki ālem lü lü den
(109b) görünmez oldı. (S,T+ Cihānı lü lü -i lālāyla batırdı ve ġarḳ eyledi diyen
aceb batḳın ṭabī at imiş2.)

و

א

ای

א

و

Ḥadīẟ-i Ḥāfıẓ ey serv-i semen-ber
Çu vaṣf-ı ḳadd-i tu bālā girifte’st

(M,T+ Serv’iñ semen-ber’e iżāfeti beyāniyyedir. Ber bunda sīne ma nāsınadır, semen aḳ güle dirler ya nī aḳ çiçege, semen sīneli dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ kelāmı ey semen-ber serv, seniñ ḳaddiñ vaṣfı gibi
evc ṭutmuşdur ya nī refī olmuşdur. (M,T+ Ḥāṣılı, evṣāf-ı ḳaddiñ bülend olduġı
gibi Ḥāfıẓ’ıñ kelāmı da vaṣf-ı ḳaddiñ sebebiyle rif at ṭutup ṣāḥib-i rif at olmışdır.)

95
Ve lehu eyżan
Ez-Efrād-ı Behr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilün

ا א
א

وی כא ر
ا

ش
ش

ك

Mīr-i men ḫoş mī-revī k’ender ser-ā-pā mīremet
Türk-i men ḫoş mī-ḫırāmī pīş-i bālā mīremet

(M,T+ Mīr-i men münādā, ḥarf-i nidāsı maḥẕūfdur. Ḫoş mī-revī güzel
gidersin dimekdir, ya nī ḫūb yüriyişiñ var. K’ender; ki ḥarf-i beyān-ı ḫoş
mī-revī’dir. Ender bā-i ṣıla ma nāsına. Ser-ā-pā başdan ayaġa ez-ser-tā-be-pā
ma nāsınadır.) Mīremet (M,T+ fi l-i) mużāri mütekellim vaḥdedir, tā żamīri
1
2

<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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ma nā cihetinde ser-ā-pā’ya muḳayyeddir. Türk-i men1 münādā, ḥarf-i nidā
maḥẕūfdur, (M,T+ men’e) iżāfeti lāmiyyedir. (M,T+ Ḫoş mī-ḫırāmī fi l-i mużāri
muḫāṭab, yā ḥarf-i ḫiṭāb, güzel ṣalınursun dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey benim begim, güzel yürürsin ki başdan ayaġıña öleyim2,
(M,T+ ya nī ḳāmetiñe ḳurbān olayım), belki cemī a żāña ḳurbān olayım dimekdir. Ey benim Türküm ya nī maḥbūbum, güzel ṣalınursın, ḳāmetiñ öñinde
öleyim, ya nī ḳāmetiñe ḳurbān olayım. (T+ Mıṣrā -ı evveliñ ma nāsını; benim
begim, ḫoş gidersin başdan ayaġa ölürüm saña ve helākim diyen kimse ma nāyı ḫūb taṣvīr eylemiş3. Ve ey benim mīrim, ḫoş ve laṭīf gidersin, seniñ başdan
ayaġıñda ölem diyen de sābıḳa peyrevlik eylemişdir4.)

א א

ی
כ

دی כ
ش א א

Gofte būdī key bi-mīrī pīş-i men ta cīl çīst
Ḫoş tekāża mī-konī pīş-i tekāża mīremet

(M,T+ Ḫāce cānānına ḫiṭāb idüp buyurur5: Ey cānān, gofte būdī ya nī dimiş idiñ. Key ḳaçan. Bi-mīrī, fi l-i mużāri muḫāṭab, ölürsün dimekdir. Pīş-i
men benim öñümde. Ḫāce buyurur: Tacīl çīst ta cīl nedir, ya nī ne iversin.)
Ḫoş bunda eyü (S,T+ dimekdir, muḥkem) ma nāsına, (M,T+ nitekim sābıḳan ẕikr
olundı.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, dimiş idiñ ki benim öñümde ḳaçan ölürsin? Ey
benim cānım, ta cīl nedir ya nī acele ne içündür, aceb muḥkem teḳāżā idersin.
Teḳāżāñ öñinde öleyim, ḥāṣılı, teḳāżaña ḳurbān olayım. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ
terkībinde key yerine ki yazup ma nāsını; dimiş idiñ ki ölürsin benim öñümde, ta cīl nedir diyen kimse lafıẓda ve ma nāda ḫaṭā eylemiş6.) (T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsında; ḫoş teḳāżā idersin, seniñ teḳāżāñ öñinde ölem diyen ḥaḳḳ-ı
edāyı idememiş7.)
1
2
3
4
5
6
7

M, T: Türk de.
M: başdan ayaḳdan olayım.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S’de bu cümle ‘Maḥṣūl-i Beyt’ten sonra bulunmaktadır.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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כ א

א

ر א

رم

رو
ا אن כ

א

Āşıḳ-ı mehcūr u maḫmūrem but-i sāḳī kucā’st
Gū ḫırāmān şev ki pīş-i ḳadd-i ra nā mīremet

(M,T+ Āşıḳ-ı mehcūr iżāfeti beyāniyyedir.) Gū ḫiṭāb-ı āmmdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Āşıḳ-ı mehcūrum ya nī hicrāna düşmüş āşıḳım ve maḫmūrum, büt-i sāḳī ḳandadır? Söyle büt-i sāḳīye (S,T+ ḫırāmān ol ya nī) gel ki (T+
seniñ ḳadd-i ra nāñ öñinde öleyim. Ḥāṣılı, büt-i sāḳīye gel di ki) seniñ ḫırāmān
ḳāmetiñe fedā olayım. (T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını; di ṣalın ki ḳadd-i ra nāñ
öñinde ölürüm saña diyen ġarīb terkīb tertīb eylemiş1.)

ان او

אرم از

א

یر
כ כ

א

آن כ

Ān ki omrī reft tā bīmārem ez-hicrān-ı ū
Gū nigāhī kon ki pīş-i çeşm-i şehlā mīremet

(M,T+ Ān ki aṣlında ān kes ki idi, kes’i żarūret-i vezniçün ḥaẕf eylemişdir. Ki
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Omrī; yā vaḥdet, bir zamān dimekdir. Ez-hicrān-ı ū; ba żı
nüsḫada ez-mujgān-ı ū vāḳi dir.) Gū ḫiṭāb-ı āmmdır. (M,T+ Nigāhī; yā vaḥdet
içündür. Ki ḥarf-i ta līl, ḥattā ma nāsına. Çeşm-i şehlā iżāfeti beyāniyyedir.)
Şehlā ḳoyun ala göze dirler, ya nī ḳoyun gözi gibi göze dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimse ki bir zamāndır tā anıñ hicrānından veyā müjgānından bīmārım, sen aña di ki bir nigāh eyle ki çeşm-i şehlāñ öñinde öleyim.
Ya nī ol cānān ki beni hicrānı veyā müjgānı bīmār (M,T+ eyledi), baña iltifāt eyle
di, çeşm-i şehlāña fedā olayım. (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını; di bir naẓar kıl
ki çeşm-i şehlāñ öñinde ölürüm saña diyeniñ ġarīb naẓarı varmış2.)

دوا

اوا

درد

درد و

אه

Gofte i la l-i lebem hem derd baḫşed hem devā
Gāh pīş-i derd u geh pīş-i mudāvā mīremet

Mudāvā müfā ale bābından maṣdardır, Acem bu maṣdarıñ tā’sını ḥaẕf ider.
1
2

<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur ki ey cānān, sen dimişsin ki
benim la l gibi ḳırmızı dudaġım hem derd baġışlar hem devā. Cevāb virür ki
gāh seniñ derdiñ öñinde ve gāh müdāvāñ öñinde öleyim, ya nī lebiñe ḳurbān1
olayım ki derd de dermān da andandır. (S,T+ Gāh derd öñinde ve gāh dermān
öñinde öleyim saña diyen ayn-ı sābıḳı söylemiş2.)

دور

از روی
وی
אل آن כ در א

ش ا אن
دارم ا ر

Ḫoş ḫırāmān mī-revī çeşm-i bed ez-rūy-ı tu dūr
Dārem ender-ser ḥayāl-i ān ki der-pā mīremet

Ḫırāmān (M,T+ ṣıfat-ı müşebbehedir, ṣalınaġan ma nāsına, ammā) bunuñ
gibi yirde ṣalınuraḳ ma nāsınadır. ‘Çeşm-i bed ez-rūy-ı tu dūr’ cümle-i mu teriżādır ki du āda vāḳi olmış ki ilm-i Bedī ’de ḥaşv-i melīḥ dirler, (M,T+ seniñ
yüzünden yaramaz göz ıraġ olsun dimekdir. Ḫayāl-ı ān iżāfeti lāmiyyedir. Ki
ḥarf-i beyāndır ān lafẓını.) Mīremet; tā’sı ma nā cihetinden pāy’a (M,T+ muḳayyeddir), (110a) der-pāyet (S,T+ mīrem) taḳdīrinde.
Maḥṣūl-i Beyt: Yine cānāna ḫiṭāb idüp buyurur ki3 ṣalını ṣalını güzel gidersin, yaramaz göz senden ıraġ olsun, başımda ol ḫayāl vardır ki ayaġıñda öleyim,
ya nī başımda ol sevdā vardır ki pāy-māliñ olup ölem.

א

تو

ا ر
ش

אی א
אی

ای

Gerçi cāy-ı Ḥāfıẓ ender ḫalvet-i vaṣl-ı tu nīst
Ey heme cāy-ı tu ḫoş pīş-i heme cā mīremet

(M,T+ Cāy-ı Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyyedir. Ḫalvet-i vaṣl de böyledir. Ey ḥarf-i
nidā, münādā maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām ey cānāndır. Mīremet; tā’sı ma nā
cihetinde cāy’a muḳayyeddir, cāyet dimekdir4.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi seniñ vaṣlıñ ḫalvetinde Ḥāfıẓ’a yer yoḳdur, ey cānān,
seniñ her yeriñ ḫoş ve laṭīfdir, her yeriñiñ öñinde öleyim. Ya nī her yeriñ maḳbūl ü maṭbū dur, pes, her yeriñe fedā5 olayım.
1
2
3
4
5

M, T: fedā.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M, T: ḫiṭāb ider ki.
S: cā, cāyet taḳdīrindedir.
S: ḳurbān. M: ḳurbān, fedā.
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96
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

دای او در אن א
כא
א א כ دا در دل و ان א

زان

Muddetī şud k’āteş-i sevdā-yı ū der-cān-ı mā’st
Zān temennāhā ki dā im der-dil-i vīrān-ı mā’st

(M,T+ Muddetī; yā ḥarf-i vaḥdet. K’āteş; ki ḥarf-i beyān-ı muddet’dir. Sevdā bunda muḥabbet ve ārzū ma nāsınadır ve āteş’iñ [sevdā’ya] iżāfeti beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bir zamān oldı ki ol cānānıñ muḥabbeti āteşi bizim cānımızdadır, ol ārzūlardan ki ya nī ol ārzūlardan ötüri ki dā im bizim yıḳıḳ dilimizdedir. Ya nī dilimizde dā imā ārzū-yı viṣāli meẕkūr olduġıçün cānımızda
(S,M+ āteş-i) sevdāsı ẟābitdir.

ازان

א ن א

אب
در

ر

دم

Merdum-i çeşmem be-ḫūn-āb-ı ciger ġarḳ’end ezān
Çeşme-i mihr-i ruḫeş der-sīne-i nālān-ı mā’st

(M,T+ Ḫūn-āb ḳanlı ṣu, cigere iżāfeti lāmiyyedir.) Ez-ān edāt-ı ta līl, mıṣra- ı
ẟānīye merhūndur. (M,T+ Çeşme’niñ mihr’e ve mihr’iñ ruḫ’a iżāfeti beyāniyyedir ve ruḫ’uñ sīne’ye iżāfeti lāmiyyedir, ḥāṣılı, ruḫını çeşme-i āfitāba teşbīh
ider. Sīne’niñ nālān’a iżāfeti beyāniyyedir, nālān’ıñ mā’ya iżāfeti lāmiyyedir.
Sābıḳan ẕikr olındı idi ki) la l aṣlında bir aḳ ṭaşdır. Anı tāze cigere batururlar ve
güneşe ḳorlar ki (M,T+ bu) rengi alur. İmdi merdüm-i dīdeyi seng-i la le teşbīh
idüp ḫūn-āb-ı cigere ġarḳ idüp çeşme-i mihr-i ruḫında terbiye ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim merdüm-i çeşmim ḫūn-āb-ı (S,T+ cigere) ġarḳdırlar1,
anıñçün çeşme-i mihr-i ruḫı (M,T+ sīne-i nālānımdadır. Ya nī merdüm-i dīdemi
ḫūn-āb-ı cigerde ḳızartmaḳ içün çeşme-i mihr-i ruḫı) sīnemden gitmez.
1

S: ġarḳdururlar.
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ن כ
א אن א

ۀ زان
ز روی آن

ان
ر כ

آب
ص

Āb-ı ḥayvān ḳaṭre i zān la l-i hemçun şekker’est
Ḳurs-ı ḫur aksī zi-rūy-ı ān meh-i tābān-ı mā’st

(M,T+ Ḳaṭrei’niñ yā’sı vaḥdet içündür. Ḳurs-i ḫur iżāfeti beyāniyyedir, ḳurs
çörekdir, ḫur, vāv-i resmī ile, güneşe dirler, güneş çöregi, cirm-i şems murāddır. Meh-i tābān iżāfeti de beyāniyyedir, tābān ṣıfat-ı müşebbehedir, yaldıraġan ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ şeker gibi ṭatlu dudaġından āb-ı hāyāt bir ḳaṭredir. Güneş çöregi de bizim meh-i tābānımızıñ rūyından bir aksdir. Ya nī
māh güneşden nūr u żiyā (S,T+ alduġı gibi anıñ rūyından güneş nūr u żiyā) alur
dimekdir. Ḥāṣılı, lebi leẕẕetde ġāyetde leẕīẕ ve rūyı leṭāfetde nihāyetdedir1.

م
رو
כ א زان وی و او از آن א

ا

א

Tā ‘nefaḫtu fīhi min rūḥī’ şenīdem şud yaḳīn
Ber-men īn ma nī ki mā zān vey u ū ez-ān-ı mā’st

Maḥṣūl-i Beyt: 2﴾ ۪  )﴿ َ ِא َذا َ ْ ُ ُ َو َ َ ْ ُ ۪ ِ ِ ْ ُروilā āḫirih āyetin işidelden
berü baña bu ma nā yaḳīn oldı ki biz anıñ ve ol bizimdir. Ḥāṣılı, Allāhu Te ālā
melā ikeye buyurdı ki; Kaçan ki Ādem’iñ bünyesini tamām itdim ve aña rūḥ
üfürdüm,3 ilā āḫirih. Pes, bundan añlanur ki benī Ādem’iñ ervāḥı nefḫa-i
Raḥmān imiş. İmdi cānānla bizim rūḥumuzuñ aṣlı bir imiş. Pes, biz anıñ ve ol
bizim olmaḳ muḳarrerdir4.

ا ار
ی אن א

ار

را ا

د
ما

Her dilī-rā ıṭṭılā ī nīst ber-esrār-ı ışḳ
Maḥrem-i īn sırr-ı ma nī-dār-ı ulvī cān-ı mā’st
1
2
3
4

M: Ḥāṣılı, lebi leẕẕetde nihāyetde ve rūyı ġāyet leṭāfetde dimekdir. T: Ḥāṣılı, lebi leẕẕetde nihāyetde ve
rūyı leṭāfetde ġāyetde.
“Ona belirli bir biçim verip de ruhumdan üflediğim zaman önünde hemen secdeye kapanın.” Hicr
15/29.
S: tamam idem ve aña rūḥ üfürem.
M, T: lāzımdır. (Bu paragraftaki ‘ilā āḫirihi’ kısaltması T’de ( )اهolarak gösterilmiştir.)
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(M,T+ Dilī’niñ yā’sı vaḥdet içündür. Iṭṭılāī’niñ vaḥdete ve tenkīre taḥammüli var. Manī-dār-ı ulvī; manī-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den.) Ulvī,
yā-i nisbetle, ṣıfat ba de’ṣ-ṣıfatıdır (S,T+ sırr’ıñ. Ulvī’yi cān’a ṣıfat ṭutanlar sırr’a
muṭṭali degillerdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Her bir göñlüñ esrār-ı ışḳa ıṭṭılā ı yoḳdur, bu ma nā-dār
ulvī sırrıñ maḥremi bizi cānımızdır. Ya nī esrār-ı ışḳa muṭṭali olan bizim gibi
āşıḳlar (S,T+ ve ṣādıḳlar)dır, her ter-dāmen sırr-ı (M,T+ ışḳa) muṭṭali degildir.

א ش אش
א אن א

حد

כ

دو א

ای

א در

د

Çend gūyī ey muẕekkir şerḥ-i dīn ḫāmūş bāş
Dīn-i mā der-her du ālem ṣoḥbet-i cānān-ı mā’st

(M+ Muẕekkir ism-i fā ildir tef īl bābından, vā iẓ ma nāsına. Şerḥ-i dīn iżāfeti lāmiyyedir, maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlinden. Dīn-i mā; bundaki dīn
ādet ma nāsınadır. Ṣohbet-i cānān iżāfeti de sābıḳ iżāfet gibidir, ṣoḥbet’den
murād muṣāḥabetdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey vā iẓ, dīniñ şerḥini niçe bir söylersin, epsem ol, ya nī
dīni niçe bir şerḥ eylersin, epsem ol. Zīrā biz dīniñ ve meẕhebiñ ma nālarını
bilürüz, eger ḳādir iseñ sırr-ı1 ışḳı şerḥ eyle, diñleyelim2. (S,T+ İmdi) bil ki bizim
dīnimiz iki ālemde cānānla muṣāḥabetdedir. ‘Der-her du ālem’ ibāreti dīne
de ṣoḥbete de ḳayd olmaḳ ṣaḥīḥdir.

ار

אن א

و

כ ا

א א א روز آ
از روز اول
כن

Ḥāfıẓā tā rūz-ı āḫir şukr-i īn ni met guzar
K’ān ṣanem ez-rūz-ı evvel mūnis u mihmān-ı mā’st

(M,T+ Ḥāfıẓā münādā. Tā intihā-i ġāyet içündür.) Īn nimet buyurduġı
mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnına işāretdir. Guzār bunda zā ile yazılmaḳ gerek,
(110b) zīrā edā ma nāsına olan, zā ile lüġatdır, nemāz guzārden ve vām guzārden gibi, (S,T+ ẕāl’la yazanlar yañlış edā eylemişler.) Rūz-i āḫir’den murād rūz-i
vefātdır ve rūz-i evvel’den murād rūz-i velādetdir veyā rūz-i elest’dir.
1
2

S: dīn-i.
S, M: diñleyeyin.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ölince bu ni metiñ şükrini edā eyle ki ol ṣanem
rūz-i evvelden mūnis u mihmānımızdır. Ya nī rūz-i evvelden mūnis u mihmānımız olduġıçün ölince şākir-i ni met ol. Ḥāṣılı, cānāna göñül vireli bize iltifāt
üzere olmuşdur ve mihmān-dārlıġa ḳabūl eylemişdir ve her ṭarīḳle bize ayn-i
ināyetle naẓar eylemişdir. Pes, ölince bu ni metiñ şükrini edā iderim.
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Ve lehu eyżan
Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ه א
א

در

אن آ

אل روی
ی

Ḫayāl-i rūy-ı tu der-her ṭarīḳ hem-reh-i mā’st
Nesīm-i mūy-ı tu peyvend-i cān-ı āgeh-i mā’st

Ḫayāl mübtedā, hem-reh-i mā’st ḫaberi. Nesīm mübtedā, peyvend ḫaberi. (M,T+ Ḫayāl’iñ rūy’a ve rūy’uñ tu lafẓına iżāfeti lāmiyyedir. Nesīm-i mūy-ı
tu iżāfeti de böyledir. Peyvend-i cān iżāfeti de lāmiyyedir. Cān-ı āgeh iżāfeti
beyāniyyedir ve bunuñ mā’ya iżāfeti lāmiyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rūyuñ ḫayāli her ṭarīḳde bize hem-rāhdır, ya nī her
ḥālde ki olsaḳ rūyuñ ḫayāli bizim yoldaşımızdır, ḳuvvet-i müteḫayyilemizden
gitmez. Mūyuñ nesīmi de āgāh cānımızıñ muttaṣılıdır, ya nī ḳoḳusı cān-ı āgāhımıza ulaşıḳdır, andan ayrılmaz, ḥāṣılı, her ne ḥālde olsam mūyuñ būyı cān
damaġından gitmez.

כ
א

כ

א

ۀ

אل

Be raġm-ı mudde iyānī ki men -i ışḳ konend
Cemāl-i çihre-i tu ḥuccet-i muvecceh-i mā’st

(M,T+ Raġm körlükdür, reşk ma nāsına da gelür.) (S,M+ Muddeiyānī’de yā
vaḥdet-i nev iyyedir,) (S+ bir dürlü) (S,M+ müdde iler dimekdir.) (M+ Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Men-i ışḳ iżāfeti lāmiyyedir, ya nī maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir) (T,M+ ve
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konend’iñ muḳaddem mef ūlidir. Cemāl güzellikdir. Çihre yüz. Cemāl mübtedā, ḥuccet ḫaberi ve cemāl’iñ çihre’ye ve çihre’niñ tu lafẓına iżāfeti lāmiyyedir
ve ḥuccet-i muvecceh iżāfeti beyāniyyedir.) Cemāl-i çihre’ye nisbet muvecceh
tenāsüb ṭarīḳīyla meẕkūrdur. Ḥuccet-i muvecceh muṣaḥḥaḥ1 ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Şol müdde iler körlügine ki ışḳ-ı cānānı men iderler ya nī
ışḳı inkār iderler, ol müdde īleriñ men ini redd eylemege seniñ yüzüñ2 güzelligi bizim ḥüccet-i ḳāṭı amızdır. Zīrā seniñ rūyuñ gören elbette āşıḳ olur.
(M,T+ Pes, anıñ men i bu ḥāletle merdūd olur) ve daḫi nizā a mecāli ḳalmaz.

ز ان
ی אده در

א

כ

ار

Bi-bīn ki sīb-i zeneḫdān-ı tu çi mī-gūyed
Hezār Yūsuf-ı Mıṣrī futāde der-çeh-i mā’st

(M,T+ Sīb elma, zeneḫdān’a iżāfeti beyāniyyedir. Çeh ḳuyıdır, çāh’dan
muḫaffefdir.) Tu lafẓınıñ vāv’ı resmīdir, ammā bunda vezniçün aṣlī gibi oḳunur, (S,T+ ġaflet olunmaya.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gör ki seniñ sīb-i zeneḫdānıñ ne söyler. (S,T+ Maḳūl-i ḳavl
mıṣrā -ı ẟānīdir. Ya nī seniñ sīb-i zeneḫdānıñ dir ki biñ Yūsuf-ı Mıṣrī düşmüşdür bizim çāhımıza. Ḥāṣılı), Yūsuf gibi biñ maḥbūb benim ışḳıma giriftārdır.
(T+ Mıṣrā -ı evvelde) (S,T+ sīb yerine çāh yazanlar cemī nüsḫalara muḫālif yazdıḳlarından ġayri ma nāda rekāket ü seḫāfet olmaḳ żarūrīdir3.)

א

א

כ

دراز د
אن و د

ا
אه

Eger be-zulf-i dirāz-ı tu dest-i mā ne-resed
Gunāh-ı baḫt-ı perīşān u dest-i kūteh-i mā’st

(M,T+ Zulf-i dırāz iżāfeti beyāniyyedir.) (M+ Gunāh-ı baḫt iżāfeti lāmiyyedir ve baḫt’ıñ perīşān’a iżāfeti beyāniyyedir.) (M,T+ Dest-i kūteh de böyledir,
kūteh kūtāh’dan muḫaffefdir, ḳısa dimekdir.) Dest-i kūteh iflās u faḳrdan
kināyetdir, zīrā muḳābilinde yed-i ṭūlā dirler, vüs atden ta bīrdir. Ḥāṣılı, dest-i
kūteh bunda iki ma nāya maṣrūfdur4, fe-te emmel.
1
2
3
4

M: ṣaḥīḥ.
M, T: rūyuñ.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: iki ma nāyadır, iki ma nāya maṣrūfdur.
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ zülf-i dırāzıña bizim elimiz irişmezse günāh bizim perīşān baḫtımızıñ ve dest-i kūtāhımızıñdır. Ḥāṣılı, eger saña vuṣlat müyesser olmazsa ṭāli imiz noḳṣānından ve elimiz ḳısalıġından (S,T+ ve ṭarlıġından)
ve yufḳalıġındandır, ya nī ālī-cenābsın1, fuḳarāya iltifātıñ yoḳ.

ت ای אص
אن אك در א

در

א
نز

Be-ḥācib-i der-i ḫalvet-serāy-ı ḫāṣ bi-gū
Filān zi-gūşe-nişīnan-ı ḫāk-i dergeh-i mā’st

(M,T+ Be-ḥācib; bā ḥarf-i ṣıla, ḥācib bunda ḳapucı ma nāsınadır, ḥācib’iñ
der’e iżāfeti lāmiyyedir ve der’iñ ḫalvet-serāy’a da böyledir.) Ḫalvet-serāy
terkīb-i mezcīdir (M,T+ ve ḫāṣ’a iżāfeti beyāniyyedir.) Bi-gū’nuñ maḳūli mıṣrā -ı
ẟānīdir. Filān elfāẓ-ı kināyedendir. Bunda murād Ḫāce’dir. (M,T+ Gūşe-nişīnān
gūşe-nişīn’iñ cem idir, köşede oturucılar, gūşe-nişīnān’ıñ ḫāk’e iżāfeti lāmiyyedir, ḫāk’iñ dergeh’e de böyledir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāṣ ḫalvet-sarāyıñ ḳapucısına söyle, falān bizim dergāhımız ḫākiniñ gūşe-nişīnlerindendir, ya nī dergāhımızıñ ve āsitānemiziñ mülāzımlarındandır2.

א

אا
א

رت از
در

Be-ṣūret ez-naẓar-ı mā egerçi maḥcūb’est
Hemīşe der-naẓar-ı ḫāṭır-ı mureffeh-i mā’st

(M,T+ Be-ṣūret; bā’sı bunda ẓarfiyyet ifāde ider, ẓāhirde dimekdir.) Maḥcūb
bunda dūr ve mehcūr ma nāsınadır. (M,T+ Hemīşe dā im dimekdir.) Mureffeh
ism-i mef ūldür tef īl bābından, ẟülāẟīsi refehe-yerfehu gelür, feteḥa bābından,
maṣdarı refāhet ve refāhiyet gelür, (M,T+ rā’nıñ fetḥiyle ikisinde bile ve taḫfīf-i yā
ile), ma nāsı vüs at ü āsūde-hāl geçinmekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Falān didügümüz kimse egerçi ṣūretā bizim naẓarımızdan
maḥcūb u dūr u (111a) mehcūrdur, ammā dā imā ḫāṭır-ı müreffehimiziñ naẓarındadır. Ya nī egerçi ẓāhiren bizden mehcūr u memnū dur, ammā göñlümüzden hīç gitmez, ḥāṣılı, muḥabbet-ı bāṭınīye bu d-ı ṣūrī māni degil dimekdir.
1
2

S: ālī-cāhsın.
S: gūşe-nişīnlerindendir.
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אی
א
ن

א دری ز
אق روی

כ

א

ا
א א

כ

Eger be-sā ilī Ḥāfıẓ derī zened bi-guşāy
Ki sālhā’st ki muştāḳ-ı rūy-ı çun meh-i mā’st

(M,T+ Be-sāilī; bā ḥarf-i sebeb, sāilī dilenci, yā ḥarf-i maṣdar, dilencilikle
dimekdir. Derī’de yā ḥarf-i tenkīrdir. Ki ḥarf-i ta līl. Rūy-ı çun meh iżāfeti
beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger dilencilik ṭarīḳiyle Ḥāfıẓ ḳapu ḳaḳarsa aç ḳapuyı, zīrā
yıllardır ki bizim ay gibi1 rūyumuzuñ müştāḳıdır, ya nī niçe zamāndır ki bizim
muḥabbetimize giriftār uşşāḳdandır. Ḫāce bu beytde taṣrīḥ eyledi. (S,T+ Bu2
beytden maḳṣūdı; eger Ḥāfıẓ sā illik ile bir kere ḳapu ḳaḳa, aç diyen kimse
burayı bir ḫoşça açamamış3.)

98
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

ر

ر

ر

ر

א

א

א

כ

א

ز
وی

زد
ور ز

Ger zi-dest-i zulf-i muşkīnet ḫaṭāyī reft reft
V’er zi-hindū-yı şumā ber-mā cefāyī reft reft

Ger edāt-ı şarṭ. Evvelki reft fi l-i şarṭ ve mā-ḳabli aña müte alliḳ ve ikinci
reft cezā-i şarṭ. Zulf ve muşk ve ḫaṭā ve Hind ẕikri ṣan at-ı mürā āt-ı naẓīrdir. Zulf’e dest iẟbātı isti āre ṭarīḳiyledir. Zulf’üñ muşkīn’e iżāfeti mevṣūfuñ
ṣıfatına iżāfeti ḳabīlindedir ya nī beyāniyyedir (M,T+ ve muşkīn’iñ tā-yı ḫiṭāba
iżāfeti lāmiyyedir. V’er; aṣlı vu eger’dir.) Hindū’dan murād zülfdür yā çeşmdir
teşbīh ṭarīḳiyle. Bunda ma nā-yı mecāzī üzere Hindū bende ma nāsına olmaḳ
1
2
3

S: miẟilli.
S, T: iki.
<T+ Redd-i Şem ī>
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rūşendir (S,T+ zülf ma nāsına olmaḳdan diyen kimseniñ meşāmmına nesīm-i
zülf-i cānān hubūb eylememişdir1.) Bu ġazeliñ ḳāfiyesinde vāḳi olan elfāẓda
yā-yı ẟāniye vaḥdet ifāde ider ve evvelkisi yā-yı aṣliyyedir. Bu ġazeliñ ebyātında
vāḳi olan şarṭ u cezā hep ẕikr eyledügümüz gibi i rāb olur.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ zülf-i müşkīniñ elinden bir ḫaṭā gitdiyse ya nī
vāḳi ve ṣādır oldıysa gitdi, (S,T+ ya nī giden gitdi, meḍā mā meḍā, ḥāṣılı, ḫaṭāsından geçdik. Ve daḫi eger seniñ hindū zülfüñden bizim üzerimize bir cefā
cārī ve vāḳi oldıysa gitdi,) añmazız anı. (S,T+ Ḥāṣılı, senden ve esbāb-ı ḥüsnüñden her ne sitem ki bize gelürse ma fuvdur ve biz anı) ḥüsn-i ḳabūl ile ḳabūl idüp redd eylemeziz. (S,M+ Ḫaṭāyı dest-i zülfe) ve cefāyı hindūya īsnāddan
murād cānāndır, ammā şu ara te eddüben müte alliḳātına iẟbāt iderler, cānānı
böyle me āyibden2 tenzīh içün.

ر

ر

ا

ار

ر אه כא ان ار

ق

Berḳ-i ışḳ er ḫirmen-i peşmīne-pūşī sūḫt sūḫt
Cevr-i şāh-ı kām-rān er ber-gedāyī reft reft

Ba żı nüsḫada ḫirmen yerine ḫırḳa vāḳi olmış. (M,T+ Berḳ Arabīde şimşek
ma nāsınadır, ışḳ’a iżāfeti beyāniyyedir. Er3 kā ide-i sābıḳa üzre i rāb olur.)
Berḳ-i ışḳ mübtedā ve cümle-i şarṭ u cezā ḫaberi. (M,T+ Peşmīne-pūş vaṣf-ı
terkībīdir, pūşīden’den. Ḫirmen’iñ peşmīne-pūş’a iżāfeti lāmiyyedir ve beyāniyye olmaġa müteḥammildir. Bunda) peşmīne-pūş āşıḳ-ı gedādan kināyetdir.
İkinci sūḫt lāzım ve müte addī olmaḳ ḳābildir. (M,T+ Cevr-i şāh iżāfeti lāmiyyedir) (M+ ve maṣdarıñ fā iline) ve şāh’ıñ kām-rān’a iżāfeti beyāniyyedir. Kām-rān
vaṣf-ı terkībīdir, rānīden’den, murād sürici dimekdir. Cevr-i şāh mübtedā
ve er ber-gedāyī ilā āḫirih cümle-i şarṭ u cezā ḫaberi, ḳā ide-i meẕkūre üzre
i rāb olur.)
Maḥṣūl-i Beyt: Aşk berḳi ve āteşi bir peşmīne-pūşuñ vücūdı ḫirmenin
yaḳdı ise yaḳdı gitdi, ya nī bir āşıḳ-ı gedānıñ vücūdını ışḳ odı4 yaḳdıysa yaḳdı gitdi, nesne lāzım gelmez, andan, şikāyet eylemeziz, zīrā āşıḳıñ şānı āteş-i
1
2
3
4

<T+ Redd-i Şem ī>
T: ma ānīden.
M, T: eger.
M, T: āteşi.
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ışḳa yanmaḳdır. Ve kām-rān pādişāhıñ cevri eger bir gedā üzerine vāḳi oldı ise
oldı gitdi, meḍā mā meḍā. Mıṣrā -ı ẟānī mıṣrā -ı evvele temẟīl ü tenvīrdir. Ya nī
aşk bir ḳahhār pādişāhdır ki ne işlerse andan ṣorulmaz, (M,T+ fe-te emmel). Bu
ġazeliñ cemī ebyātı bu minvāl üzerine gelür, ġaflet olmaya.

ۀ د ار אری د د
د از
ور אن אن و א אن א ا ر ر
Ger dilī ez-ġamze-i dil-dār bārī burd burd
V’er-miyān-ı cān u cānān mācerāyī reft reft

Bu iki mıṣrā da bile şarṭ u cezā ẕikr olan üslūb üzeredir.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger bir āşıḳ (M,T+ göñli) ġamze-i dil-dārdan bir yük götürdiyse götürdi gitdi, ya nī bir zaḥmet ü meşaḳḳat çekdiyse çekdi gitdi, daḫi ol
añılmaz. Ve daḫi eger cānla cānān ortasında bir mācerā vāḳi oldıysa (M,T+ oldı
gitdi), ya nī āşıḳ ile ma şūḳ ortasında bir bürūdet ü küdūret vāḳi oldıysa oldı
(S,T+ gitdi), bir daḫi añılmaz.

آ و
ر ر

א

אن
אن א ا

אن

از

Ez-suḫan-çīnān melāmethā pedīd ayed velī
Ger-miyān-ı hem-nişīnan nā-sezāyī reft reft

(M,T+ Suḫan-çīnān cem -i suḫān-çīn’dir, vaṣf-ı terkībīdir, çīnīden’den,
söz divşirici dimekdir, murād ġammāzdır. Pedīd, bā-yı Acem ile, āşikāre dimekdir. Hem-nişīnān cem -i hem-nişīn’dir, bile oturıcılar ya nī muṣāḥibler.
Nā-sezāyī; sezā lāyıḳ, nā-sezā lāyıḳ olmayan1, yā ḥarf-i vaḥdet.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ġammāzlardan dürlü dürlü āvāzlar ve melāmetler ẓuhūra
gelür, ya nī ṭa ān u ġammāzlar uşşāḳı (111b) levm eylemekden ḫālī degiller,
ammā yārān u dostān mābeyninde bir nā-sezā ve nā-ma ḳūl vāḳi oldıysa afv
oldı gitdi. Ḥāṣılı, ġammāz u ṭa āndan cevr ü cefā ve levm u āzārdır ẓāhir olan
cemī zamānda, ammā uşşāḳ arasında her ne deñli mācerā ki vāḳi olsa mestūr
ḳalur, daḫi añılmaz.
1

M: Nā-sezāyī; nā-sezā lāyıḳ olmayan.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

אر
ر

א
ر

א

א
ن

ر

در

כ ورت را כ

Der-ṭarīḳat renciş-i ḫāṭır ne-bāşed mey bi-y-ār
Her-kudūret-rā ki bīnī çun ṣefāyī reft reft

Renciş inciniş ma nāsına ism-i maṣdardır1, lāzımla müte addī beyninde2 müşterekdir. (M,T+ Kudūret bulanıḳ dimekdir, ṣafā anıñ muḳābilidir.)
Ṣafāyī’deki yā tenkīr içündür, (S,T+ vaḥdet içün ṭutanlar beyte ṣafā virmemiş3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳ-i uşşāḳda (M,T+ ḫāṭır) incitmek ve incinmek olmaz
ya nī cā iz degildir. (M,T+ İmdi) her küdūreti ki (M,T+ gördüñ,) ṣafā gibi ol küdūret geçdi gitdi, daḫi ol küdūret añılmaz. (S,T+ Evvelki reft’iñ fā ilini ṣafā
lafẓı tutanlar ma nāya ṣafā virmemişler4.)

א ای دل אی دار
אزی را
א ر ر
د دو
Işḳ-bāzī-rā taḥammül bāyed ey dil pāy dār
Ger melālī būd būd u ger cefāyī reft reft

(M,T+ Işḳ-bāzī; yā ḥarf-i maṣdardır5, ışḳ-bāz vaṣf-ı terkībīdir, bāzīden’den,
be-ḥaseb-i lüġat ışḳ oyunını oynayıcı, ammā isti mālde tāze tāze dilber sevici
dimekdir. Pāy dār ẟābit-ḳadem ol dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Āşıḳlıġa taḥammül gerek, ey göñül, ẟābit-ḳadem ol6, ya nī
āşıḳ ṭarīḳ-ı ışḳda her cefāya ve belāya ṣābir gerek. Pes, eger bir melāl vāḳi oldı
ise (M,T+ ışḳ içinde oldı ve eger bir cefā vāḳi oldı ise oldı) gitdi. Ya nī ṭarīḳ-ı
ışḳda her ne ki vāḳi olsa āşıḳ aña müteḥammil olup ḳīl ü ḳāli terk eylemek
gerek. (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını; eger bir melāl idi, idi diyen ma nā-yı
beyte ḫayli melāl virmiş7.)
1
2
3
4
5
6
7

S: isimdir.
S: ortasında.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: yā ḥarf-i vaḥdet veyā ḥarf-i maṣdardır.
S: ẟābit ol.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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כ ر از א אه
א ر ر

כ وا
ی

א
אی آزادی

Ayb-ı Ḥāfıẓ gū me-kon vā iẓ ki reft ez-ḫāneḳāh
Pāy-i āzādī çi bendī ger be-cāyī reft reft

(M,T+ Ayb’ıñ Ḥāfıẓ’a iżāfeti lāmiyyedir.) Gū ḫiṭāb-ı āmmdır. (M,T+ Me-kon
fi l-i nehy-i muḫāṭab. Vāiẓ münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdır. Ki ḥarf-i ta līl.
Āzādī; yā’sı vaḥdet veyā tenkīr içündür.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey (M,T+ vā iẓ), Ḥāfıẓ eger ḫāneḳāhdan gitdiyse aña ayb
eyleme, bir āzādıñ ayaġını ne baġlarsın, eger bir yere gitdiyse gitdi vardı. Ya nī
Ḥāfıẓ eger ḫāneḳāhı terk idüp (T+ bir ġayrı yere) gitdi ise ey vā iẓ, sen aña māni
olma, zīrā bir āzād kimsedir ya nī bī-ḳayd şaḫṣdır. Eger bir yere gitdiyse aña
māni olma, zīrā bī-ḳayd1 olanlar istedügi yerde olurlar.

99
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אدت ر
כ
כ ه و א ارادت ر

آن
כ

Her ān ḫuceste-naẓar k’ez-pey-i sa ādet reft
Be-kunc-i meykede vu ḫāne-i irādet reft

(M+ Ḫuceste ḳutlı dimekdir, mübārek ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Her ol mübārek naẓarlı ki sa ādet ardınca gitdi ya nī devlet
ü sa ādete ṭālib olup gitdi, meyḫāne bucaġına ve irādet ḫānesine gitdi. Ḥāṣılı,
meyḫāne köşesine ve ḫāne-i irādete varan sa ādete ṭālib olmuş gitmişdir, zīrā
sa ādet oraya2 varmaḳdır. Ḫāne-i irādetden murād teslīm u inḳıyāddır. Ya nī
hīç bir ṭarīḳile dil-āzār olmaya, belki her ḫuṣūṣda teslīm u inḳıyād üzre ola.
Fi’l-vāḳi bundan eyü sa ādet mi olur?
1
2

S, M: lā-ḳayd.
S, T: anda.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

כ د א כ راه
כ
אدت ر
כ در א

אم
ر ز

Be-cām-ı nīm menī keşf kerd sālik-i rāh
Rumūz-ı ġayb ki der- ālem-i şehādet reft

Cām-ı nīm mennī yarım baṭmān şarāb alur ḳadeḥe dirler. Mennī’nin yā’sı
( nı vaḥdet1 içün ṭutan teferrüd eylemiş2, belki yā) ḥarf-i nisbetdir (S,M+ eger
aṣlı mennī ise veyā elifden münḳalibdir eger aṣlı mennā ise, Īsā ve Mūsā gibi,
fe-te emmel.)
S,T+

Maḥṣūl-i Beyt: Sālik-i rāh-ı ışḳ yarım baṭmān şarābla ālem-i şehādetde vāḳi olan rumūz-ı ġaybı3 keşf eyledi, ya nī cānānıñ her maḫfī işini yarım
baṭmān şarābla bildi. Ḥāṣılı, āşıḳ nīm mennīyi nūş eylemekle bu ālem-i ẓāhirde cānānıñ cemī (S,M+ rumūz-ı) ġaybīsine muṭṭali oldı, yāḫud cānān nūş
eylemekle mestūr u maḫfī işlerini beyān eyledi (M,T+ ve āşıḳ muṭṭali oldı.) (S,T+
Cām yerine rıṭl yazan aceb ne mülāḥaẓa eyledi. Cām-ı nīm mennden murād
ışḳdır diyen daḫi aceb ne fikir eyledi4.)

כ در
از
אو
روح س כ ا אدت ر
ز
Bi-y-ā vu ma rifet ez-men şinev ki der-suḫanem
Zi-feyż-i Rūḥ-ı ḳudus nukte istifādet reft

(M,T+ Bi-y-ā ve şinev ṣīġaları ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle emirlerdir. Ḳudus bunda ḳāf ’ıñ ve dāl’ıñ żammeleriyledir. Rūh-ı ḳudus Ḥażret-i Cibrīl-i Emīndir.)
Ḳıyās istifādet-i nukte idi, żarūret-i vezniçün ve ḳāfiye içün taḳdīm ü te ḫīr
vāḳi oldı5.
Maḥṣūl-i Beyt: Gel, daḫi ma rifet-i ışḳı benden işit, zīrā sözümde ya nī
eş ārımda Ḥażret-i Cibrīl’iñ feyżinden nükte istifāde eylemişim6. Anıñçün
(112a) şi rim āşıḳāne vāḳi olmuşdur. Gel imdi bāb-ı ma rifet-i ışḳı benden
işit ve ögren.
1
2
3
4
5
6

S: nisbet.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: rumūzını.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: te ḫīr olundı.
S: istifādet-i nükte vāḳi dir.
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ر ی
و دت ر

د
אכ כ

ز א
א
כ ا

Me-cū zi-ṭāli -i mevlūd-ı men be-cuz rindī
Ki īn mu āmele bā-kevkeb-i velādet reft

Me-cū fi l-i nehydir1 ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle. Ṭāli yıldızdır. Ṭāli-i mevlūd
ol burcdur ki oġlan doġduġı vaḳt ufḳ-ı semāda vāḳi ola ya nī maşrıḳ cānibinde, nitekim medḫal-i manẓūmede yazmışdır:

ق

א ان ج א
آ ه א از

אم
אم

زا ز אدر آن
در ا
آن
א

Meẟnevī:2

Ṭāli ān burc bāşed ey muşfiḳ
Ki ber-āyende bāşed ez-maşrıḳ
Her ki zāyed zi-māder ān hengām
Ṭāli eş ān nihend der-aḥkām3

Pes, burcını ve sā ir aḥvālini tetebbu idüp ṭāli-i mevlūd yazarlar. Kevkeb-i
velādet’den de murād ṭāli-i mevlūd’dur.Ḥāṣılı, bir oġlan ṭoġduḳda evvel maşrıḳ cānibinden ṭulū iden burcı andan ṣoñra sā atini andan ol sā atiñ kevkebini
ve muḳābele ve terbī u tesdīs u sāyir aḥvālini tetebbu iderler. Andan ṣoñra
ṭāli-i mevlūd’ın istiḫrāc iderler. Meẟelā Şems ve Ḳamer ve Müşterī ve ġayriler,
her ne ise.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce buyurur ki; benim ṭāli -i mevlūdumdan rindlikden
ġayrı nesne isteme, zīrā bu rindlik mu āmelesi ṭāli -i velādetle vāḳi oldı. Ya nī
benim kevkeb-i velādetim Zühre yıldızıdır ki ayş u işret ve sāz u naġamāt
aña müte alliḳdir. İmdi benim rindligim ve ayyāşlıġım ṭāli -i māder-zādla bile
vāḳi dir, ārıżī ve taḳlīdī degildir4.
1
2
3
4

T: Me-cū emirdir.
S, M: Ḳıṭ a.
Ey şefkatli kimse, talih çocuk doğduğunda doğu tarafında vaki olan burçtur. Kim annesinden o burcun
vuku bulduğu zamanda doğarsa talihi hüküm bakımından o burca göre söylenir.
S’de cümle sıralaması bozuk.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

آ ۀ
د
ز אدت ر

ز א اد
دو
و

Zi-bāmdād be-dest-i diger ber-āmede i
Vaẓīfe-i mey-i dūşīn meger ziyādet reft

Bāmdād irte (T+ ve ṭañla) ma nāsına. Be-dest-i diger ber-āmedei isti māllerinde ṣoluña ḳalḳmışsın diyecek yerde ẕikr iderler, ya nī perīşān-ṭavr ḳalḳmışsın. (M,T+ Vaẓīfe’niñ mey’e iżāfeti lāmiyyedir ve mey’iñ dūşīn’e beyāniyyedir.) Ziyādet; bunuñ gibi tā’lar Ārabīde ḳısa yazılur ve aña tā-i merbūṭa dirler,
ammā Acem uzun yazar ve aña tā-i muṭavvele dirler. (S,T+ Bu tā’yı żamīr-i
muḫāṭab ṭutup yād lafzını Fārisī i tibār idüp1, dün giceniñ şarāb vaẓīfesi meger
ḫāṭırıñdan gitdi diyen kimse ḳāfiyeden ġāfil olduġından ġayri ma nā cihetinden hīç āgāh degil imiş2.)
Maḥṣūl-i Beyt: İrteden ṣoluña ḳalḳmışsın ya nī müteġayyirü’l-hāl3 ve
perīşān-ṭavr ḳalḳmışsın. Dün giceniñ şarāb vaẓīfesi yoḫsa ziyāde (M,T+ mi vāḳi )
oldı? Ḥāṣılı, bu ṣabāḥ döşekden ḳalḳmañ sā ir ṣabāḥlarda ḳalḳmaña beñzemez,
meger gice bādeyi artıḳ içdiñ ki bu gün aḥvāliñ sā ir günleriñ aḥvāline beñzemez.

دم

از אدت ر

هכ

ا כ כאر

Meger be-mu cize kūşed ṭabīb-i Īsī-dem
Çi-rā ki kār-ı men-i ḫaste ez- iyādet reft

Be-mucize; bā ḥarf-i isti ānet, ḥarf-i ṣıla degildir (S,T+ ba żılar ẓann eyledigi
gibi4.) Kūşed fi l-i mużāri müfred ġāyibdir, kūşiden’den, çalışa dimekdir. Çi-rā
edāt-ı ta līl. (M,T+ Ki ḥarf-i beyān. Kār-ı men iżāfeti lāmiyye ve men’iñ ḫeste’ye
beyāniyye. İyādet ḫastanıñ ḥālini ve ḫāṭırını ṣormaġa dirler.)
Maḥṣūl-i Beyt: Īsā nefesli ṭabīb benim marażıma meger mu cize (S,T+ ile
sa y) eyleye, zīrā ben ḫastanıñ işi iyādet mertebesinden (S+ geçdi ve) gitdi. Ya nī
ṭabīb meger ki Ḥażret-i Īsā5 gibi mu cize ḳuvvetiyle iḥyā-yı mevtāya ḳādir ola
1
2
3
4
5

zi-yādet şeklinde, yani senin hatırından.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: müteġayyir.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M, S: Ḥażret-i Īsā aleyhi’s-selām.
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ki beni bu maraż-ı ışḳdan ḫalāṣ idebile, zīrā ben maḳām-ı iyadetden geçmiş
mevte müşrif bir marīżim.

כ ه دوش
ار כ כ א ز כ
א אه א و אدت ر
כ
Hezār şukr ki Ḥāfıẓ zi-kunc-i meykede dūş
Be-kunc-i ḫāneḳāh-ı ṭā at u ibādet reft

(M,T+ Be-kunc; bā ḥarf-i ṣıla. Kunc’uñ ḫāneḳāh’a iżāfeti lāmiyye ve ḫāneḳāh’ıñ ṭāat’e beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Biñ şükür ki Ḥāfıẓ dün gice meyḫāne bucaġından ṭā at u
ibādet ḫāneḳāhı bucaġına gitdi, ya nī bāde-nūşluḳdan tevbe ve istiġfār idüp
zühd ü taḳvāya meyl eyledi.

100
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

و
و

כ او

از

روی

Şerbetī ez-leb-i la leş ne-çeşīdīm u bi-reft
Rūy-ı meh-peyker-i ū sīr ne-dīdīm u bi-reft

(M,T+ Şerbetī; yā ḥarf-i vaḥdet. Leb-i lal iżāfeti beyāniyyedir. Rūy’uñ
meh-peyker’e iżāfeti de böyledir, bunuñ ū lafẓına iżāfeti lāmiyyedir. Peyker
ṣūret ma nāsınadır. Sīr, kesre-i mechūle ile, ṭoḳ dimekdir, ammā kesre-i ma rūfe ile ṣarımsaḳ ma nāsınadır.)1
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ la l gibi lebi şerbetini ṭatmadıḳ gitdi ve anıñ ay
ṣūretli yüzini ṭoyınca görmedik gitdi. Ḥāṣılı, (112b) cānānla murādça viṣāl olmadıġına taḥassür ü teġābün çeker. Ḫāce’niñ bu ġazeli de sefere gitmiş cānānı
ḥaḳḳındadır.
1

S: Sīr ṭoḳ ve ṣarımsak dimekdir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

آ ه د
و

א כ
دش

و

از

אر

Gūyī ez-ṣoḥbet-i mā nīk be-teng āmede būd
Bār ber-best u be-gerdeş ne-resīdīm u bi-reft

Gūyī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, diyeydiñ dimekdir, ekẟer ke enne maḳāmında müsta meldir. (M,T+ Ṣoḥbet bunda muṣāḥabet ma nāsınadır.) (T+ Nīk
lüġatde iyi, ammā bunuñ gibi yerlerde muḥkem ma nāsınadır.) (M,T+ Be-teng;
bā ḥarf-i ṣıla, teng lüġatde ṭar dimekdir, Arabīde ḍayyiḳ ma nāsına, ammā
böyle maḳāmda maṣdariyyet ma nāsında müsta meldir, ya nī ṭarlıḳ ma nāsına. Āmede būd gelmiş idi dimekdir. Bār bunda yükdür. Ber-best; ber ḥarf-i
te kīd, best fi l-i māżī, yük yirden ḳaldırılmaġla baġlandıġıçün ber lafẓıyla isti māl eylemiş. Be-gerdeş ne-resīdīm; bā ḥarf-i ṣıla, gerd toz, cānāna raci olan
şīn’e iżāfeti lāmiyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gūyā ki cānān bizim muṣāḥabetimizden muḥkem ṭarlıġa
geldi idi (S,T+ ya nī muḥkem ṭarılmışdı) ki, yükin baġladı ve tozına irişmedik
gitdi. Ya nī bizden melāletle1 gitdi, (M,T+ anıñçün aceleyle gitdi) ki tozına
irişmedik.

ا
و

כ א א و ز א
وز اش رۀ ا ص د

Bes ki mā Fātiḥa vu ḥırz-ı Yemānī ḫāndīm
Ve’z-peyeş sūre-i İḫlāṣ demīdīm u bi-reft

Ḥırz-ı Yemānī bir meşhūr uzun du ādır ki Arabī ve Fārisī şerḥleri var. Ġāyetle mübārek du ādır, ḫuṣūṣen tedmīr-i a dā içün aña meşġūl olunsa ziyāde
mü eẟẟirdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki biz Fātiḥa ve ḥırz-ı Yemānī du āsın oḳuduḳ ve sūre-i
İḫlāṣ oḳuyup ardınca üfürdük, ammā hīç te ẟīr eylemedi ve gitdi. Ya nī murādımız bunlara meşġūl olmaḳdan anı seferden döndürmek idi, ammā dönmedi
gitdi. Ḥāṣılı, bunlara meşġūl olmamızıñ hīç fā idesi olmadı, vardı gitdi.

1

S: melāmetle.
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ه داد כ از כ ی ارادت وم
و
ه
د ی آ כ אن
İşve mī-dād ki ez-kūy-ı irādet ne-revem
Dīdī āḫir ki çunān işve ḫarīdīm u bi-reft

Lāmi ī Çelebi manẓūmesinde işve göñül aldamaḳ dimiş. (M,T+ Mī-dād,
ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, virürdi dimekdir. İrādet’den mużāfun ileyh maḥẕūfdur,
taḳdīr-i kelām irādet-i şumā idi, ḳarīne ḳā im olduġıçün ḥaẕf olunmuşdur.
Kūy-ı irādet iżāfeti beyāniyyedir. Dīdī ḫiṭāb-ı āmmdır, istifhāmı mutażammın. Āhir edāt-ı te kīd. Ḫarīdīm fi l-i māżī mütekellim ma a’l-ġayr, lüġatde
ṣatun alduḳ ma nāsınadır, ammā bunda ḳabūl eyledik dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bize işve ve firīb virürdi ki siziñ irādetiñiz maḥallesinden gitmezem1 diyü. Gördüñ mi, şöyle işve ve firībi ḳabūl eyledik ve gitdi,
ya nī bu ḳavliyle bize firīb virdi ve gitdi. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ ma nāsını; şīve
iderdi ki irādet maḥallesinden gitmezem diyen kimse bu ma nāda ḫayli şīve
eylemiş2.)

و

כ و א

د

از د
א א وی از

Goft ez-ḫod bi-bured her ki viṣālem ṭalebed
Mā be-ummīd-i vey ez-ḫīş burīdīm u bi-reft

Bi-bured fi l-i emr müfred ġā ibdir, (M,T+ kesilsün dimekdir.) (S,T+ Bi-bured
yerine bi-burem, mīm’le yazan ḳaṭ ā ma nā-yı beyte vāṣıl olmamış3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Cānān didi ki viṣālime ṭālib olan kendiden kesilsin, ya nī
ārzū-yı nefsānīlerden kesilsin. Ḫāce buyurur ki biz viṣāli ümīdiyle kendi vücūdumuzdan bile kesildik, ammā fā idesi olmadı (M,T+ gitdi). (S,T+ Bi-bured
ṣūret-i mużāri de emr-i ġā ib olmaḳ mümkündür diyen ma nā-yı iştirāki bilmez-imiş4.)

1
2
3
4

S: gitmem.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

כ

و א
و

אن در
אن و א
در

Şud çemān der-çemen-i ḥusn u leṭāfet līkin
Der-gulistān-ı viṣāleş ne-çemīdīm u bi-reft

Şud bunda iki ma nāya olmaḳ mümkündür, (M,T+ oldı ve gitdi ma nāsına.
Çemān ṣıfat-ı müşebbehedir, çemīden’den, ṣalınaġan ma nāsına, ammā bunda
salınaraḳ ma nāsınadır. Çemen-i ḥusn iżāfeti beyāniyyedir. Gulistān-ı viṣāl
de böyledir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Çemen-i ḥüsn ü leṭāfetde ṣalınaraḳ gitdi yāḫud ṣalınaġan
oldı, ammā viṣāli gülistānında biz ṣalınmadıḳ gitdi ya nī bize viṣāli müyesser
olmadı gitdi. Çemen ve çemān mābeyninde ṣan at-ı iştiḳāḳ var.

א و زاری כ د
و

א
כאی در א دا

Hemçu Ḥāfıẓ heme şeb nāle vu zārī kerdīm
K’ey dirīġa be-vedā eş ne-resīdīm u bi-reft

K’ey; ki ḥarf-i ta līl. (M,T+ Ey ḥarf-i nidā, münāda maḥẕūfdur, taḳdīri, ey yārān’dır.) Dirīġā maḳām-ı taḥassür ü teġābünde müsta mel lafıẓdır.
(M,T+ Be-vedāeş; bā ḥarf-i ṣıla. Vedā, vāv’ıñ fetḥiyle, tevdī ma nāsına ismdir,)
(T+ niteki selām teslīm ma nāsına ismdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ gibi bütün gice nāle ve feryād u fiġān eyledik ki
ḥayfā, vedā ına irişemedik gitdi. Ya nī cānān şöyle acele ile gitdi ki bize tevdī
müyesser olmadı.
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101
Ve lehu eyżan
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

و دردم א و ر
א ور
آ

دردا כ אر در
אرا دود

Derdā ki yār der-ġam u derdem bi-mānd u reft
Mā-rā çu dūd ber-ser-i āteş nişānd u reft

Derdā; elif ḥarf-i nudbedir. (M,T+ Bi-mānd; bā ḥarf-i te kīd, mānd bunda
müte addīddir, ḳodı dimekdir. Dūd tütündür. Nişānd dikdi, ya nī bir maṣlaḥat üzerine bir kimseyi ta yīn eylemek, ḥavāle ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayfā ki yār beni ġamla derd içinde ḳodı ve gitdi. Bizi tütün
gibi āteş üzerine dikdi1 ve gitdi, (S,M+ ya nī bizi ḥasret āteşine yanar ḳodı ve gitdi.)
Ḫāce’niñ bu ġazeli de misāfir cānānına didügi ġazellerdendir. (113a)

را
א ور

با
ا

ر אدۀ
اد و ز

א

Maḫmūr-ı bāde-i ṭarab-engīz-i ışḳ-rā
Cāmī ne-dād u zehr-i cudayī çeşānd u reft

(M,T+ Bāde’niñ ṭarab-engīz’e iżāfeti beyāniyyedir ve maḫmūr’uñ bāde’ye
iżāfeti lāmiyyedir. Ṭarab-engīz vaṣf-ı terkībīdir, engīzīden’den, ṭarab ḳoparıcı
dimekdir ya nī şenlik peydā idici. Ṭarab-engīz’iñ ışḳ’a iżāfeti de lāmiyyedir,
rā edāt-ı mef ūl, ma nā cihetinde maḫmūr’a muḳayyeddir. Cāmī’de yā vaḥdet. Çeşānd fi l-i māżī müfred ġā ib, ṭattırdı2 dimekdir, müte addīdir, çeşānīden’den. Zehr-i cudāyī iżāfeti beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳıñ şenlik peydā idici3 bādesiniñ maḫmūrına bir cām
virmedi ve ayrılıḳ zehrini ṭatdırdı4 ve gitdi, ya nī āşıḳ-ı dil-ḫastaya bir cām-ı
viṣāl virmedi ve firāḳ zehri ṭatdırdı5 ve gitdi. (S,T+ Cudāyī yerine gedāyī yazan
aceb gedā-çeşm imiş.6)
1
2
3
4
5
6

S: dökdi.
T: ṭadırdı.
M, T: ṭarab-engīz.
T: ṭadırdı.
T: ṭadırdı.
<T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

را

وح
ا ور

م

א

او

ن
در

Çun ṣayd-ı ū şudem men-i mecrūḥ-ı ḫaste-rā
Der-baḥr-i ġam bi-mānd cenībet bi-rānd u reft

(M,T+ Men-i mecrūḥ-ı ḫaste-rā; men-i mecrūḥ iżāfeti beyāniyyedir1 ve)
ḫaste men’iñ ṣıfatıdır ve bu terkīb merhūndur mıṣrā -ı ẟānīye2. (M,T+ Baḥr-i
ġam iżāfeti beyāniyyedir. Bi-mānd fi l-i māżī müfred ġā ib, ḳodı dimekdir, lāzımla müte addī beyninde müşterekdir.) Cenībet ekābir öñinde çekilen yedege
dirler. (M,T+ Bi-rānd, fi l-i māżī müfred ġā ib, sürdi dimekdir, müte addī ve ef āl
evvelinde olan bā’lar te kīd içündür.3)
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ol cānānıñ ṣaydı ya ni āşıḳ-ı mübtelāsı oldum,
ben yaralı ḫastayı ġam deñizinde ḳodı ve atın sürdi ve gitdi. Ya nī beni āşıḳ
eyledi ve viṣālin müyesser eylemeksizin aldı, yüriyi virdi4 ve baña hīç raḥm
eylemedi.

ش در آورم
ر א ور

و

ر

از

Goftem meger be-ḥīle be-ḳaydeş der-āverem
Ez-men remīd u tevsen-i baḫtem remānd u reft

Meger bunda olaki ma nāsınadır. Be-ḥīle ve be-ḳaydeş bā’ları der-āverem
ibaretine müte alliḳdir. (M,T+ Remīd fi l-i māżī müfred ġā ib, ürkdi dimekdir,
lāzım ṣīġasıdır.) Tevsen gūre ve5 vaḥşī olan ata6 ve sā ir ḥayvānāta dirler, ammā
bunda muṭlaḳ at7 murāddır. (M,T+ Tevsen-i baḫt iżāfeti beyāniyyedir.) Remānd
(T+ fi l-i māżī müfred ġā ib, ürkütdi dimekdir,) fi l-i müte addīdir, elif ve nūn
edāt-ı ta diyedir8.
1
2
3
4
5
6
7
8

T: Men-i mecrūḥ-ı ḫeste-rā iżāfeti beyāniyyedir.
S: ḫeste men’iñ ṣıfatıdır ve cāizdir ki mecrūḥ ḫeste’ye mużāfdır, beyāniyye ile ve bu terkīb merhūndur
mıṣrā -ı ẟānīye.
M: sürdi dimekdir, evvelinde olan bā’lar te kīd içündür.
M: eylemeksizin gitdi.
M: ya nī.
T: Tevsen gure olan ata.
S: at muṭlaḳā.
S: Remānd māżī, elif ve nūn edāt-ı ta diyedir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Didim ola ki atı1 ḥīle ile ḳayda getürem ya nī kendüme
mā il idüp muḳayyed ḳılam2. Ol ise benden ürkdi ve ṭāli im tevsenini ürkütdi
ve gitdi. Ya nī beni bed-baḫtlıḳda ve bed-sitārelikde3 ḳodı ve gitdi.

א
אی
ا دوا و ر

در دل
ند
ن ز راه د ه

Ḫūn-i dilem çu der-dil-i men cāy-ı teng yāft
Gul-gūn zi-rāh-ı dīde be-ṣaḥrā devānd u reft

Gul-gūn al ve açıḳ doru4 at. (M,T+ Ṣaḥrā ova, Arabīdir. Devānd u reft;)
devānd (M,T+ fi l-i māżī müfred ġā ib, yildirdi dimekdir, fi l-i müte addīdir,) elif
ve nūn edāt-ı ta diyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Yüregim ḳanı ki yüregim içinde yerin ṭar buldı, rāh-ı dīdeden (T+ gülgūnı) ṣaḥrāya yeldirdi ve gitdi. Ya nī yüregim ḳanı ki içine ṣıġmadı,
anı göz yolından ṭaşra dökdi. Ḥāṣılı, gözümden aḳan (M,T+ ḳanlar yüregim)
ḳanlarıdır ki içine ṣıġmayup ṭaşra dökülür5.

اد د
ر א ور

ه را אدت
آ א و

Çu bende-rā sa ādet-i ḫidmet ne-dād dest
Būsīd āsitāne vu ḫidmet resānd u reft

Bende’den murād kendidir. (M,T+ Saādet-i ḫidmet iżāfeti beyāniyyedir.
Resānd) (T+ fi l-i māżī müfred ġā ib), (M,T+ irişdirdi dimekdir, müte addīdir,
elif ve nūn ta diye içündür.)
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ben bendeye ol cānānıñ ḫidmeti devleti el virmedi,
ya nī ḫidmet-i sa ādet-baḫşına dāḫil olmadı, āsitānesini öpdi ve tevdī ḫidmetini irişdirdi ve gitdi.

در אب د כ غ
آ אغ א و אد ا و ر
Gul der-ḥicāb būd ki murġ-i seḥergehi
Āmed be-bāġ-ı Ḥāfıẓ u feryād ḫānd u reft
1
2
3
4
5

S, M: anı.
S: kendüme mā il idüp ḥīle idem ve ḥīle ile muḳayyed ḳılam.
S: bed-baḫtlıḳda ve sitārelikde.
T: ṭorı.
M: dökülüp gitdi.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Der-ḥicāb būd ya nī der-ġonçe būd. (M,T+ Ki ḥarf-i beyān. Murġ-i seḥergehī’den murād bülbüldür.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gül ḥicābda ya nī ġoncada idi ki bülbül Ḥāfıẓ’ıñ baġına
geldi ve feryād oḳudı ve gitdi. Ya nī gülüñ mestūrluġından mużṭarib olup gelüp şikāyet ṭarīḳiyle bāġ-ı Ḥāfıẓ’a feryād u fiġān eyledi ve gitdi.

102
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefūlü Mefāīlü Mefāīlü Mefāīl

دو א

כ ا אدۀ آن ز
כ دا ز
رכ

כ
در ر

Kes nīst ki uftāde-i ān zulf-i du-tā nīst
Der-reh-guẕer-i kīst ki dāmī zi-belā nīst

(M,T+ Reh-guẕer geçide dirler, kīst lafẓına iżāfeti beyāniyyedir. Dāmī’de yā
vaḥdet içündür.)
Maḥṣūl-i Beyt: Kimse yoḳdur ki ol (M,T+ iki ḳat) zülfüñ üftādesi olmaya.
Kimiñ yolındadır ki belādan bir duzaḳ olmaya. Ya nī herkes ḥālince bir nesneye mübtelādır. Nitekim buyurmışlar:
Beyt:

ا

אر
ات

ر
را اده ا

Herkes be-ḳadr-i ḫīş giriftār-ı miḥnet’est
Kes-rā ne-dādeend berāt-ı musellemī1

Uftāde-i ān zulf didi, uftāde-i cānān dimedi, zīrā şu arā te eddüben ışḳı ve
muḥabbeti esbāb-ı ḥüsne ta līḳ iderler, (M,T+ cānāna eylemezler), meẟelā zülf ü
gīsū ve ḫaṭṭ u ḫāl ü ruḫ u ruḫsār u sā ir esbāb, ne ki var ise. (T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını; kimiñ uġraġı vardır ki belādan bir aġ yoḳdur diyen ḥaḳ ta bīri
eylememiş2.)
1
2

Herkes kendi değerine/büyüklüğüne göre sıkıntılara maruzdur. Kimseye mihnetlerden kurtuluş beratı/
belgesi verilmemiştir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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را
روی و ر א

آ
و در

روی

אכ

Rūy-ı tu meger āyīne-i nūr-ı1 ilāhī’st
Ḥaḳḳā ki çunīn’est u derīn rūy u riyā nīst

Ba żı nüsḫada nūr yerine ṣun ve ba żında luṭf vāḳi dir2. Rūy u riyā aṭf-ı
tefsīrī ḳabīlindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ yüzüñ ke enne nūr-ı ilāhī āyīnesidir. Gerçek buncılayındır ve bu sözde hīç riyā yoḳdur. Rūy u riyā’da olan rūy yüze söylemek
ma nāsına diyen kimse aceb bunı ne yüzle söyledi3. (S,T+ Ḥaḳḳā lafẓı ẟubūt u
ḳasem ma nāsına müsta meldir diyen kimse aceb ḳasem ma nāsına ne maḳāmda müsta meldir4?)

روی
א

ز

ز روی
م و ز روی

زا د م
ز ا

Zāhid dehedem (113b) tovbe zi-rūy-ı tu zihī rūy
Hīçeş zi-Ḫudā şerm u zi-rūy-ı tu ḥayā nīst

Dehed iki mef ūle ta diye (M,T+ ider ve mef ūl-i ẟānīsi) gāh ṣarīḥ olur ve gāh
ġayr-ı ṣarīḥ, bunda ikisi de ṣarīḥ vāḳi dir, biri mīm-i mütekellim ve biri tovbe.
(M,T+ Zihī bunda aceb ma nāsınadır. Hīçeş; şīn-i żamīr zāhid’e rāci dir. Şerm
ismdir, utanma ma nāsına. Ḥayā da bunda bu ma nāyadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid baña seniñ yüzüñden ya ni ışḳından tevbe virür.
Aceb yüz ya nī ne pek yüzi var dimekdir. Hīç anıñ Allāh’dan şermi ve seniñ
yüzüñden ḥayāsı yoḳdur. Ya nī hīç bunuñ gibi yüzden tevbe mi olur, yā bunı
sevmede iḫtiyār mı olur?

دכ

אل و
و ا
ا

ز א

ای
כ

Ey şem -i seḥer girye be-hāl-i men u ḫod kon
K’īn sūz-ı nihānī ne tu-rā hest u merā nīst

1
2
3
4

S: luṭf-ı.
S: Ba żı nüsḫada luṭf yerine nūr ve ba żında ṣun vāḳi dir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Şem-i seḥer iżāfeti lāmiyyedir, (T,S+ şem’i seḥer’e iżāfetden ḳaṭ eyleyen ma nāya ḳaṭ ā vuḳūfı yoġımış1.) (M,T+ K’īn; ki ḥarf-i ta līl. Nihānī; yā ḥarf-i nisbet.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey seḥer şem i, benim ḥālime ve kendi ḥāliñe aġla, zīrā bu
gizli yanġın öyle degildir ki seniñ ola ve bizim olmaya, belki nihānīsi2 bizde,
āşikāresi sendedir. Pes, ikimiz içün bile saña aġlamaḳ lāzımdır. (S,T+ Mıṣrā -ı
ẟānīde hest yerine nīst yazan ve ma nāsını; bu gizlü ḥarāret saña yoḳ ise bize
yoḳ degildir diyen ġarīb taṣarruf idüp acīb taṣvīr-i ma nā buyurmuş3.)

ا
ا

ن

ا

وכ
ا
כ از ر ش

כ

Allāhu şehīdun ve kefe’llāhu şehīden
K’īn girye kem ez-rīziş-i ḫūn-i şuhedā nīst

(M,T+ Şehīd ism-i fā il mübālaġasıdır. Kefe’llāh; fi l-i kefā ekẟer bā-yı zāyide ile müsta meldir, bi-ḥasbike dirhemun4 gibi. Bunda żarūret-i vezniçün ḥaẕf
olunmışdır. Şehīden temyīzlikle manṣūbdur, elif alāmet-i naṣbdır, zīrā tenvīniñ mā-ḳabli meftūḥ olsa ḥālet-i vaḳfda elife ḳalb olmaḳdır ḳā ide. K’īn;
ki ḥarf-i ta līl, īn ism-i işāretdir girye’ye. Rīziş ism-i maṣdardır, rīzīden’den,
dökülüş dimekdir. Rīzīş’niñ ḫūn’a ve ḫūn’uñ şuhedā’ya iżāfeti lāmiyyelerdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Allāh şāhiddir ve şehādet cihetinde kāfīdir ki bu girye ki
bizde var, şühedā ḳanınıñ dökülişinden eksik degil. Ya nī bizim gözümüz yaşın
dökmek anlarıñ ḳanıñ dökmekçe günāh var. (S,T+ Bunda rīziş dökülen nesneniñ ismidir diyen rīze5 ile rīzişi farḳ eylemez imiş6.)

א

ز
ۀ
ش از و در د ه

כ

Nergis ṭalebed şīve-i çeşm-i tu zihī çeşm
Miskīn ḫabereş ez-ser u der-dīde żiyā nīst

Ṭalebed fi l-i mużāri müfred ġā ib, iḫbār u inşāya taḥammüli var, ya nī fi l-i
şarṭ-ı maḥẕūf ola, ṭaleb iderse dimekdir. (M,T+ Şīve-i çeşm iżāfeti lāmiyyedir.
1
2
3
4
5
6

S: iżāfetden ḳaṭ -ı naẓar eyleyen ma nāya ḳaṭ ā vuḳūfı yoġımış. <T+ Redd-i Sürūrī>
S: nihāyeti.
<T+ Redd-i Sürūrī>
Sana bir dirhem yeter.
S: zīr.
<T+ Redd-i Şem ī>
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Zihī edāt-ı ta accübdür. Ḫabereş; şīn-i żamīr nergis’e rāci dir.) (S,T+ Ḫabereş
yerine ḫiredeş yazan cemī nüsḫalara muḫālif olduġından ġayrı ma nā cihetinden ziyāde ḫafā var1.) Żiyā; ekẟer nüsḫada żiyā yirine ḥayā vāḳi dir, gerçi
man āsı var, ammā ḳāfiye mükerrer olmaḳ lāzım gelür, ḫuṣūṣen müteḳārib.
Ḥālbuki żiyā’nıñ ma nāsı dīde’ye nisbet ziyāde rūşendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Nergis seniñ gözüñ şīvesini ṭaleb eyler veyā ṭaleb eylerse
aceb göz, ya nī ne münāsebet? Hīç cānān göziyle2 nergis bir olsun mı ki anıñ
şīvesini taḳlīd eylemek ister. Miskīn nergis başından hīç ḫaberi yoḳ ve gözinde
hīç żiyā yoḳ. ‘Başından ḫaberi yoḳ’ kināyetdir adem-i ta aḳḳulden3, zīrā aḳıl
başda olur. Ve ‘dīdesinde żiyā yoḳ’ kināyetdir ekmeh olmasından ki anıñla
mevṣūfdur. (S+ Ekmeh anadan gözsüz ṭoġana dirler.)

אرای כ א را
ه א אد א

از

כ

از

Ez-behr-i Ḫudā zulf me-y-ārāy ki mā-rā
Şeb nīst ki ṣed arbede bā-bād-ı ṣabā nīst

(M,T+ Me-y-ārāy nehy-i müfred muḫāṭab, ārāyīden’den, bezeme ve donatma
dimekdir. Ki ḥarf-i ta līl.) Mā-rā lafẓ-ı mürekkeb, müşterekdir, ammā bunda
bizim dimekdir, (T+ bize dimek degildir ba żılar ẓann eyledügi gibi4.) Arbede
aṣlında maṣdardır, (M+ arbede-yu arbidu- arbedeten,) dahrace bābından, serḫoş
ṣavaşına ve cengine dirler, ammā bunda muṭlaḳ ṣavaş murāddır, anıñçün bād-ı
ṣabā ile arbede ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Allāh içün zülfüñi tezyin eyleme, zīrā bizim bir gice yoḳdur ki bād-ı ṣabā ile yüz cengimiz olmaya. Ya nī zülfüñi tezyīn idüp bād-ı
ṣabā eline virürsin. Biz ise reşkden taḥammül idemeyüp her gice anıñla yüz
arbede ideriz.

אی آر

وא

א

در

ا

و

دی
א

Dī mī-şud u goftem ṣanemā ahd be-cāy ār
Goftā ġalaṭī ḫāce derīn ahd vefā nīst
1
2
3
4

<T+ Redd-i Sürūrī>
M, T: çeşmi ile.
S: ta alluḳdan.
S: ben dimek degildir. <T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(M,T+ Mī-şud ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir, giderdi dimekdir.) (M+ Ahd bunda
va de ve zamān ma nāsına.) Ġalaṭī; (M,T+ ġalaṭ, ġayn’ıñ ve lām’ıñ fetḥalarıyla,)
(M+ ġaliṭe-yaġlatu ya ni) (S,M+ alime bābından maṣdardır), yā ḥarf-i ḫiṭābdır,
(S,T+ ḥarf-i nisbet diyenler ġalaṭ söyledi1,) (M,T+ ġalaṭsın dimekdir ya nī ġalaṭ
idersin ma nāsına, bunda fi l-i) mużāri muḫāṭabdır ve Cāmī’niñ Yūsuf u Züleyḫā’sında fi l-i nefy-i muḫāṭabdır.

א
از وی

Beyt:

א

ا
از א א

Elā tā ne-ġlaṭī tā ki ne-gūyī
Ki ez-mā āşıḳī ez-vey nikūyī2

(S,T+ Ve nūn ḥaẕfinden ṣoñra fi l-i mużāri muḫāṭabdır diyen aceb indiyyāt ṭulumı3 imiş4.) (M,T+ Ḫāce münādā, ḥarf-i nidāsı maḥẕūf.) Ahd bunda
īhām ṭarīḳiyle vāḳi dir, zamān ma nāsına ve mıṣrā -ı evvelde ẕikr eyledügi ahd
ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Dün cānān (114a) giderdi ve didim. Ṣanemā, ahdi yerine
getür. Cānān da didi: Ġalaṭ eylersin ey ḫāce, bu ahdde ve bu zamānda vefā
yoḳdur, ya nī ben eyledügüm ahdde veyā bu zamānda vefā yoḳdur.

אن

א

د از
دل
دن از א

ن
د אل

Çun çeşm-i tu dil mī-bered ez-gūşe-nişīnān
Dunbāl-i tu būden guneh ez-cānib-i mā nīst

Dunbāl’den bunda murād arddır.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki seniñ çeşmiñ göñli gūşe-nişīnlerden ya nī zühhād u
ubbāddan alur, pes saña tābi olmaḳ günāhı ve ṣuçı bizim cānibimizden degil.
Ya nī dünyādan tamām munḳaṭı olanlardan ki seniñ çeşmiñ göñüllerin alup
saña ta aşşuḳ iderler, pes biz ki ışḳ-bāz ve ışḳ-pīşe olavuz, saña göñül virmemege ḳādir mi oluruz ve iḫtiyārımız mı var. Ḫāce mıṣrā -ı ẟānīyi Şeyḫ Sa dī’niñ
beytinden tażmīn eylemişdir.
1
2
3
4

<T+ Redd-i Sürūrī>
S: nikūhī. Anlam: Dikkat et, yanılıp da ‘âşık olmak bizden, vefa ve iyilik ise sevgiliden’ demeyesin.
T, F: ṭolması.
<T+ Redd-i Şem ī>
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(S,T+ Beyt:

א

א
از א
א دل دم

دن
ه

د אل
א

Dunbāl-ı tu būden guneh ez-cānib-i mā nīst
Bā-ġamze bi-gū tā dil-i merdum ne-sitāned1)

دل ا وز

ای
رو

א

روی
אن ا

אز آی כ
در م

Bāz āy ki bī-rūy-ı tu ey şem -i dil-efrūz
Der-bezm-i ḥarīfan eẟer-i nūr u ṣefā nīst

Bāz bunda te kīd ifāde ider ancaḳ. (M,T+ Dil-efrūz vaṣf-ı terkībīdir, efrūzīden’den, göñül yalıñlandırıcı ya nī göñle żiyā ve ṣafā virici dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Girü gel ey cānān-ı dil-fürūz2. Seniñ rūyuñsuz bāde-nūşlar
bezminde nūr u ṣafā eẟeri yoḳdur, ya nī sensiz ḥarīfler meclisiniñ revnaḳı ve
leṭāfeti yoḳdur.

אوت
ا

یز

א

כ

אن
ی

در

Ger pīr-i muġān murşīd-i mā şud çi tefāvut
Der-hīç serī nīst ki sırrī zi-Ḫudā nīst

Maḥṣūl-i Beyt: Eger pīr-i muġān bizim mürşidimiz oldıysa3 ne tefāvüt?
Ya nī mürşidimiz pīr-i muġān olmaġla müslümān olmaḳ ortasında tefāvüt
yoḳdur. Zīrā bir baş yoḳdur ki anda esrāru’llāhdan bir sırr olmaya4, zīrā Allāhu
Te ālā bir şey -i bāṭıl yaratmamışdır. Pes, pīr-i muġān ḫalḳında5 da bir sırrı
vardır, nihāyet bize maḫfīdir.

رم

א

اوار

כ

ر
ر אن כ

دا

Goften ber-i ḫurşīd ki men çeşme-i nūrem
Dānend buzurgān ki sezavār-ı Suhā nīst
1
2
3
4
5

Senin ardına takılıp düşmenin günahı/suçu bize ait değildir. Sen gamzene söyle de insanları kendine
âşık eylemesin.
M, T: Ey cānān-ı dil-fürūz, gel ki.
S: olursa.
S: sırru’llāhdan bir esrār olmaya.
S, M: ḫilḳatinde.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(S,T+ Goften yerine goftī yazan hergiz ma nā cānibine vüṣūli yoġ-imiş1.)
Suhā bir küçük2 yıldızdır ki anıñla ḥiddet-i baṣarı imtiḥān iderler, zīrā şemse
ḳarīb görinegendir3, ol cihetden degme kes anı göremez.
Maḥṣūl-i Beyt: Güneş ḳatında ben çeşme-i nūrum dimek ulular bilür
ki Sühā’nıñ lāyıḳı degil4. Ya nī cānān ḳatında ġayr-ı maḥbūb ḥüsn ü güzellik
da vāsın eylemek hemān Sühā güneş ḳatında çeşme-i nūrum diyü da vā eylemekdir. (S,T+ Goften lafẓınıñ fā ili bir maḥẕūf Sühā’dır ki meẕkūr Sühā anıñ
müfessiridir diyen aceb sāhī imiş5.)

ذכ
אن
אر
ا א ه در
אא

א

Tīmār-ı ġarīban sebeb-i ẕikr-i cemīl’est
Cānā meger īn ḳā ide der-şehr-i şumā nīst

Tīmār’ıñ ġarībān’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir.
(M,T+ Sebeb’iñ ẕikr’e iżāfeti lāmiyye ve ẕikr’iñ cemīl’e beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ġarīblere tīmār eylemek ẕikr-i cemīle sebebdir. Ey cānān,
bu ḳā ide siziñ şehriñizde ke enne yoḳdur, zīrā ben ġarībim ve baña hīç naẓarıñ
yoḳdur. Ẕikr-i cemīle ṭālib degil misin yoḫsa? Ya nī eylikle añılmaḳ istemez
misin?

א

رد

כ

د ور

א

א

Āşıḳ çi koned ger ne-ḫored tīr-i melāmet
Bā-hīç dil-āver siper-i tīr-i ḳażā nīst

Çi koned ger ne-ḫored ya nī neye ḳādirdir ki yimeye dimekdir.
(S,T+ Maḥṣūl-i Beyt: Āşıḳ6 neye ḳādirdir ki melāmet tīrini yemeye,) ya nī
ḫalḳdan āzār oḳını yimeye. Ḥāṣılı, uşşāḳ ḫalḳıñ ṭa nını çekegelmişler, hīç bir
dilāver ü bahādırla tīr-i ḳażāya siper yoḳdur, ya nī kimse ḳażā ve ḳader tīrini
def idemez. İmdi uşşāḳ melāmet tīrini çekmek muḳadderdir, hīç bir vecihle
1
2
3
4
5
6

<T+ Redd-i Sürūrī>
M: küçücük.
M: görinendir.
S: Güneş ḳatında dime ki ben çeşme-i nūrum, ulular bilür ki Sühā’nıñ lāyıḳı degildir.
<T+ Redd-i Şem ī>
Bu kelime F nüshasında bulunmaktadır.
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anı def eylemege ḳādir degildir1. Āşıḳ neylesün yimeyüp melāmet oḳını diyen
ġarīb edā eylemiş2.

ت
زا و در
اب د א
ا وی

در

Der-ṣavma a-i zāhid u der-ḫalvet-i ṣūfī
Cuz gūşe-i ebrū-yı tu miḥrāb-ı du ā nīst

Maḥṣūl-i Beyt: Zāhīdiñ ṣavma asında ve ṣūfīniñ ḫalvetinde seniñ ebrūñ
gūşesinden ġayrı miḥrāb-ı du ā yoḳdur. Ya nī zāhid ü ābid ü ṣūfī hep seniñ
āşıḳlarıñ ve saña du ācılardır dimekdir.

و ده ن دل א
از ت آن ا

ای
כت

Ey çeng furū-burde be-ḫūn-ı (114b) dil-i Ḥāfıẓ
Fikret meger ez-ġayret-i Ḳur ān-ı Ḫudā nīst

(M,T+ Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūf. Çeng ḳaynaḳ ve pençe. Furū-burde bunda baturmış dimekdir. Fikret’iñ tā’sı ḫiṭāb içündür. Ġayret’iñ Ḳurān’a
ve Ḳurān’ıñ Ḫudā’ya iżāfeti lāmiyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ’ıñ ḳanına pençesin batıran cānān, Allāh kelāmınıñ ġayretinden fikriñ yoḳ mıdır? Ya nī ḥāfıẓ-ı Ḳur ān’a ri āyet lāzım iken sen
ẓulm idersin, ṣaḳın, Allāhu Te ālādan ḳork, zīrā ġayret-i Ḳur ān vardır.

1
2

S: anı def mümkün degildir.
<T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

103
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

כ
כ

ی
ی

رو
از
אك درت

رو

Rūşen ez-pertev-i rūyet naẓarī nīst ki nīst
Minnet-i ḫāk-i deret ber-baṣarī nīst ki nīst

Naẓarī ve baṣarī ve ġayrileriñ, ġazel āḫirine varınca yā’ları vaḥdet içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir naẓar yoḳdur ki seniñ rūyuñ pertevinden ve żiyāsından
rūşen degildir. Bir baṣar yoḳdur ki ḫāk-i deriñ minneti anıñ üzerinde olmaya.
Ya nī cemī ālem rūyuña nāẓır ve her baṣarda tūtiyā-yı ḫāk-i deriñ (M,T+ ẓāhirdir).

آری
כ

ا

ی

א

א روی
ی در

Nāẓır-ı rūy-ı tu ṣāḥib-naẓarān’end ārī
Ser-i gīsū-yı tu der-hīç serī nīst ki nīst

Ba żı nüsḫada şūr-i gīsū ve ba żında būy-ı gīsū ve ba żında sırr-ı gīsū düşmüş, (M+ teşdīd ile), ve li-kullin vichetun. Ammā ser evlādır ki ikinci ser’le
tecnīs-i tām ṣan atıdır. Bu ser sevdā ma nāsına olur. Nāẓır’ıñ rūy’a iżāfeti ism-i
fā iliñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir ve rūy’uñ tu’ya lāmiyye. Naẓarān’da elif
ve nūn edāt-ı cem dir ve nūn ve dāl est’iñ edāt-ı cem idir. Ārī ne am gibi edāt-ı
taṣdīḳdir1, mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rūyuña ṣāḥib-naẓarlar nāẓırlardır ya nī seniñ uşşāḳ u
giriftārlarıñ ilm-i naẓara mālik e āẓım-ı nāsdır, edānī degil. Hīç bir baş yoḳdur
ki anda seniñ gīsūñ hevāsı ve ārzūsı olmaya. Ẕikr-i cüz irāde-i küll ḳabīlindendir, murād cānān kendidir, ya nī her serde seniñ muḥabbetiñ vardır.

כ

خ آ
ا כ ار ز
از כ دۀ د ده دری

Eşk-i men er zi-ġamet surḫ ber-āmed çi aceb
Ḫacil ez-kerde-i ḫod perde-deri nīst ki nīst
1

M: Ārī evet dimekdir, Ārabide ne am, edāt-ı taṣdīḳdir.
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(S,T+ Ba żı nüsḫada Eşk-i ġammāz-ı men ez-surḫ ber-āmed çi aceb.
Ber-āmed yerine ber-āyed yazanlar maḳām muḳteżāsından ġāfil imiş.)
(M,T+ Surḫ ber-āmed ḳızardı dimekdir.) Ḫacil ṣıfat-ı müşebbehedir, (M,T+ ḫacile-yaḫcelu’dan ya ni) alime bābından, (M,T+ utanaġan dimekdir), maṣdarı ḫaclet gelür. Bir kimse ziyāde utanmaḳdan ḥayret ve dehşet almaġa dirler. Kerde
bunda ism-i mef ūldür, işlenmiş (M,T+ dimekdir, ḫod bunda kendi dimekdir,
kerde-i ḫod kendiniñ işlenmişi) ya nī kendiniñ işi. (M,T+ Perde-der vaṣf-ı terkībīdir, derīden’den, perde yırtıcı dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim seniñ ġamıñdan gözüm yaşı ḳızardıysa
aceb degil, zīrā bir perde-der yoḳdur ki kendi kerdesinden ya nī işinden
ḫacil olmaya. Yaş ḳızarmaḳ ḳan olmasından ibāretdir. Yaşa perde-derlik
isnādı āşıḳıñ sırrını fāş eyledügi içündür. Ḫacil kimseye ḥumret lāzım olduġıçün surḫ ber-āmed lafẓıyla cem eyledi. Ḥāṣılı, gözüm yaşı ḳan oldıysa
aceb degildir, zīrā ol benim sırr-ı ışḳımı fāş eylemişdir. Pes, cezāsıdır, çeksin.
(S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde; ya nī her kimse ki perdesin yırtup açıla ve
aḥvāli münkeşif ola, kendü amelinden şermende1 degil yoḳdur diyen kimse
ancaḳ kendi añlar bu taḥḳīḳi.)

אك در
כ و
כ
او אك دری

آب

ز

Āb-ı çeşmem ki berū minnet-i ḫāk-i der-i tu’st
Zīr-i ṣed minnet-i ū ḫāk-i derī nīst ki nīst

(M,T+ Āb-ı çeşm iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.)
Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm yaşı ki seniñ ḳapuñ ṭopraġınıñ anıñ üzerinde minneti var, zīrā ḳapuñ ṭopraġı anı ceẕb idüp żāyi eylemez belki ṣuvarır.
İmdi bir ḳapu ṭopraġı yoḳdur ki anıñ yüz minneti altında degildir, zīrā her
ḳapunuñ ṭopraġını günde niçe kere ṣular, ḥāṣılı, keẟret-i bükādan kināyetdir.

دی
כ

ری

ز

مر

א ا
ا כ از

Tā be-dāmen ne-nişīned zi-nesīmet gerdī
Seyl-i eşk ez-naẓaram reh-guẕerī nīst ki nīst
1

S: şerminden.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Tā ḥarf-i ta līl. (M,T+ Nesīmet tā’sı ma nā cihetinde dāmen’e muḳayyeddir,
dāmenet taḳdīrinde.)
Maḥṣūl-i Beyt: Cānānına ḫiṭāb idüp buyurur: Seniñ dāmeniñe nesīmden
bir toz ḳonmasun içün bir reh-güẕer yoḳdur ki anda naẓarımdan ya nī dīdemden göz yaşı seyli olmaya, ya nī (M,T+ tamām) yolları seniñ içün ṣularım.
(S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ ma nāsını; anıñ etegine ḳonmaġa yeliñden bir toz diyen
murād-ı kelāma vāṣıl olmamış1.) Ba żı nüsḫada seyl-ḫīz vāḳi olmış, seyl-āb
ma nāsına. Bunı ḳalḳıcı seyl ile tefsīr idenler ıṣṭılāḥ ma nāsından2 ġāfil imiş3.

ام

כ

ا

אزכאن را
אم در آن ره

ی

כ

Nāzikān-rā sefer-i ışḳ ḥarām’est ḥarām
Ki be-her gām der-ān reh ḫaṭarī nīst ki nīst

(M,T+ Nāzikān ẓarīfler dimekdir. Sefer-i ışḳ iżāfeti beyāniyyedir ya nī ışḳ.
Ki ḥarf-i ta līl.) Gām, kāf-ı Acemī ile, adım dimekdir4. (115a) (M,T+ Ḫaṭar
bunda ḳorḳu dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Nāziklere ve ẓarīflere ışḳ seferi ya nī āşıḳlıḳ ḥarāmdır
ḥarām. Zīrā bir ḫaṭar ve bir ḳorḳu yoḳdur ki ol yoluñ her adımında (M+ olmaya). Ya nī ışḳ yolınıñ her bir adımında niçe dürlü belālar var ki nāzikler aña
taḥammül idemez.
Beyt:

אن
א

ورز ن
א در

אز אن را
دان

Nāzikān-rā ışḳ verzīden ne-zībed cān-ı men
Şīr-i merdān-ı belā-keş pā derīn ġaġvā nihend5

כ

א

ی

ز

א دم از אم
م
و
א

א

Tā dem ez-şām-ı ser-i zulf-i tu her cā ne-zened
Bā-sabā goft u şenīdem seḥerī nīst ki nīst
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī>
S: ıṣlāḥ ma nāsına olmadan.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: gām adım.
A benim canım! Âşık olmak naziklere yaraşmaz. Bu meydana ayak koyanlar aslan gibi belâkeş/tahammül
sahibi kimse olmalıdır.
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Tā ḥarf-i ta līl. (M,T+ Dem bunda nefes ma nāsınadır. Şām’ıñ ser’e iżāfeti
beyāniyyedir ve ser’iñ zulf’e lāmiyye.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ser-i zülfüñ şāmından her yerde nefes urmasun içün
ya nī söz söylemesün içün bir seḥer yoḳdur ki ṣabāyla dimem ve işitmem olmaya. Ya nī rāz-ı ser-i zülfüñi her yerde fāş eylemeye diyü ṣabāyla her seḥer güft
ü gūdayım.

راز

כ از ده ون ا
כ
ر ان ی

در

ور

Maṣlaḥat nīst ki ez-perde birūn ufted rāz
V’er ne der-meclis-i rindān ḫaberī nīst ki nīst

Maḥṣūl-i Beyt: Maṣlaḥat degildir ki rāz perdeden ṭaşra düşe, (S,T+ ya nī fāş
ola. Ve-illā bir ḫaber yoḳdur ki meclis-i rindānda olmaya.) Ya nī rindler her
rāza vāḳıflardır, ammā ifşāsını lāyıḳ görmezler.

ور
כ

ر ه
د ی

א
כ

از
از

Men ezīn ṭāli -i şūrīde be-rencem v’er nī
Behremend ez-ser-i kūyet digerī nīst ki nīst

(M,T+ Şūrīde ḳarış murış dimekdir. Be-rencem; bā ḥarf-i ẓarf ), renc zaḥmet
ü meşaḳḳat ve mīm żamīr-i mütekellim. Cāyizdir ki bi-rencem, bā’nıñ kesriyle, fi l-i mużāri ola, (S,T+ pes, bā ḥarf-i te kīd olur, ẟānīye ḳaṣr idenler taḳṣīr eylediler1.) (M,T+ V’er vu eger’den muḫaffefdir.) Nī edāt-ı nefy. (M,T+ Behremend
naṣībli dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bu ṭāli -i şūrīdeden ben rencdeyim veyā incinirim. Ve-illā
bir ġayrı kimse yoḳdur ki ser-i kūyuñdan behremend olmaya. Ya nī herkes ser-i
kūyuñdan maḥẓūẓdur, ammā ben ṭāli -i bedden zaḥmetdeyim.

ش

כ

ای
از אی
ق آب و ق اכ ن כ ی

Ez-ḥayā-yı2 leb-i şīrīn-i tu ey çeşme-i nūş
Ġark-ı āb u araḳ eknūn şekerī nīst ki nīst
1
2

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: ḫayāl-i.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Nūş bunda bal ma nāsına olmaḳ münāsibdir. Şeker’e nisbet araḳ bunda
müskirātdan olan araḳ’dır, zīrā aña da şeker ḳoyup içerler, (M+ der ma nāsına
olan araḳ īhāmīsidir1.) Bunda araḳ gül-āb ma nāsına olmaḳ rūşendir2 diyen
ḫayli derlemiş3 ve der ma nāsına diyen de meẕkūr ma nādan ġaflet eylemiş4.
Zīrā araḳ bunda īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmış. Pes, der’e taḫṣīṣ ma nā-yı īhāmisine
ḫalel virür5.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey bal çeşmesi, seniñ lebiñden ḥayā eyledüginden bir şeker
yoḳdur ki āb u araḳa ġarḳ olmaya. Ya nī lebiñ bir mertebe şīrīndir ki (M,T+ şeker) ḥicābından āb-ı araḳa ġarḳ olup eridi ve ṣu oldı.

م

כ

ی

ن

ه از د

د

כ

Ne men-i dil-şude ez-dest-i tu ḫūnīn cigerem
K’ez-ġam-ı ışḳ-ı tu pur-ḫūn cigerī nīst ki nīst

(M,T+ Men’iñ dil-şude’ye iżāfeti beyāniyyedir. Dil-şude göñli gitmiş dimekdir, āşıḳdan kināyetdir. Ḫūnīn; yā ḥarf-i nisbet ve nūn te kīd-i nisbet içündür.
K’ez; ki ḥarf-i illet. Ġam’ıñ ışḳ’a ve ışḳ’ıñ tu’ya iżāfeti lāmiyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ eliñden hemān ben dil-şüde cigeri ḳanlı degilim,
belki bir ciger yoḳdur ki seniñ ışḳıñ ġamından pür-ḫūn degildir. Ya nī ancaḳ
beni ḫūnīn-ciger eylemediñ, belki tamām-ı ālem ışḳıñ elinden ḫūnīn-cigerdir.

رو אه د
כ
ی

در אد
راه כ در وی

آه از

Şīr der-bādiye-i ışḳ-ı tu rūbāh şeved
Āh ezīn rāh ki der-vey ḫaṭarī nīst ki nīst

(M,T+ Bādiye ṣaḥrā. Rūbāh dilki.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ışḳıñ ṣaḥrāsında arslan dilki6 olur. Ah bu ışḳ yolından ki bir ḫaṭar yoḳdur ki anda olmaya. Ya ni ışḳ vādīsi bir maḫūf vādīdir ki
anda ḳorḳıdan arslan gibi bahādırlar zebūn olur.
1
2
3
4
5
6

S: der ma nāsına īhāmīsidir.
S: münāsibdir.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: ḫaleldir.
S, M: dilkü.
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כ
כ

رم אم و אن
در آ א ا ی

از و د ا
ور از

Ez-vucūd īn ḳaderem nām u nişān hest ki hest
V’er ne ez-ża f der-ān-cā eẟerī nīst ki nīst

Īn ḳaderem; mīm (M,T+ ma nā cihetinden) vucūd’a muḳayyeddir.
Maḥṣūl-i Beyt: Vücūdumdan (S,M+ bu ḳadar) nām u nişān vardır ki vücūdum vardır, ya nī vücūdum varlıġına nām u nişānım var. (M,T+ Ḥāṣılı, vücūdumdan eẟerimmā1 var idügine nām u nişān vardır), yoḫsa bir eẟer yoḳdur
ża fdan ki anda ya nī vücūdumda olmaya. Ya nī vücūdumdan hemān bir ad
ḳalmışdır, ammā her ża f ki taṣavvur olunur, anda vardır. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ2 taḥḳīḳinde, ya nī vücūdum hemān vücūd-ı maḥsūsdur ki aṣlā anda kibr ü
enāniyyetden bir şemme yoḳdur diyen ma nāsından bir şemme añlamamış3.)

د

כ

א

ز
ی

از כ כ א
در ا אی و دت

Ġayr ezīn nukte ki Ḥāfıẓ zi-tu nā-ḫoşnūd’est
Der-serāpāy-ı vucūdet hunerī nīst ki nīst

Maḥṣūl-i Beyt: Bu nükteden ġayrı ki Ḥāfıẓ senden nā-hoşnūddur4 ya nī
rāżī degildir, bir hüner yoḳdur ki (115b) başdan ayaġa vücūduñda olmaya.
Ya nī her hüner ki5 vardır, seniñ vücūd-ı şerīfiñde vardır, illā bu ḳadar var ki
ḳatı cevvār olduġuñdan Ḥāfıẓ senden rāżī ve ḫoşnūd degildir. Nukte bunda
ayb ma nāsınadır, niteki yine bu dīvānda nukte bu ma nāya vāḳi dir6,

ز

Beyt:

آن

ا

آب

א
א

Ḥāfıẓ çu āb-ı luṭf zi-naẓm-ı tu mī-çeked
Ḥāsid çi gūne nukte tuvāned ber-ān girift7
1
2
3
4
5
6
7

herhangi bir eser anlamında.
S: ẟānīniñ.
<T+ Redd-i Şem ī>
T: ḫoşnūddur.
S: Ya nī helā ki.
T: niteki yine bu dīvānda vāḳi dir. M, S: niteki bu beytde daḫi maḳṭa ve maḫlaṣlarıdır, vāḳi dir. F
nüshası tercih edildi.
67. gazel 11. beyit.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

diyen iki beytde bile nükte’yi añlamamış1. Nukte sābıḳan beyān olundı idi
ki kelām-ı daḳīḳa dirler. Ya nī her nükte var sende, ammā vefā nüktesi yoḳ
dimekdir.

104
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Feilātün Feilātün Feilātün Feilāt

و
ای

אن
כ ه را آب و

رو

Naẓar-ı pīr-i muġān mūcib-i ayş u ṭarab’est
Ravża-i meykede-rā āb u hevā-yı aceb’est

(M,T+ Naẓar-ı pīr-i muġān iżāfeti lāmiyyedir ve pīr’iñ muġān’a beyāniyyedir ve mūcib’iñ ayş’a ism-i fā iliñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir ve ravża’nıñ
meykede’ye ve āb u havā’nıñ aceb’e beyāniyyedir. Naẓar’dan bunda murād
iltifātdır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġānıñ naẓar ve iltifātı ayş u ṭarabı mūcibdir ve
meykede ravżasının aceb āb u hevāsı vardır. Ābdan murād yine bādedir ve
hevādan murād sevdā ve ārzūdur.

ار אب כ م در م او او
ح و אن أت ك اد
از
Ser-i erbāb-ı kerem der-ḳadem-i ū evlī’st
Ġayr ezīn şerḥ u beyān cur et-i terk-i edeb’est

(M,T+ Ser’iñ erbāb’a ve erbāb’ıñ kerem’e iżāfeti lāmiyyedir. Ḳadem-i ū
iżāfeti de böyledir. Evlī, lām’ıñ kesri ve yā’nıñ sūküniyle üslūb-ı Acemdir ve
lām’ıñ fetḥi ve elifle üslūb-ı Arabdır, alā külli ḥāl ism-i tafḍīldir. Īn ism-i işāretdir mıṣrā -ı evvele veyā mā-ba dindeki şerḥ u beyān’a. Curet’iñ terk’e ve
terk’iñ edeb’e iżāfetleri maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.)
1

<T+ Redd-i Şem ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Erbāb-ı keremiñ ve aṣḥāb-ı seḫānıñ başı ol cānānıñ ḳademinde olmaḳ evlā ve aḥrādır1. İmdi bu ẕikr eyledigimiz şerḥ u beyāndan ġayrı
veyā bundan ġayrı şerḥ u beyan terk-i edebe cür etdir. (S,T+ Cür et ile terk’iñ
beyninde vāv-ı āṭıfa īrād eyleyüp ma nāsını, bundan ġayri şerḥ u beyān cür etdir ve terk-i edebdir diyen aceb cür et eylemiş2.)

ر

ا

ا

و آوازۀ
א
ۀ

از

Ḳıṣṣa-i cennet u āvāze-i Beytu’l-Ma mūr
Şerḥī ez-cilve-i ḫum-ḫāne-i bintu’l- ineb’est

(M,T+ Beytu’l-Mamūr; ṭūfān-ı Nūḥ’dan evvel3) Mekke-i Mükerreme4 yerinde ḳırmızı yāḳūtdan bir ma bed var idi Mekke gibi. Ṭūfān olacaḳ zamānda5
āsumāna ref oldı ve Ḥażret-i İbrāhīm peyġamber6 Mekke-i Mükerreme’yi anıñ
yerine binā eyledi7. Ve meẕkūr Beytu’l-Mamūr Mekke’niñ muḥāẕīsindedir
dirler. (M,T+ Şerḥī’de yā vaḥdet içündür.) Bintu’l-ineb üzüm ḳızı dimekdir,
kināyetdir şarābdan, Acem duḫter-i rez didigi gibi şarāba8.
Maḥṣūl-i Beyt: Cennet ḳıṣṣası ve Beytü’l-Ma mūr āvāzesi ve şöhreti bāde
meyḫānesiniñ cilvesinden bir şerḥdir, ya nī anlar ḫum-ḫāne cilvesinden
ve leṭāfetinden kināyetdir. Bunda bintu’l- ineb yerine beytü’l- ineb yazan,
nūn’uñ yerine yā’yla, fikirsiz yazmışdır9, zīrā bu maḳāmda beytü’l- inebiñ
ma nāsı yoḳdur.

بذ

א אدۀ
هو

א

א

כا ر

Ḫaṭır-ı āṭır-ı mā bāde-i la lī ṭalebed
Mumsik ender-ṭaleb-i nuḳre vu ceẕb-i ẕeheb’est

Āṭır ıṭrdandır ki güzel ve ṭatlı ḳoḳıya dirler. Lalī; yā’sı vaḥdet içündür
veyā tenkīr, (T,S+ nisbet içün degildir ba żılar ẓann eyledügi gibi10.) (M,T+ Mum1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

T: olmaḳ evlādır.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: Ḥażret-i Nūḥ aleyhi’s-selāmdan evvel.
M, T: Mekke-i Müşerrefe.
S: Ṭūfān olıcaḳ zaman.
M, S: Ḥażret-i İbrāhīm peyġamber aleyhi’s-selām.
M, T: anıñ yerinde yapdı.
S: Bintü’l- ineb ya nī duḫter-i rez şarābdan kināyetdir.
S: Bunda Beytu’l-Ma mūr yerine bintu’l- ineb yazan fikirsiz yazmışdır. <T+ Redd-i Sürūrī>
S: nisbet içün degildir. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

sik ender-ṭaleb-i nuḳre ya nī gümüş ṭalebinde ve altun ceẕbindedir. Ceẕb
çekmekdir1.)
Maḥsūl-i Beyt: Bizim ḫāṭırımız cevher-i bādeyi ṭaleb ider, ammā mümsik
aḳçe ve altun ṭaleb ider. Ol ṭaleb bu ṭaleb ile berāber olsun mı?

ش

ر
و دوزخ

כ

در ازل
כ و כ هو

Der-ezel ber-ser-i herkes ḳalemī reft ḫamūş
Ka be vu butkede vu cennet u dūzaḫ sebeb’est

(M,T+ Ḳalemī’de yā vaḥdet içündür veyā tenkīr içündür. Reft bunda vāḳi
oldı ma nāsına.) Ḳalem’den murād ḳalem-i ḳażā ve ḳaderdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ezelde her kimseniñ başına ḳażā ve ḳader ḳalemi cārī olmuşdur, sa ādet ve şeḳāvet ve ṣalāḥ ve fesāddan her ne ki ol kimseden ṣādır
olacaḳ ise. Pes, Ka be ve bütḫāne ve cennet ve cehennem esbāb-ı ẓāhirīdir. Ne
içün yaradıldıġını ḫāliḳ-ı eşyā bilür (S,T+ ancaḳ).

ان

د

ی را

אر

دو

Genc bī-mār muyesser ne-şeved ḳıṣṣa me-ḫān
Devlet-i Muṣṭafavī-rā leheb-i Bū Leheb’est

Bu beytiñ mażmūnı sābıḳan2 geçmişdir. Muṣṭafavī ism-i mensūb-i
Muṣṭafā’dır şüẕūẕen3. Ḳıyās, Muṣṭafāyī idi, zīrā kelimeniñ beşinci veyā altıncı
ḥarfi elif olsa ḳā ide, nisbet ḥāletinde anı ḥaẕfdır. Leheb āteşiñ yalıñına dirler,
ḍirām da dirler4. (S,T+ Leheb yerine ṭaleb yazan hergiz beytiñ mażmūnından
ḫaber-dār degil imiş5.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle buyurur: Māl mārsız müyesser
olmaz, efsāneyi terk eyle. Görmez misin ki Ḥażret-i Muḥammed’iñ nübüvvet
devletine Bū Leheb-i mel ūnuñ lehebi ya nī eẕā (116a) ve cefāsı ve Ḥażret-i
İbrāhīm’e Nemrūd’uñ ve Ḥażret-i Mūsā’ya6 Fir avn-ı mel ūnuñ eẕā (M,T+ ve
cefāsı) muḳārindir. Ḥāṣılı,
1
2
3
4
5
6

T’de parantez içerisindeki bu kısım ‘Maḥsūl-i Beyt’ten sonra yazılmış.
S: sābıḳda.
M: ism-i mensūbdur şüẕūẓen. S: ism-i mensūbdur.
S: leheb ḍirām ma nāsına.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M, S: Ḥażret-i Muḥammed ṣalle’llāhu aleyhi ve sellemiñ (...) Ḥażret-i İbrāhīm aleyhi’s-selāma (...)
Ḥażret-i Mūsā aleyhi’s-selāma.
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(T+ Mıṣrā):

و אدی

و אر و

و אر و

Genc u mār u gul u ḫār u ġam u şādī behem’end1

Ma lūmdur ki eşyā eżdād ile mütebeyyindir.2

כ

و

א

אك د
כ شכ

Gevher-i pāk buved cevher-i ḥışmet līkin
Be- amel kūş ki ḥışmet ne be-aṣl u neseb’est

Gevher-i pāk’dan murād aṣl-ı3 pākdir ya nī neseb-i pāk ve cevher’den
murād mādde ve heyūlādır. Ḥışmet, ḥā’nıñ kesriyle, lüġatde utanmaḳ ve ġażab
ma nāsınadır, ammā ıṣṭılāḥ ve isti mālde aẓamet ma nāsınadır. (M,T+ Be-amel;
bā ḥarf-i şıla. Kūş emr-i muḫāṭabdır, kūşīden’den, çalış ve dürüş4 ma nāsına,
ya nī sa y eyle dimekdir.) Ki ḥarf-i ta līl.
Maḥṣūl-i Beyt: Ululuḳ māddesi ve heyūlası aṣl ü neseb-i pākdir, ya nī aẓamet u ḥaşmet aṣlī ve ẕātīdir, müktesebī degildir. Līkin mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Ya nī ẕikrolunan ḥaşmet dünyevīdir, ammā uḫrevīsi ḥüsn-i amel ü ṣalāḥ
ile olur. Pes, imdi amele sa y eyle ki ḥaşmet ü aẓamet-i uḳbā aṣl ü neseble5
degildir belki ḥüsn-i amel iledir.

ای

ا ر

راه
כ אن روز

دل א
אودان

Dil-i Ḥāfıẓ be-hemīn rāh6 be-tevfīḳ-i Ḫudāy
Cāvidān sa y-ḳonān rūz u şeb ender-ṭaleb’est

Dil-i Ḥāfıẓ mübtedā ve mıṣrā -ı ẟānī (M,T+ ta addüd-i ḫaber) ḳabīlindendir. (M,T+ Dil’iñ Ḥāfıẓ’a iżāfeti ve tevfīḳ’iñ Ḫudā’ya lāmiyyedir. Cāvidān ve
cāvīdān ebedī dimekdir.) Konān ṣıfat-ı müşebbehedir, (M,T+ say-konān) sa y
idegen dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñli Allāh’ıñ tevfīḳiyle bu ışḳ u muḥabbet
ṭarīḳında ebedī sa y idegendir. Ya ni ışḳ u muḥabbet ṭarīḳında ve sülūkinde
gice gündüz7 sā īdir ki hīç fütūr gelmez.
1
2
3
4
5
6
7

Hazine yılanla, gül dikenle, keder mutlulukla birliktedir.
S: eżdāḍ iledir.
M: ışḳ-ı.
T: ṭuruş.
Bu iki paragraftaki üç adet neseb kelimesi S’de nisbet olarak yazılmıştır.
S: re y.
S, T: dā imā.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

105
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīl1

دام כ و د
ز
ا
ز כאر אن او כ
Ḫam-ı zulf-i tu dām-ı kufr u dīn’est
Zi-kāristān-ı ū2 yek şemme īn’est

(M,T+ Ḫam-ı zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyedir, dām-ı kufr iżāfeti beyāniyyedir.
Kāristān-ı ū da lāmiyyedir3. Dām-ı kufr u dīn’den murād kāfiri ve müslümānı şikār ider dimekdir, mużāf maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām dām-ı ehl-i kufr u
ehl-i dīn’dir. Kāristān çoḳ iş işlenen yere dirler, kār-ḫāne gibi. Nigāristān ve
Nigār-ḫāne dirler çoḳ nuḳūş işlenen yere. Şemme azacıḳ ḳoḳı, ḥāṣılı, bir şey iñ
ḳılletinden kināyetdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, seniñ ḫam-ı zülfüñ ehl-i İslāmıñ ve ehl-i küfrüñ ṭuzaġıdır, ya nī bunları ṣayd idüp ceẕb itmege ḳullābdır. Seniñ zülfüñ kāristānından bu bir şemmedir, ya nī ehl-i küfr ü dīni dām-ı zülfle ṣayd u şikār
eylemek seniñ kem pīşeñdir. Zülfe isnād mecāzendir ālet-i ṣayd olduġıçün.
(M,T+ Ba żı nüsḫada) zi-kāristān-ı tu düşmüş, pes, tecevvüze irtikāba iḥtiyāc4
olmaz.

כ

هات

א

Cemālet mu ciz-i ḥusn’est līkin5
Ḥadīẟ-i ġamzeet siḥr-i mubīn’est

(M,T+ Cemālet mübtedā, muciz-i ḥusn’est ḫaberi, ya nī cemāliñ güzellik
mu cizesidir, ya nī güzellikde cemī güzellere ġālibsin, saña beñzer dünyāda
bir güzel yoḳdur. Ḥadīẟ-i ġamzeet; ḥadīẟ-i ġamze iżāfeti beyāniyyedir. Siḥr-i
1
2
3
4
5

M: fe ūlün.
S: tu.
T: kāristān-ı ū da böyledir.
S: mecāl.
S: ḥusn’est u līkin.
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mubīn de böyledir, mubīn ism-i fā ildir, ebāne-yubīnu ya nī if āl bābından,
lāzım da gelür müte addī de. Lāzım olıcaḳ āşikāre siḥir dimek olur,) (M+ müte addī olunca) (M,T+ mu cize-i ḥüsni gösterici siḥir dimek olur.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, seniñ cemāliñ güzellik mu cizesidir, ya nī nihāyet-i ḥüsn buña münḥaṣırdır. Çeşmiñ ġamzesi ḥadīẟi de1 āşikāre siḥirdir, ya nī
ġamze-i seḥḥārıñ daḫi siḥirde mümtāzdır, yāḫud mübeyyin-i (M,T+ mu cize-i)
cemāl-i cānāndır. (M+ Ba żı nüsḫada);

כ

ا

ه ات

א

Lebānet mu ciz-i Īsī’st līkin
Ḥadīẟ-i ṭurraet ḥablu’l-metīn’est

Lebān leb’iñ cem idir şüẕūẕen. Muciz-i Īsī ya nī iḥyā-yı mevtāda. (M,T+ Ḥadīẟ-i ṭurraet iżāfeti beyāniyyedir. Ḥablu’l-metīn iżāfeti de böyledir, muḥkem
ip dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ lebleriñ iḥyā-yı uşşāḳda mu ciz-i Īsā’dır, ammā ṭurrañ ḳaṣr-ı viṣāle urūc eylemege muḥkem ḥabldir ya nī kemend-i viṣāldir. İki
vecihle bile beytde te kīdü’l-medḥ bimā yüşbihu’ẕ-ẕem var.

אد

آ

آ

כ

ان
כ در א

Bedān çeşm-i siyeh ṣed āferin bād
Ki der- āşıḳ-kuşī siḥr-āferīn’est

Bedān aṣlında be-ān idi, hemze dāl’a ibdāl olmuşdur. Ba żı nüsḫada berān
vāḳi dir, ammā me āl birdir. (M,T+ Çeşm-i siyeh iżāfeti beyāniyyedir. Āferīn
edāt-ı taḥsīndir. Bād emr-i ġāyibdir, maḳām-ı du āda isti māli ekẟerdir. Ki
ḥarf-i ta līl-i taḥsīndir. Āşıḳ-kuşī; āşıḳ-kuş vaṣf-ı terkībīdir, kuşīden’den,
kāf-ı Arabīniñ żammıyla, āşıḳ öldürici dimekdir,) (T+ yā’sı ḥarf-i maṣdardır.
Siḥr-āferīn de vaṣf-ı terkībīdir, āfrīnīden’den, yaradıcı ma nāsına, siḥr-āferīn
sihr yaradıcı dimekdir, mübālaġayla seḥḥār dimekdir.2)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol çeşm-i siyāh-ı cānāna yüz taḥsīn olsun, zīrā āşıḳ öldüricilikde seḥḥār-ı mümtāz-ı bī-naẓīrdir.
1
2

S, T: çeşmiñ ġamzesi de.
M: āşıḳ öldürici dimekdir ya nī seḥḥār ma nāsına.
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ت
ز

אن

آ

כ

Aceb ilmī’st ilm-i hey et-i ışḳ
Ki heftum āsmān heftum zemīn’est

(M,T+ İlmī’st’deki yā ḥarf-i vaḥdetdir. İlm’iñ heyet’e ve heyet’iñ ışḳ’a
iżāfetleri beyāniyyedir.) İlm-i heyet ḥarekāt-ı eflāk ü seyr-i nücūmdan bahẟ
eyler bir ilimdir. Bunda ilm-i heyet’den murād ışḳ kendidir isti āre ṭarīḳiyle. (M,T+ Ki ḥarf-i beyān-ı aceb’dir.) Heftum āsmān yedinci felekdir ki Züḥal
yıldızınıñ felekidir. Bunda heftum yirine heştum yazanlar ġaflet eylemişler,
zīrā ehl-i (M,T+ şer ) dilinde ṭabaḳāt-ı āsumān u zemīn yedişerdir, sekiz degildir,
ammā ehl-i ḥikmet ü hey et lisānında ṭabaḳāt-ı eflāk (M,T+ ü anāṣır) ṭoḳuzdur.
Işḳ ilm-i heyet’dir didügi mecāzendir, ışḳıñ uluvv-i mertebesin beyān eylemek içün1 aña ilm-i heyet isti āre eyledi.
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ ilm-i hey eti bir aceb ilimdir ki yedinci felek aña nisbet yedinci ṭabaḳa-i zemīndir, ya nī yedinci felek bu ḳadar rif atle aña göre
pestdir.

ر و אن د
اری כ
א כ ام ا כא
א
Ne-pindārī2 ki bed-gū reft u cān burd
Ḥisābeş bā-Kirāmu’l-Kātibīn’est

(M,T+ Cān burd be-ḥaseb-i lüġat cān iletdi dimekdir, ammā bunda murād
cān ḳurtardı dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Sen ẓann eylemeyesin ki bed-gū ya nī ẕemmām (116b) u
ġıybet-gū öldi ve cān ḳurtardı, ya nī ölmek ile cānını taḫlīṣ eyledi dime, zīrā
kirāmü’l-kātibīn ile ḥesābı bāḳīdir. Ya nī dünyā elemin görmediyse āḫiretde
aẕāb-ı Ḫudā3 bāḳīdir. Anda her kişi eyledügin bulur4.

1
2
3
4

S: eylemedügiçün.
S: tu pindārī.
S: aẕābı.
S: herkes itdügin bulur.
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אن ن ان د
خ
ز
כ دا א כ אن ا ر כ
Zi-çeşm-i şūḫ-ı ū cān çūn tuvān burd
Ki dāyim bā-kemān ender-kemīn’est

(M,T+ Şūḫ bunuñ gibi yirlerde ısıcaḳ ḳanlı dimekdir, ya nī maṭbū u mevzūn ḥareketli ma nāsına1.) (T+ Çūn, vāv-ı aṣliyye ile, nice dimekdir, Arabīde
keyfe ma nāsınadır.) (M,T+ Burd bunda burden ma nāsınadır.) (T+ Kemīn pusı
dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ maṭbū u mevzūn (S,T+ u ḥaşarı) gözinden2 nice
cān ḳurtarmaḳ olur ki dāyim kemān-ı ebrū ile kemīndedir. Ya nī iki kemān
ebrū ile dā imā pusıdadır ki cānı şikār eylemek ister. (S,T+ Pes, andan cān nice
ḫalāṣ olur.)

ا
د

א زכ ز
כ دل د و כ ن در

Me-şev Ḥāfıẓ zi-keyd-i zulfeş īmin
Ki dil burd u kunūn der-bend-i dīn’est

(M,T+ Keyd mekr ve ḥīle.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, anıñ zülfi mekrinden emīn olma, zīrā göñli aldı
ve iletdi, şimdi dīn almaḳ ḳaydındadır. Zülfe isnād mecāzendır, zīrā alup ileden3 cānāndır. Ba żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle vāḳi dir:

א

از

ز אم
ا ر یو

Zi-cām-ı ışḳ mey nūşīd Ḥāfıẓ
Mudāmeş rindī vu mestī ezīn’est

(M,T+ Cām-ı ışḳ iżāfeti beyāniyyedir. Nūşīd fi l-i māżī müfred ġāyib. Mudāmeş; żamīri Ḥāfıẓ’a rāci dir.)
1
2
3

S: şūḫ ḥaşarı.
S, T: çeşminden.
S: giden.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ cām-ı ışḳdan bāde1 nūş eyledi. Pes, anıñ hemīşe
rindligi ve mestligi bundandır, ya nī (S,T+ cām-ı) ışḳdan bāde nūş eyledügindendir. Ve ba żı nüsḫada böyle vāḳi dir:

אزش ای دل

א
אن כ
כ אز אز אن אز

Be-cān mī-keş çu Ḥāfıẓ nāzeş ey dil
Ki nāz-ı nāzenīnan nāzenīn’est

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ol cānānıñ nāzını Ḥāfıẓ gibi cānla çek, zīrā nāzlı
dilberiñ nāzı maḳbūldür ve şīveleri mevzūn u maṭbū dur. Ḥāṣılı, Kullu filin
mine’l-melīḥī melīḥun.2

106
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

א
ا

آ ود א
و
א
شآ و

روزه כ
ز א

Rūze yek sū şud u īd āmed u dilhā ber-ḫāst
Mey zi-mey-ḫāne be-cūş āmed u mī-bāyed ḫāst

Bu ġazel ve ‘Sāḳiyā āmeden-i īd’ ġazeli ve ‘Sākī bi-y-ār bāde ki māh-ı ṣıyām
reft’ ġazeli īd-i ṣıyāmda dinilmiş ġazellerdir. Cā izdir ki cümlesi3 bir īdde dinile (M+ ve cā izdir ki her birisi bir īdde dinile4). (M,T+ Yek-sū yek cānib ya nī bir
cānib dimekdir5. Şud bunda iki ma nāya müteḥammildir, oldı ve gitdi ma nāsına. Dilhā ber-ḫāst göñüller ḳalḳdı ya nī cūş u ḫurūşa geldi dimekdir. Mey
zi-mey-ḫāne; bir nüsḫada be-mey-ḫāne vāḳi olmuş, bā ile, bāḳīsi zā iledir,
ammā ḳıyās bā ile olmaḳdır), meyḫānede ma nāsına. Mī-bāyed; mī lafẓında
1
2
3
4
5

S: mey.
Güzel kimseden gelen her fiil güzeldir.
M, T: cemī i.
S: cā izdir ki her biri vāḳi olmaḳdır.
T: yeksū yek cānib.
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iki vech cāyizdir ki, ya nī mīm’iñ fetḥiyle mey, bāde ma nāsına veyā mīm’iñ
kesriyle edāt-ı ḥāliyye ola, ve li-kullin vichetun.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣavm ber-ṭaraf oldı veyā bir cānibe gitdi ve bayrām geldi ve
göñüller müteşevvik olup sükūndan1 ḳalḳdı ve cūşa geldi. Şarāb da meyḫānede
cūşa geldi2. İstemek gerek veyā (S+ mey) dilemek gerek. Evvelkide mey muḳadder i tibār olunur ve ẟānīde melfūẓ.

א

و אن ان אن
ز
אدی و ب כ دن ر ان

و

Nevbet-i zuhd-furūşān-ı girān-cān bi-guẕeşt
Vaḳt-i şādī vu ṭarab kerden-i rindān ber-ḫāst

(M,T+ Zuhd-furūşān zuhd-furūş’uñ cem idir, furūşīden’den, zühd ṣatıcılar
dimekdir. Girān-cān da vaṣf-ı terkībidir, aġır cānlı dimekdir. Ṭarab kerden,
rindān’a mużāfdır, iżāfet-i lāmiyye ile. Ber-ḫāst peydā oldı ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Aġır cānlı zühd ṣatıcı mürāyīler zamānı geçdi, ya nī māh-ı
ṣavm geçdi, (T+ şādlıḳ vaḳti) ve rindler şevḳ u ẕevḳ u şādlıḳ idecek vaḳt peydā
oldı ya nī ayş u işret zamānı peydā oldı ve geldi. Ḥāṣılı, īd-i hümāyūn gelmekle bu aḥvāl ẓuhūr eyledi.

رد

א

א אده

آ اכ
א ر و

ر

ا

Çi melāmet resed ān-rā ki çu mā bāde ḫored
Īn ne ayb’est ber-i āşıḳ-ı rind u ne ḫaṭā’st

Ba żı nüsḫada resed yirine ḫored düşmüş ve mıṣrā -ı ẟānī böyle vāḳi dir:
‘Īn ne ayb’est u ne īn bī-ḫaberī vu ne ḫaṭā’st’. Çi bunda mūbālaġa ifāde ider,
istifhām-ı inkārī olmaḳ da ḳābildir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ne mübālaġa melāmet ü āzār3 irüşür ol kimseye ki bizim
gibi bāde içer. Bu ḫod āşıḳ-ı rindiñ yanında ayb u ḫaṭā degildir, (M,T+ ya nī
uşşāḳ u rind yanında bāde-nūşluḳ sehv ü ḫaṭā degildir,) eger zühhād ü ubbād
yanında ḫaṭā ise de.
1
2
3

S: sükūtdan.
S: Şarāb da meyḫāneden.
S: āvāz.
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د

כ درو روی و ر א
و כ درو روی و ر א

אده
از ز

Bāde-nūşī ki derū rūy u riyāyī ne-buved
Bihter ez-zuhd-furūşī ki derū rūy u riyā’st

(M,T+ Nūşī’de yā vaḥdetiçündür. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.) Rūy u riyā aṭf-ı
tefsīrīdir. (M,T+ Fūrūşī’de yā vaḥdet içündür. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı şıfat.)
Maḥṣūl-i Beyt: (117a) Bir bāde-nūş ki anda rūy u riyā olmaya, yegdir şol
bir zühd-furūş mürāyīden ki anda rūy u riyā ola. Zīrā şürb-i1 ḫamr ma ṣiyeti
tevbe ile sāḳıṭ olur, ammā riyā küfürdür, tevbe ile maḥv olmaz.

אن אق
אل ا

و

א ر ان ر א
آن כ او א

Mā ne-rindān-ı riyāyīm u ḥarīfān-ı nifāḳ
Ān ki ū ālim-i sırr’est berīn ḥāl guvā’st

Maḥṣūl-i Beyt: Biz riyā rindleri ya nī mürāyī (M,T+ rindler) degiliz, (M,T+ daḫi
nifāḳ ḥarīfleri ya nī münāfıḳ ḥarīfler degiliz2, ḥāṣılı, bizde riyā ve nifāḳ olmaz.)
Ol ki, ya nī Allāhu Te ālā ḥażreti ki esrāra ālimdir, bizim bu ḥālimize şāhiddir,
ya nī Allāhu Te ālā bilür ki biz mürāyī ve münāfıḳ degiliz.

כ
روا

ض ا د ار و כ
روا
وا

Farż-ı Īzed bi-guzārīm u be-kes bed ne-konīm
V’ān-çi gūyend revā nīst ne-gūyīm revā’st

(M,T+ Bi-guzārīm zā ile yazılmaḳ gerek, ẕāl’la yazanlar ḫaṭā yazdılar3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Allāh’ıñ farżını edā ideriz ve kimseye yaramaz eylemeziz
ve her nesneye ki Şāri cā iz degildir der, biz dimeziz cā izdir. Ya nī Allāh’ıñ ve
peyġamberiñ buyruġını4 ṭutarız ve hīç bir kimseye cefā ve eẕā eylemeziz.
1
2
3
4

T: şarāb-ı.
M: daḫi nifāḳ ḥarīfleri degiliz.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: buyurduġını.
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ر

ح אده
از ن א

و
د
אده از ن رزا

Çi şeved ger men u tu çend ḳadeḥ bāde ḫorīm
Bāde ez-ḫūn-ı rezān’est ne ez-ḫūn-i şumā’st

Çi şeved istifhām-ı inkārī, ya nī nesne lāzım gelmez dimekdir. Men u tu ḫiṭāb-ı
āmmdır. Rezān rez’iñ cem idir (S,T+ şüẕūzen), (M,T+ aṣma çubuḳları dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ne olur ya nī ne lāzım gelür eger ben seniñle birḳaç ḳadeḥ
( bāde) içersek, ya nī nesne lāzım gelmez. Zīrā bāde aṣmalar ḳanından ḥāṣıldır, siziñ ḳanıñızdan ḥāṣıl degildir, ya nī içersek ḥaḳḳu’llāhdır, ḥaḳḳ-ı ibād
degildir ki andan kimseye żarar müterettib ola.
S,T+

د

ا
כ א

دم

כ

ا
ور د

Īn ne ayb’est k’ezīn ayb ḫalel ḫāhed būd
V’er buved ayb çi şud merdum-i bī- ayb kucā’st

Maḥṣūl-i Beyt: Bu bāde-nūşluḳ bir ayb degildir ki bundan bir kimseye
ḫalel ü żarar ḥāṣıl ola. Ve eger ayb olursa ne oldı, ayıbsız ādem ḳanda olur?
Ya nī ayb hemān bāde-nūşluġa maḫṣūṣ degildir, belki uyūb vardır ki bu aña
göre1 hīç nesne degildir2.

شد
رو
نو ا

نو ا
אل

از

א
د כ

Ḥāfıẓ-ez çūn u çi-rā bi-gẕer u mey nūş demī
Nezd-i ḥukmeş çi mecāl-i suḫan-i çūn u çi-rā’st

(M,T+ Çūn nice, çi-rā niçün dimekdir, ya nī Ḫālıḳ-ı eşyā ḥaḳḳında bu nicedir ve bu niçün böyledir dinilmez, ḥāṣılı, işledigi işlerde güftugū ṣaḥīḥ degildir,
zīrā 3﴾ ُ َ ْ َ ﴿ َ ُ ْ ـ َ ُ َ אdir. Hemān ḳażāya rıżā gerek.)
ٔ
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çūn ü çirā ve güft ü gūdan geç ve bir sā at mey
iç. Zīrā Allāh’ıñ emri ve ḥükmi ḳatında çūn u çirā sözine mecāl yoḳdur. Ya nī
her ne iş ki Allāh’dan ṣādır ve her ne emr ki vāḳi olur, i tirāża mecāl yoḳ, zīrā
ef ālinde muḫtārdır.
1
2

3

S: buña göre.
<M+ Ṣā ib: Āh eger mestī numūdī her ḥarāmī çun şarāb
Ān zamān ma lūm gerded der-cihān huşyār kīst> Anlam: Şayet her haram şarap gibi sarhoşluk verseydi
o zaman dünyada kimin hüşyar/ayık/aklı başında olduğu anlaşılırdı.
“Allah yaptığından hesaba çekilmez, ama onlar hesaba çekilirler.” Enbiya 21/23.
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107
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

درو
ا دو

אن و

از
כ

ل
د
درون א

Dilem melāl girift ez-cihān u her çi derū’st
Derūn-i ḫāṭır-ı men kes ne-gunced illā dōst

Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm cihāndan ve cihān içinde olandan usandı ve
igrendi1, ya nī cihānda hīç nesneye meylim ve ta alluḳum yoḳdur, zīrā benim
ḫāṭırıma dostdan ġayrı kimse ve nesne ṣıġmaz.

ا ر

אر

و

ز אدی

ز

ا

د

Eger zi-gulşen-i vuṣlat be-mā resed būyī
Dilem çu ġonçe zī-şādī ne-gunced ender-pōst

(M,T+ Gulşen-i vuṣlat iżāfeti beyāniyyedir. Vuṣlat vāv’ı meftūḥ oḳunursa
tā żamīr-i ḫiṭāb olur, ammā mażmūm oḳunursa maṣdar olur, vaṣl ma nāsına.
Būyī’de yā vaḥdet içündür. Şādī’de yā maṣdardır.) Ne-gunced, (M,T+ kāf-ı Acemīniñ żammıyla,) nefy-i müstaḳbeldir, ṣıġmaz dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger vaṣl gülşeninden bize bir ḳoḳı irüşürse ya nī fi’l-cümle
vaṣl müyesser olursa göñlüm sevinmeden ġonca gibi derisine ṣıġmaz, ḥāṣılı,
kemāl-i sürūrdan göñlüm içine ṣıġışmaz2.

و

د ا در
د ا و

אن כא

Naṣīḥat-men-i dīvāne der-ṭarīḳat-i ışḳ
Hemān ḥikāyet-i dīvāne i vu seng u sebū’st

1
2

S, M: yigrendi.
S: ṣıġmaz.
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(M,T+ Naṣīḥat’iñ men’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir, men’iñ dīvāne’ye beyāniyyedir ve ṭarīḳat’iñ ışḳ’a lāmiyye ve ḥikāyet’iñ dīvāne’ye böyledir.)
Ḥikāyet-i dīvāne budur ki Ḥamīdüddīn-i Belḫī ki ṣāḥib-i Maḳāmāt-ı Fārisīdir, Enverī’ye dīvāne Ḥüseyin-nām bir mecẕūbla1 bir desti dūşāb-ı a lā irsāl
ider ve eline bir mektūb virür ki bunı bile īṣāl eyle diyü. Mecẕūb ise kemāl-i
bī-pervālıġından yolda giderken sebūyı bir küçük ṭaşa ṭoḳundurur, ḳırar2 ve
Enverī’ye destiniñ boġazıyla ḳulpını mektūbla (M,T+ iledür teslīm ider). Enverī
mektūbı oḳıyup dīvāneden bekmezi isteyicek (117b) ḳulpını virür. Enverī
niçe oldı dūşāb diyü su āl itdikde dīvāne cevāb virür ki3 bir küçük senge elimden ṭokunup münkesir oldı4. Yā bunı niye getürdüñ (M,T+ dir), ḫaberimi taṣdīḳ
eylemeñ içün getürdüm (M,T+ dir). Pes,
Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳ-ı ışḳda ben dīvāneye naṣīḥat eylemek hemān dīvāne
Ḥüseyin’le seng u sebū ḥikāyesidir. Ya nī sebū senge ṭoḳınınca şikest olması
lāzımdır, baña da ışḳ ġalebātında5 naṣīḥat buncılayındır, ya nī bu ḥāletde baña
naṣīḥat eylemek ṭutılmayup żāyi olmışdır6. Zīrā naṣīḥat ṭutmaġa ṣabır lāzımdır, āşıḳda ise ṣabra mecāl yoḳ.

כ

ا و

כ
ت
اب א

ا

ازان כ

Bi-gū be-zāhid-i ḫalvet-nişīn ki ayb me-kon
Ezān ki gūşe-i miḥrāb-ı mā ḫam-ı ebrū’st

Bi-gū ḫiṭāb-ı āmmdır. (M,T+ Ḫalvet-nişīn vaṣf-ı terkībīdir, nişīnīden’den,
ḫalvetde oturıcı dimekdir. Ezān maḳām-ı ta līlde vāḳi dir, ya nī ayb me-kon’a
illetdir. Gūşe-i miḥrāb-ı mā iżāfetleri lāmiyyedir. Ḫam-ı ebrū da böyledir.
Maḥṣūl-i Beyt): Zāhid-i ḫalvet-nişīne söyle ki ayb eyleme ḫam-ı ebrū bizim gūşe-i miḥrābımız olduġıçün, ya nī ḫam-ı ebrū gūşe-i miḥrābımız olduġını ayb eyleme.
1
2
3
4
5
6

S: Enverī’ye bir dīvāne ile ki Ḥüseyin mecẕūb dimekle ma rūf idi.
S: ufadur. T: fadır.
M, T: Enverī de niçe oldı dūşāb, dīvāne, dir. Dīvāne cevāb virür ki.
M, T: bir küçücük seng elimden aldı.
S: ġaleyānında.
S, T: olmasıdır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ا او

א

כ

אن כ و
فכ

Miyān-ı Ka be vu mey-ḫāne hīç farḳī nīst
Be-her ṭaraf ki naẓar mī-konī berāber-i ū’st

Farḳī’de yā tenkīr içündür. Mī-konī ḫiṭāb-ı āmmdır. (M,T+ Berāber ḳarşı
ma nāsına.) (S,T+ Ū’st yerine dōst yazan ūst’ı dostdan farḳ eyemez imiş.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ka be ile bütḫāne beyninde hīç farḳ yoḳdur, zīrā her cānibe
ki naẓar eylersin, cānānıñ berāberi ve ḳarşusıdır, ya nī āşıḳ-ı ṣādıḳ her cānibe
ki naẓar ṣalsa anda cānānı görür.

و ی אا و
ر
ر ان כ ی

ری
אب راه

Ḳalenderī ne ber-rīş’est u mūy yā ebrū
Ḥesāb-ı rāh-ı ḳalender bedān ki mūy-be-mū’st

(M,T+ Ḳalenderī yā’sı maṣdariyyedir. Rīş bunda ṣaḳaldır. Mūy be-mū
ḳıl-be-ḳıl dimekdir, ya nī inceden inceyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳalenderlik ṣaç ve ṣaḳal ve ḳaş ve bıyıḳ1 tırāş eylemekle
degildir, zīrā ḥesāb-ı ṭarīḳ-ı ḳalenderān ḳıl-be-ḳıldır, ya nī inceden incedir2.
Ḥāṣılı, dervīşlik ve ḳalenderlik māsivāyı terk itmekledir, ṣūretle degildir.

ری
رد ر او

در

از
آن כ ز

א

Guẕeşten ez-ser-i mū der-ḳalenderī sehl’est
Çu Ḥāfıẓ ān ki zi-ser bi-gẕered ḳalender ū’st

Ser bunda sevdā (M,T+ ve hevā) ve ārzū ma nāsınadır. (M,T+ Sehl ḳolay ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳalenderlikde mū sevdāsından3 geçmek cüz īdir, ya nī ḳolaydır, her kimse ki Ḥāfıẓ gibi başdan geçdi, ḳalender oldur. Ya nī ḳalenderlik
terk-i mū ve tırāş-ı ebrūda degildir4, belki terk-i cān u serdedir. Bu ġazeliñ
iki beyti ma mūl ṭarīḳiyledir, ya nī (M,T+ ḳāfiyesi) ma mūldür ve bu ġazel nice
dīvānda bulunmayup bir dīvānıñ kenārında bulındıġı içün yazıldı.
1
2
3
4

M: ṣaç ve ṣaḳal ve bıyıḳ. S: ṣaç ve ṣaḳal ve ḳaş ve ḳabaḳ
S, M: inceden inceye.
M, T: māsivādan.
S: terk-i tırāş-ı ebrū degildir.
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دو
او

א

ز א

و

وכ
یو

כ

Ḥadīẟ-i serv ki gūyed be-pīş-i ḳāmet-i dōst
Ki ser-bulendī vu serv-i sehī zi-ḳāmet-i ū’st

(M,T+ Hadīẟ bunda sözdür.) Ki edāt-ı istifhāmdır. Yine ki edāt-ı ta līldir.
Ser-bulendī’de ser te kīd içün gelmişdir, (M,T+ olmasa da ma nāya ḫalel gelmezdi). Sehī ṭoġrı dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ ḳāmeti ḳatında veyā öñinde serviñ sözini kim
söyler ya nī anıñ ḳaddi öñinde servi kim añar? Zīrā serviñ bülendligi ya nī rif ati1
ol cānānıñ ḳāmetindendir. Ḥāṣılı, serv-i sehī uluvv-i rif ati cānānıñ ḳāmetinden
kesb eylemişdir. Pes, cānān ḳaddi ḳatında serv-i sehīyi ẕikr eylemek alçaḳlıḳdır.

כ زان رو
وش
د رو
א

אل א
وا

כ

Ḫayāl-i ḳāmet-i serveş ne-mī-konem zān-rū
Ki serv egerçi bulend’est ḳāmeteş ḫod-rū’st

Serveş; şīn żamīrī bunda muḳḥamdır, bir yere rāci degildir. Ve ḫayāl bunda taḫayyül ma nāsınadır. Zān-rū maḳām-ı ta līlde (M,T+ vāḳi dir.) Ki beyān-ı
ta līldir. Ḫod-rū vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ rūyīden’den, kendi bitici dimekdir,
ya nī) bir kimse terbiyesine muḳārin olmamış dimekdir2.
Maḥṣūl-i Beyt: Serviñ ḳāmetini taḫayyül eylemem ya nī ḫayāle getürmem,
ol cihetden ki serv egerçi bülenddir, ammā ḫod-rūdur. Ya nī serviñ ḳāmetiniñ
bülendligi maḳbūl degildir, zīrā odun3 (118a) ḳabīlinden bir taṣlaḳdır. (S,T+
Anıñ ḳaddini serve teşbīh eylemezem diyen indī söylemiş4.)
1
2
3
4

S: bülendligi ve rif ati.
M, T: olmış degildir. M’de cümle sıralaması farklı.
S: uzun.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

د ۀ א

وش
را אم

אل א
و
ازان כ

Ḫayāl-i ḳāmet-i serveş muḳīm-i dīde-i mā’st
Ezān ki serv-i sehī-rā maḳām ber-leb-i cū’st

Ḫayāl’iñ ḳāmet’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūlinedir ve ḳāmet’iñ serv’e müşebbehiñ müşebbehun bihe iżāfetidir, (M,T+ ḥāṣılı, beyāniyyedir.) (T+ Muḳīm-i dīde-i mā’st iżāfetleri lāmiyyedir ve serv-i sehī’niñ beyāniyyedir.) (M,T+ Ve leb-i
cū lāmiyye.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ serv gibi ḳāmeti ḫayāli bizim dīdemizde
muḳīmdir ya nī ḫayāl-i ḳaddi dā imā gözümüzdedir. Zīrā serv-i sehīdir, ḥālbuki serv-i sehīniñ maḳāmı ırmaḳ kenārıdır. Benim gözüm de ırmaḳdır ki seniñ
serv gibi ḳaddiñ ḫayāli hemīşe anda muḳīmdir.

ش

و אل او
כ

א از ز و
ازا
כ

Ṣabā ez-zulf u ḫaṭ u ḫāl-i ū ḥadīẟī çend
Be-muşk goft ezān’est k’īn çunīn ḫoş-bū’st

Ḥadīẟī çend ibāreti mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. (M,T+ Be-muşk; bā ḥarf-i
ṣıla, mef ūl-i ẟānīsidir) goft lafẓınıñ. Ve goft’uñ fā ili ṣabā’dır ve ḥadīẟī çend
mef ūl-i evveli ya nī maḳūl-i ḳavlidir. (M,T+ Ezān edāt-ı ta līldir. K’īn aṣlında
ki īn idi, ki ḥarf-i ta līl, īn ism-i işāretdir çunīn’e. Ḫoş-bū vaṣf-ı terkībīdir,
būyīden’den, güzel ḳoḳulu dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā seniñ zülf u ḫaṭṭ u ḫāliñden miske1 bir niçe söz söyledi, anıñçün böyle ḫoş-būdur. Bunları ṣabā miske ẕikr eylemekden böyle
ḫoş-būdur. Eger bunlara muḳārin olsa ne mertebe būyā olurdı2.

כ כ
ا و

א

ش

از ر
ا آن כ

Firāz-i bedr-i munīreş ḫaṭī’st līkin kes
Ne-dāned ān ki hilāl’est yā ḫam-i ebrū’st

1
2

M: müşke.
T: miske ẕikr eylemekden böyle ḫoş-būdur. Eger bunlara muḳārin olsa ne mertebe būyā olurdı.
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(M,T+ Firāz lafẓ-ı müşterekdir, bunda üst ve üzeri ma nāsına, bedr’e iżāfeti lāmiyyedir ve bedr’iñ munīr’e beyāniyyedir ve munīr’iñ şīn’e lāmiyye.)
Bedr-i munīr (M,T+ teşbīh-i) kināye ṭarīḳiyle yüzinden ibaretdir. (M,T+ Ḫaṭī’st;
yā ḥarf-i vaḥdet, ḫaberidir firāz’ıñ.) Līkin kes mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.
(M,T+ Kes mübtedā ve ne-dāned ḫaberi. Ān ki; ān ism-i işāretdir ḫatt’a, ki
ḥarf-i beyān-ı ism-i işāretdir. Yā ḥarf-i aṭf, Arabīde em ve ev ḥarfleri gibi.
Ḫam-ı ebrū iżāfeti lāmiyyedir veyā beyāniyye.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ bedr-i münīr gibi rūyınıñ üzerinde bir ḫaṭ var,
ammā hīç bir kimse bilmez ki bu ḫaṭ hilāl midir yoḫsa ḫam-ı ebrū-yi cānān
mıdır, tecāhül-i ārif ṭarīḳiyle. Ebrū-yı cānānı hilāle teşbīh eylemiş.

ش

ای آن כ
ا
אن ز او ن

ار אن
אده در

Hezār cān-ı girāmī fedā-yı ān ki sereş
Futāde der-ḫam-ı çevgān-ı zulf-i ū çun gū’st

Girāmī, kāf-ı Acemīniñ żammı ve kesriyle, azīz dimekdir. (M+ Cān-ı girāmī
beyāniyye. Fedā-yı ān lāmiyye. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.) Sereş; şīn żamīri anıñ
müşārun ileyhine rāci dir ki āşıḳdan kināyetdir ve iżāfeti lāmiyyedir ve mıṣrā -ı
ẟānīye merhūndur (M,T+ ve mübtedādır, ḫaberi futāde’dir. Ḫam-ı çevgān-ı zulf
beyāniyyelerdir ve zulf’uñ ū’ya lāmiyye.)
Maḥṣūl-i Beyt: Biñ cān-ı pāk-i azīz ol āşıḳıñ1 fedāsı olsun ki anıñ başı
ṭop gibi cānānıñ ḫam-ı çevgān-ı zülfine düşmüşdür. Ya nī başını gūy gibi
(M,T+ ḫam-ı) çevgān-ı zülf-i cānānda oynada, ḥāṣılı, cānān yolında serden geçe.
Mıṣrā -ı evvelde sereş yerine teneş yazan ma nā-yı beytden āgāh olmamış.

ه

כאم دل ا
وכ

از د א
א از

Tu ez-dehān’ş ṭaleb kām-ı dil eger cūyī
Çu Ḥāfıẓ ez-pey-i çeşmeş me-rev ki arbede-cū’st

Tu ḫiṭāb-ı āmmdır. (M,T+ Dehāneş’de şīn żamīr, māḳablindeki nūn żarūret-i vezniçūn sākin oḳunmaḳ gerek. Ṭaleb emr-i muḫāṭabdır, ṭalebīnden’den,
iste dimekdir, kām-ı dil mef ūli. Eger cūyī cümle-i şarṭiyye, mā-ḳabli cezāsı.
1

M: cānānıñ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Pey bunda ard ma nāsına. Arbede-cū vaṣf-ı terkībīdir, cūyīden’den, ṣavaş isteyici1 dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey āşıḳ, eger göñül murādını dilerseñ dehānından dile ki
kām-ı dil dehānındadır. Ḥāfıẓ (M,T+ gibi) çeşmi ardınca gitme ki arbede-cū ve
fitne-engīzdir, ya nī çeşmine uyup gitme ki (M,T+ ceng-cū ve seḥḥardır, olmaya
ki) seni fitneye düşüre.
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א

א

כ

אا

אس د ا
ا دل
ی

Suḫan-ı şinās ne i dil-berā ḫaṭā īn-cā’st
Çu bi-şnevī suḫan-ı ehl-i dil me-gū ki ḫaṭā’st

Ba żı dīvānlarda mıṣrā lar muḳaddem mu aḫḫar yazılmışdır2.
(M,T+ Suḫan-şinās vaṣf-ı terkībīdir, şināsīden’den. Nei; yā ḫiṭāb içündür.
Dil-berā; elif ḥarf-i nidā.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey dilber, söz añlayıcı degilsin, ḫaṭā bundadır. Pes, çünki
ehl-i dil sözini işidesin, (M,T+ dime ki ḫaṭādır.) Ya nī seniñ söz añlamaduġuñdan
ehl-i diliñ sözi saña ḫaṭā görindi3, ve-illā anlar ḫaṭā söz söylemezler.

آ
א

و
و
م
א כ در
אرك ا از

Serem be-dunyī vu uḳbī furū ne-mī-āyed
Tebāreke’llāh ezīn fitnehā ki der-ser-i mā’st

1
2
3

T: ṣavaşçı.
S: vāḳi olmuşdur.
M: ya nī seniñ söz añlamadıġıñdandır ehl-i diliñ sözi saña ḫaṭā göründügi.
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(M,T+ Be-dunyī; bā’sı ḥarf-i ṣıla.) Furū ne-mī-āyed egilmez1 dimekdir, (S,T+
isti mālden āgāh olmayan başım aşaġa gelmez dimişdir2.) Tebāreke’llāh; bu
ibāret ta accübi mutażammın taḥsīn içündür.
Maḥṣūl-i Beyt: Başım dünyāya ve āḫirete egilmez3 ya nī tenezzül eylemez.
Taḥsīn bu fitnelere ki bizim başımızdadır. (S,T+ Ḥāṣılı, cānāndan ġayriye baş indirmem, Allāh münezzehdir bu fitneden ki bizim başımızdadır ki hīç nesneye
baş egmeziz.)

א

دل ا כ
در ا رون
و او در אن و در
כ

Der-enderūn-ı men-i ḫaste-dil ne-dānem kīst
Ki men ḫamūşem u ū der-figān (118b) u der-ġavgā’st

(M,T+ Enderūn içeri ma nāsınadır, men’e iżāfeti lāmiyyedir ve men’iñ ḫaste-dil’e beyāniyyedir.) Kīst kimdir (S,T+ dimekdir, nedir dimek degildir ba żılar
ẓann eyledügi gibi4. Ū żamīri kīst’de ki ibāretine rāci dir.) (M,T+ Ki ḥarf-i ta līl.
Ḫamūşem fi l-i mużāri nefs-i mütekellim vaḥde, epsem olurum dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Bilmezem) ben dil-ḫasteniñ içerisinde kim vardır ki
ben ṭınmam ve ol kimse feryād u fiġān u ġavġādadır. Ya nī dīvāne göñlümdür
ki ālemi nāle ve efġānla5 pür eyledi, ammā ben ṣabr idüp hīç ṭınmam6.

ب

כ א ای
ده כאر א ا

د ز ده ون
אل אن כ از

Dilem zi-perde birūn şud kucāyī ey muṭrib
Bi-nāl hān ki ezīn perde kār-i mā be-nevā’st

Dilem (M,T+ zi-perde bīrūn şud;) perde’den murād iḫtiyār u rıżā perdesidir, ya nī ışḳ u muḥabbet ġalebesinden göñlüm bī-iḫtiyār oldı, ḥāṣılı, ḥālet-i
ṣalāḥ u intiẓāmdan çıḳdı. (M,T+ Kucāyī muṭrib ḳandasın ey muṭrib? Bi-nāl
emr-i muḫāṭabdır.) Hān edāt-ı tenbīh, āgāh ol dimekdir. Kelime-i teskīndir,
ṭur dimekdir diyen bu beyti müdde āya delīl getürdügi ġarībdir7.
1
2
3
4
5
6
7

S, T: inmez.
<T+ Redd-i Şem ī>
S, T: inmez.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: feryād u fiġān.
S: ṣabr idüp hīç dınmadım ve dınmazam.
<T+ Redd-i Ḥaḳāyıḳ >

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Beyt:

ع
د

دم اوج ج
א
אن ای

Kerdem ber-evc-i burc-i meh-i ḫīşten ṭulū
Hān ey ḥakīm ṭāli -i mes ūd-i men niger1

Bi-nāl emr-i ḥāżırdır ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle, muṭrib’e degildir diyen beytiñ
ma nāsına vāṣıl olmamış2. Ezīn perde didüginden muṭrib’iñ naġamātı perdesi
murāddır. (M,T+ Be-nevā’st;) nevā’dan (M,T+ bunda) murād ser u sāmān u intiẓām-ı ḥāldir, ya nī kişi müreffehü’l-ḥāl olmaḳdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm perde-i ṣabr u iḫtiyārdan ṭaşra oldı ve gitdi. Ḳandasın ey muṭrib, āgāh ol, iñle ki seniñ perde-i naġamātıñdan bizim kārımız
muntaẓamdır. Ḥāṣılı, seniñ perde-i (S,T+ sāz u) naġamātıñdan göñlüm teskīn
olur ve ḳarār bulur.3

ا אت د
آرا

אن

ا כאر
رخ در

Merā be-kār-ı cihān hergiz iltifāt ne-būd
Ruḫ-i tu der-naẓar-ı men çunīn ḫoşeş ārāst

Bu beytde ḳāfiye ma mūldür tecezzī ṭarīḳiyle. (M,T+ Merā benim dimekdir.
Be-kār-ı cihān; bā ḥarf-i ṣıla, kār-ı cihān iżāfeti lāmiyyedir.) (T+ Ruḫ-i tu
iżāfeti de lāmiyyedir. Naẓar-ı men iżāfeti de böyledir.) (M,T+ Ḫoşeş; şīn-i żamīr
kār-ı cihān’a rāci dir. Ārāst fi l-i māżī müfred ġā ib, bezedi dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Benim cihān maṣlaḥatına ve işine hergiz iltifātım yoḳ idi,
ammā seniñ ruḫuñ benim naẓarımda anı böyle güzel4 bezedi. (M,T+ Ya nī seniñ
ruḫuñ esbāb-ı ḥüsnle müzeyyen ü ārāste olduġiçün kār-ı cihān benim gözüme
ārāste ve pīrāste görinür), ya nī seniñ ḥüsnüñ āleme zīnet virdügiçün dünyā
gözime müzeyyen görinür.

م א
ام ز א כ
دارم ا א כ א

אر

Ne-ḫufteem zi-ḫayālī ki mī-pezem şebhā
Ḫumār-ı ṣed şebe dārem şerāb-ḫāne kucā’st
1
2
3
4

Kendi ayımın burcunun zirvesinden doğdum. Ey hakîm/bilge, gel de benim mesut talihime bak.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: göñlüm teskīn ve ḳarārdır. T: teskīn ve ḳarār bulur.
S: göziyle.
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(M,T+ Ne-ḫufteem fi l-i māżī mütekellim vaḥde, uyumamışım dimekdir.
Ḫayālī; yā vaḥdet içündür. Ki rābıṭ-ı ṣıfat.) Mī-pezem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, pezīden’den, pişürürüm dimekdir. [Ṣed] şebe; hā-i resmī bunuñ gibi yerlerde miḳdār ma nāsı ifāde ider, yüz gice miḳdārı dimekdir, ammā
Türkīde -lik dimekle ta bīr iderler, meẟelā yüz gicelik dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Nice gīcedir uyumamaşım (M,T+ şol bir ḫayālden ki pişürürüm), ya nī meşāḳḳ-ı1 firāḳ-ı cānān taḫayyülinden niçe gicedir ki uyumamışım. Pes, yüz gicelik ḫumārım var, şarāb-ḫāne ḳandadır? Ya nī ḫumārı dāfi
olan yine ḫamrdır2, imdi baña meyḫāneyi gösteriñ, def -i ḫumār ideyin.

ند
א

ز

آ ده

כ
م אده

Çunīn ki ṣavma a ālūde şud zi-ḫūn-ı dilem
Gerem be-bāde bi-şuyīd ḥaḳ be-dest-i şumā’st

(M,T+ Ālūde şud; Farīsīde ism-i mef ūl böyle gelür, ya nī ef āl- āmmeniñ birisiyle, meẟelā kerde şud işlendi ve refte şud gidildi ve āmāde şud yaraḳlandı3,
ve ḳıs sā irehā aleyhā4. Bi-şūyīd fi l-i mużāri cem -i muḫāṭabdır, yursuñuz5
dimekdir. Ḥaḳ be-dest-i şumā’st ḥaḳ siziñ eliñizde dimekdir ya nī lāyıḳ ve
ḥaḳīḳdir ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Buncılayın ki ṣavma a benim ḫūn-i dilimden mülevveẟ ü
ālūde oldı, eger beni bāde ile yursañuz ḥaḳ siziñ eliñizdedir ya nī lāyıḳdır. Bu
beytde Ḫāceye i tirāż eylemişler ki ṣavma a ḫūn-i dil ile ālūde olmaḳdan kendini bāde ile yumaḳ lāzım gelmez, ṣavma ayı yumaḳ gerek idi. Cevāb virmişler
ki ẕikr eyledügi ḫūn-i dil çeşminden revān olan ḫūn-ı dildir. Pes, evvel kendini
ālūde ider, andan ṣoñra ṣavma ayı. İmdi buyurur ki beni bāde ile yuyuñ6, ṣoñra
ṣavma a içinde oturan yunsun7.

دار
در دل א
1
2
3
4
5
6
7

M: müştāḳ-ı.
S, M: ḫumārdır.
M, S: ḥāżırlandı.
Diğerlerini buna kıyas et.
S, M: yuyuñuz.
S: yuñ.
M: yusın. T: yusun.

א
د

כ

ازان

כ آ

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ezān be-deyr-i muġānem azīz mī-dārend
Ki āteşī ki ne-mīred hemīşe (119a) der-dil-i mā’st

(M,T+ Ezān edāt-ı ta līl. Be-deyr-i muġānem; bā ḥarf-i ẓarf, deyr-i muġān
iżāfeti lāmiyyedir, mīm-i żamīr ma nā cihetinde azīz’e muḳayyeddir. Ki ḥarf-i
ta līl. Āteşī’de yā vaḥdet içündür. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ne-mīred fi l-i nefy-i
müstaḳbel, mirīden’den, söyünmez1 dimekdir, zīrā āteşde isti māli bu ma nāyadır. Hemīşe dā im dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Anıñçün deyri muġānda beni azīz ṭutup ḥürmet iderler,
zīrā bir āteş ki hīç söyünmez, bizim göñlümüzdedir, ya nī āteş-i ışḳ u muḥabbet veyā āteş-i bāde. Hemīşe lafẓı mā-ḳabline de ṣarf olmaḳ cāyiz mā-ba dine
de, birine ḳaṣr eylemek taḳṣīrdir2. Bu söz āteş-perest muġāna göredir, büt-perest olana göre3 degil.

ب

دوش آن
ز ز ا

אز د כ ا
ود א
כ ر

Çi sāz būd ki bi-nvāḫt dūş ān muṭrib
Ki reft omr u dimāġem henūz pur zi-nevā’st

Ḳıllı sāzlarda çalmaḳdan nevāḫt’la ta bīr iderler, meẟelā çengde ve ḳānūnda
ve şiş-ḫānede4 çeng çalıcı ma nāsına5. Evvelki ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfatdır, ikinci
ki ḥarf-i beyān. (M,T+ Reft omr gitdi ömür, ya nī öldüm.) Nevā bunda ṣavt u
naġme ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: (S,T+ Ḫāce) istifhām-i ta accübī ṭarīḳiyle su āl buyurur: Dün
gice muṭrib çalduġı ne sāz idi ki öldüm ve dimāġım henūz nevādan pürdür,
ya nī bu sāzıñ aceb (S,T+ te ẟīri var) ki leẕẕeti dimāġımdan gitmez.

در ا رون داد
ز ز آوا

دو

ز

ای
אی

Nidā-yı ışḳ-ı tu dūşem der-enderūn dādend
Feżā-yı sīne zi-şevḳem henūz pur z’āvā’st
1
2
3
4
5

T: ṣoyunmaz.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M, T: nisbet.
T: şeş-ḫānede.
M: şeş-ḫānede. Çeng-nevāz çeng çalıcı ma nāsına. S: şeş-ḫānede çeng-nevāz.
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(M,T+ Nidā maṣdardır, müfā ale bābından, çaġırmaḳ ma nāsına Nidā-yı
ışḳ-ı tu iżāfetleri lāmiyyedir. Dūşem; mīm’i ma nā cihetinde enderūn’a
muḳayyeddir, enderūnem dimekdir. Murād enderūn’dan, göñüldür. Der
bunda bā-yı ṣıla ma nāsınadır, enderūnuma dimekdir. Dādend fi l-i māżī
cem -i ġā ib, virdiler dimekdir. Feżā ṣaḥrāya dirler, sīne’ye iżāfeti beyāniyyedir.
Zi-şevḳem; mīm’i ma nā cihetinde sīne’ye muḳayyeddir, feżā-yı sīneem taḳdīrinde.) Āvā āvāz ma nāsınadır. (M,T+ Āvā’nıñ hemzesi mā-ḳabline vaṣl olmaḳ
gerekdir, vezne ḫalel gelmeye.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ışḳıñ nidāsını ya nī ḫaberini dün gice benim göñlüme virdiler, (S+ ya nī göñlüme ışḳdan ḫaber virdiler.1) Pes, sīnemiñ ṣaḥrāsı,
şevḳden el-ān pür-āvāzdır. Ba żı nüsḫada āvā yirine ṣadā vāḳi dir. Fi’l-ḥaḳīḳa
nidāya ṣadā ġāyet münāsibdir, zīrā ṣadā yanḳuya dirler, (M,T+ ya nī bir ṭaġda
veyā bir ḳubbede nidā eyleseñ ardınca ṣadā peydā olur.) Ve ba żı nüsḫada nidā
yirine nevā vāḳi dir. Pes, bu āvā’ya ziyāde münāsibdir.

ا

ت

ز

ز

ر

از آن ز אن כ א
ز ق כ ه دل او

Ez-ān zamān ki be-Ḥāfıẓ resīd ṣavt-ı ḥabīb
Zi-şevḳ kūh-ı dil-i ū henūz pur zi-ṣadā’st

Ba żı nūsḫada bu beytiñ ḳāfiyesinde ṣadā yerine āvā vāḳi dir ve beyt-i sābıḳda āvā yirine ṣadā ve bi’l-cümle böyle olmaḳ münāsib idi, ammā ekẟer
nüsaḫ yazılan gibi vāḳi dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol zamāndan beri ki Ḥāfıẓ’a ṣavt-ı ḥabīb irişdi, anıñ kūh-ı
dili şevḳden henūz pür-ṣadādır, ya nī ṣavt-ı ḥabīb leẕẕeti dilinden hīç gitmez.

1

T: Seniñ ışḳıñ nidāsını ya nī ḫaberini dün gice benim göñlüme ışḳıñdan ḫaber virdiler.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

['E HARFİ]
Ve lehu eyżan fī ḥarfi’ẟ-ẟāi1

110
Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilāt

در אن ا אث
א אن ا אث

درد א را
א را

Derd-i mā-rā nīst dermān el-ġıyāẟ
Hecr-i mā-rā nīst pāyān el-ġıyāẟ

El-ġıyāẟ meded dimekdir. Hecr, hā’nıñ fetḥiyle, maṣdardır, ayrılıḳ2 ma nāsına, firāḳ gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim derdimize dermān yoḳ meded. Bizim hicrānımıza3
pāyān yoḳ meded.

אن כ
אن ا אث

د و دل د و
ا אث از ر

Dīn u dil burdend u ḳaṣd-ı cān konend
El-ġıyāẟ ez-cevr-i ḫūbān el-ġıyāẟ

Ḳaṣd’ıñ cān’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve cevr’iñ ḫūbān’a iżāfeti maṣdarıñ fā iline4.
Maḥṣūl-i Beyt: Dīn ü dilimizi iletdiler ve cānımıza ḳaṣd eylediler. Meded
ḫūblarıñ cevr ü siteminden meded.

א
א אن ا אث

در אی
כ ا د

Der-bahā-yı būse i cānī ṭaleb
Mī-konend īn dil-sitānān el-ġıyāẟ
1
2
3
4

S: Fī ḥarfi’ẟ-ẟā i.
S, M: ayrılmaḳ.
S: hecrimize.
M: maṣdarıñ fā iline iżāfetleri gibidir.
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(M,T+ Būsei’de ve cānī’de yā vaḥdet içündür.) Ṭaleb mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.
(M,T+ Mī-konend, fi l-i mużāri cem -i ġā ib, eylerler dimekdir. Dil-sitānān cem -i
dil-sitān’dır, dil-sitān vaṣf-ı terkībīdir, sitānīden’den, göñül alıcılar dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bir būse bahāsında bir cān ṭaleb iderler bu göñül alıcı maḥbūblar, meded. Bu beytde Ḫāce’ye i tirāż eylemişler ki sen bir būseye bir cān
virmegi çoḳ ṣanup istigāẟe idersin. Āşıḳ ḫod bir būseye biñ (M,T+ cān) virür.
Tek (M+ hemān) cānān ḳabūl eylesün.

ن א رد ا כא د ن
א אن در אن ا אث
ای
Ḫūn-i mā ḫordend īn kāfer-dilān
Ey muselmānān çi dermān el-ġıyāẟ

(M,T+ Kāfer-dilān kāfer-dil’iñ cem idir), kāfir yürekli dimekdir, ma nā-yı
lāzımīsi merḥametsizdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ḳanımızı içdiler bu bī-rahm cānānlar. Ey müselmānlar, nedir dermān, meded! Bu beytde de Ḫāce’ye i tirāż eylemişler, fe-te emmel.

כ אن ه ای روز و
ان ا אث
ای

داد
از

Dād-ı miskīnān bi-dih ey rūz-i vaṣl
Ez-şeb-i yeldā-yı hicrān el-ġıyāẟ

Dād adl ma nāsına. (M,T+ Bi-dih emr-i muḫāṭabdır, dihīden’den, vir dimekdir.) Dād’ıñ miskīnān’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir.
Rūz-ı vaṣl iżāfeti beyāniyye, şeb-i yeldā-yı hicrān iżāfetleri de böyledir1. Şeb-i
yeldā ḳış gicelerinden eñ2 uzun giceye dirler, irtesi gün döner. (S,T+ Nāsıñ i tiḳādı budur ki ol gice baḳır gemisi deryāda gezer.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey vaṣl güni, miskīnleriñ dādını vir ya nī hicrāndan intiṣāf
eyle. Hicrān şeb-i yeldāsından meded, ḥāṣılı, hicrān gicesiniñ ṭūlinden şikāyetdir3.
1
2
3

S, M: Rūz-ı vaṣl ve şeb-i yeldā-yı hicrān iżāfetleri beyāniyyedir.
S: iki.
S: kināyetdir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ر
درد د
دل و אن ا אث

زא

ز

Her zemānī derd-i dīger mī-resed
Zīn ḥarīf-i bī-dil u cān el-ġıyāẟ

(M,T+ Zemānī’de yā tenkīr içündür. Derd-i dīger bir ġayri derd ya nī tāze
tāze derd dimekdir.) Mī-resed fi l-i ḥāl, fā ili żamīrdir ve (M,T+ derd) merhūndur (M,T+ mıṣrā -ı ẟānīye). Ḥarīf’den bunda ġam u ġuṣṣa murāddır ki kendiyle
muṣāḥib olup yanından ayrılmaz.
Maḥṣūl-i Beyt: Her zamān bir tāze derd irūşür bu bī-dil ü cān muṣāḥibden
ki ġam u ġuṣṣadır, meded.

زان ا אث

א روز و
ام אن و

Hemçu Ḥāfıẓ rūz u şeb bī-ḫīşten
Geşteem giryān u sūzān el-ġıyāẟ

(M,T+ Ḫīş ve īşten kendi dimekdir, bī-ḫīşten bī-ḫod u bī-ṭāḳat dimekdir.
Giryān ve sūzān ṣıfat-ı müşebbehelerdir, aġlaġan ve yanaġan ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gice ve gündüz Ḥāfıẓ gibi bī-ḫod olup aġlaġan ve yanaġan1
olmuşum, meded. (119b)

1

M, T: giryān u sūzān.
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[CĪM HARFİ]
Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-cīm1

111
Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אج
ن אج

د ان א
אن כ ری

د כ از

כ

Sezed ki ez-heme i dil-berān sitānī bāc
Ki ber-ser-i heme ḫūbān-ı kişverī çun tāc

Sezed (M,T+ fi l-i mużāri müfred ġā ib, lāyıḳ ma nāsına), Arabīde yenbaġī
gibi2. Ki ḥarf-i beyān. Hemei; āḫirinde yā-yı baṭnī żarūret-i vezniçün gelmişdir ve hemze iżāfet içündür. (M,T+ Sitānī fi l-i mużāri muḫāṭab, yā alāmet-i
ḫiṭābdır, sitānīden’den, almaḳ ma nāsına. Ki ḥarf-i ta līl. Kişverī; kişver iḳlīm,
yā żamīr-i ḫiṭāb.) Tāc Arabīdir, iklīl de dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Lāyıḳdır ki cemī ālem dilberlerinden bāc alasın, zīrā cemī memleket ḫūblarınıñ başı üzerinde tāc gibisin,
ya nī cemī an dilberleriñ ser-firāz pādişāhısın ve hep dilberleriñ başı üzerinde
yeriñ var.

כ אن
داده اج

آ ب
و
א

ز

دو

Du çeşm-i mest-i tu āşūb-i cumle Türkistān
Be-çīn-i zulf-i tu Māçīn u Hind dāde ḫarāc

(M,T+ Āşūb bunda fitne ma nāsınadır.) Türkistān Semerḳand ve Buḫārā
ve añarısı Hind’e varınca Türkistān’dır. (M,T+ Çīn-i zulf iżāfeti lāmiyyedir.)
Māçīn Türkistān nihāyetinde bir şehirdir. Türkistān ve Çīn ve Māçin ve
Hind cem iyyeti mürā āt-i naẓīrdir.
1
2

M: Ve lehu eyżan. S: Fī ḥarfi’l-cīm.
S: Sezed Arabīde yenbaġī ma nāsınadır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ iki mest çeşmiñ cemī Türkistān memleketiniñ fitnesidir. Seniñ çīn-i zülfüñe Māçīn ü Hind ḫarāc virmişdir.

آ از رخ روز
رو
داج
אر כ ز

אض روی
اد ز

Beyāż-ı rūy-i tu rūşenter āmed ez-ruḫ-i rūz
Sevād-ı zulf-i tu tārīkter zi-ẓulmet-i dāc

Beyāż aḳlıḳ ma nāsına, kāġıd da dirler ve rūy’a iżāfeti beyāniyyedir. Ruḫ-i
rūz iżāfeti de böyledir. Sevād-ı zulf iżāfeti de böyledir1. Ẓulmet-i dāc aṣlında
(S+ ẓulmet-i) şeb-i dāc’dır, (M,T+ ya nī dāc’e mużāf maḥẕūfdur), zīrā dāc ẓulmet
ma nāsınadır. Pes, dāc’a mużāf taḳdīr eylemesek şey (S+ kendi) nefsine mużāf
(S,T+ olmaḳ) lāzım olur, aṣl-ı lüġat dācī’dir, yā ile, ammā Acem yā’sız oḳur, fāş
lafẓı gibi. Ducā da (M,T+ ẓulmete) dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ yüzüñ aḳlıġı gün yüzinden rūşenrekdir2, (M+ ya nī
gün yüzinden aydınlıḳdır3.) Seniñ zülfüñ sevādı ḳarañu giceden (S,T+ ḳarañuraḳdır, ya nī) ziyāde siyāhdır.

אכ א א
ج
ر

ض
درد دل

از

از

Ezīn maraż be-ḥaḳīḳat şifā kucā yābem
Ger ez-tu derd-i dil-i men ne-mī-resed be- ilāc

Ezīn maraż’dan ġarażı maraż-ı ışḳdır ve bu ibāret kucā yābem lafzına
müte alliḳdir. Ger edāt-ı şarṭdır, ekẟer nüsḫada ger yerine ki vāḳi dir, ta līl
içün, ammā biz edāt-ı şarṭ nüsḫasını tercīḥ eyledik. Ne-mī-resed fi l-i nefy-i
müstaḳbel, cümle-i şarṭiyye, irişmezse dimekdir. Cümle-i cevābiyyesi mıṣrā -ı
evveldir veyā mıṣrā -ı evveliñ medlūli gibi bir cümledir. (M,T+ Be-ilāc; bā ḥarf-i
ṣıla), ilāc müfā ale bābından maṣdardır, bunda devā ve dermān ma nāsınadır,
ne-mī-resed’e müte alliḳdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim yüregim aġrısına eger senden ilāc irişmezse ben bu marażdan ya nī maraż-ı ışḳdan ḳanda şifā bulurum? Ya nī bunun ilācı seniñ şerbet-i
viṣāliñdir, eger müyesser olursa şifā-peẕīr olurum, ve-illā firāḳ eceliyle4 ölürüm.
1
2
3
4

S: Beyāż’ıñ rūy’a ve ruḫ’uñ rūz’a ve sevād’ıñ zulf ’e iżāfetleri beyāniyyedir.
M: ziyāde rūşendir.
T: ya nī aydınraḳdır.
‘firāḳ-ı ecel ile’ şeklinde de okunabilir.
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א
رواج

داده ب
د از אت

د אن

Dehān-ı teng-i tu dāde be-āb-ı Ḫıżr beḳa1
Leb-i çu ḳand-i tu burd ez-nebāt-ı Mıṣr revāc

Dehān’ı tenglikle vaṣıf meşhūrdur, zīrā ṭarlıġı küçüklügini müstelzimdir
ve küçüklügi mu teberdir2. Bir mertebe ki ba żılar cüz -i lā-yetecezzā ve cevher-i ferd ve noḳṭa-i mevhūm didiler ve ba żılar ‘nīst ū’ didiler, ḥāṣılı, zevāyā-yı
ademe irsāl eylediler. (M,T+ Dehān-ı teng iżāfeti beyāniyyedir ve teng’iñ tu’ya
lāmiyyedir. Dāde virmiş dimekdir, māżīden ḳısımdır. Be-āb-ı Ḫıżr; bā ḥarf-i
ṣıla3, āb-ı Ḫıżr iżāfeti lāmiyyedir ednā mülabese ile, zīrā āb’dan bunda murād
āb-ı ḥayātdır, pes, Ḫıżr’a iżāfeti mecāzdır andan içdügiçün.) Ḫıżr ḫā’nıñ fetḥi
ve ḍādıñ kesriyle efṣaḥdır ḫā’nıñ kesri ve ḍād’ıñ sükūnından. Beḳā’dan murād
ḥayāt-ı ebedīdir, (M,T+ ya nī āb-ı ḥayāta ebedī ḥayāt virdi, ya nī ḥayāt-ı ebedī
virdi. Leb-i çu ḳand iżāfeti beyāniyyedir. Nebāt-ı Mıṣr lāmiyyedir ednā mülābese ile.) Revāc maṣdardır, rāce-yerūcudan (M,T+ ya nī naṣara bābından,) geçer
aḳçe ve altunda müsta meldir, (M,T+ dirhem u dīnār-ı rāyic dirler, geçici aḳçe ve
altun dimekdir.) Bunda murād revāc iletmekden, kesāda düşürmekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, seniñ dehān-ı tengiñ āb-ı ḥayāta ḥayāt u beḳā
virmiş, ya nī āb-ı ḥayāt iḥyā ḫāṣṣasını seniñ dehān-ı tengiñden kesb eylemiş. Ve
seniñ ḳand gibi şīrīn lebiñ nebāt-ı Mıṣr’dan revāc u nefāḳı iletüp4 anı kesāda
düşürmüş. Ḥāṣılı, seniñ lebiñ var iken nebāt-ı Mıṣr’ıñ kimse adını ve dadını
añmaz5.

د
ز אج

אن ز
او ز אزכ

כ

כ

ا

دل

Çi-rā hemī-şikenī cān-ı men zi-seng-dilī
Dil-i ża īf ki hest ū zi-nāzikī çu zucāc

(M,T+ Çi-rā’da cīm’iñ fetḥi ve kesri lüġatdır, aṣlında çi’dir cīm’iñ kesri ve
hā-i resmīyle. Hemī-şikenī fi l-i mużāri müfred muḫāṭabdır, evvelinde hā
1
2
3
4
5

S: ḥayāt.
S: Dehānıñ teng olması küçük olmasını müstelzimdir ve bu mu teberdir.
S, M: ẓarf.
M: nefaḳ ile.
M: bilmez.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

te kīd ifāde ider ve mī ma nā-yı ḥāliyyeti. Cān-ı men münādādır, ḥarf-i nidāsı
maḥẕūf ve iżāfeti lāmiyyedir. Seng-dilī; yā ḥarf-i maṣdar ve seng-dil vaṣf-ı
terkībī, ṭaş yürekli dimekdir. Żaīf, hemī-şikenī’niñ mef ūlün bihidir ve iżāfeti
beyāniyyedir. Ki ḥarf-i ta līl. Zucāc ṣırçaya dirler.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey benim cānım, niçün seng-dillikden benim dil-i ża īfimi şikest idersin ki nezāket (120a) ü leṭāfetden ṣırça gibidir. Ḥāṣılı, Ḫāce
Ḥāfıẓ’ıñ nāzik ü laṭīf göñlini ṣımaḳ1 lāyıḳ u münāsib degildir. (S,T+ Niçün
ṣırsın benim cānım seng-dillikden diyen maḳṣūd-ı beyte vāṣıl olmamış2.
Bu beytde ḫiṭāb Ḫudā’yadır diyen efḥaş-ı ḫaṭāyā3 eylemiş4, zīrā Ḫudā’ya
seng-dillik iẟbātı lāzım gelür.)

אده
אج

אن
אن כ

و

و

Çi gūne beste be-mūyī miyān bi-gşāde
Ten-i çu fīl u surūnī besān-ı gunbed-i āc

Beste ve guşāde aṣlında bestei ve guşādei’dir, yā-yı ḫiṭāb ile, żarūret-i
vezn içün ḥaẕf olunmuşdur. (M,T+ Be-mūyī; yā’sı vaḥdet içündür.) Miyān’ı
mūy’la baġlamaḳ mū-miyān olmasından kināyetdir. Bi-gşāde mıṣrā -ı ẟānīye
merhūndur. Ten-i çu fīl iżāfeti beyāniyyedir. Ten-i’de yā vaḥdet içündür diyen
iṣābet eylememişdir5, zīrā anda yā mektūb olmaz, (M,T+ yā-yı baṭnīdir, żarūret-i
vezniçūn iẟbāt olur). Surūnī ve surīn ve surūn, yā’yla ve vāv’la, ucaya6 dirler ya nī ḳalın etlere dirler7, ammā ḥayvānātda ṣaġrı ma nāsınadır, yā’sı tenkīr
içündür. Besān edāt-ı teşbīh. Gunbed ḳubbe ma nāsınadır. Āc fil kemigi. Fil
gibi teni ve āc gibi sürūnı açmaḳdan ġaraż semirdüp ḳalınlatmaḳdır8.
Maḥṣūl-i Beyt: Ne vech ile belini bir ḳıl ile baġlamışsın, (S,T+ ya nī mūy
gibi miyāna māliksin ve fīl gibi teni ve āc gibi surūnı açmışsın) ya nī semirdüp
1
2
3
4
5
6
7
8

M: ḳırmaḳ.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: fāḥiş ḫaṭā.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: uca.
S: ya nī ḳalıñ etlere laḥm dirler.
T: ḳalıñlandırmaḳdır.
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ḳalıñlatmışsın1? Ḥāṣılı, mūy gibi miyāna ve fīl gibi āzīm cüẟẟeye ve āc gibi
beyāż surūna neden mālik olmışsın? Beste ve guşāde’niñ fā ili Allāh’dır diyen
ġaflet eylemiş2, zīrā Allāh’a su āl müteveccih olmaz. 3﴾ ُ َ ْ َ ﴿ َ ُ ْ ـ َ ُ َ א
ٔ

ا
ن אج

و د אن آب
یو
و و אن

Ḫaṭ-ı tu Ḫıżr u dehān-ı tu āb-ı ḥayvān’est
Ḳad-i tu serv u miyān-ı tu mūy u ber çun āc

Lafẓ-ı āc tekrār geldüginden ẓāhirdir ki bu beyt veyā beyt-i sābıḳ Ḫāce’niñ
degildir, ammā tetmīm-i fā ide içün şerḥ olunur.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫaṭṭıñ Ḫıżır’dır ya nī yeşil ve tāzedir4 ve dehānıñ āb-ı
ḥayvāndır ya nī yenbū -ı āb-ı ḥayātdır. Ḳaddiñ de servdir, ya nī bülendlikde ve
mevzūnluḳda. Ve miyānıñ mūydur incelikde. Ve sīne ve pehlūlarıñ āc gibidir
beyāżlıḳda.

ن
دی כאج

ای
א
ۀ אك در

אد در
כ

Futāde der-ser-i Ḥāfıẓ hevā-yı çun tu şehī
Kemīne bende-i ḫāk-i der-i tu būdi kāc

(M,T+ Der-ser; der bunda ḥarf-i ṣıla ma nāsına. Kemīne bende;) kemīne;
(M,T+ kem eksik), yā ḥarf-i nisbet ve nūn te kīd-i nisbet içündür ve hā-yı (S,T+
resmī) taḫṣīṣ içündür, ya nī bu vaṣfı bende’ye taḫṣīṣ ider. Kemīne bende’niñ
ṣıfatıdır, żarūret-i vezniçün muḳaddem olmuşdur. Bende-i ḫāk-i der-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Kāc kāş ma nāsınadır. (M,T+ Türkçe kāşki dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ başına seniñ gibi bir pādişāhıñ muḥabbeti düşmüşdür, ya nī seniñ muḥabbetiñ dimekdir, miẟlüke lā-yebḫalu5 ḳabīlindendir.
Kāşki seniñ ḳapuñ ṭopraġınıñ en eksikli ḳulı olaydı, ya nī seniñ ḳuluñ olaydı
kāşki dimekdir. (S,T+ Eksikli seniñ ḳapuñ ṭopraġı ḳulı olaydı kāşki ve daḫi kāşki
kemīne seniñ ḫāk-i deriñ bendesi olaydı diyenler ġarīb taṣvīr-i ma nā buyurmuşlar.)
1
2
3
4
5

T: ḳalıñlandırmışsın.
<T+ Redd-i Şem ī>
“Allah yaptığından hesaba çekilmez ama onlar hesaba çekilirler.” Enbiya 21/23.
M: ter ü tāzedir. T: yaşıl ve tāzedir.
Senin gibi biri cimrilik yapmaz.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

[ḤĀ HARFİ]
Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-ḥāi1

112
Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ح

אح

ن א
כאن ا

آ

ح א

ا

Eger be-meẕheb-i tu ḫūn-i āşıḳ’est mubāḥ
Ṣalāḥ-ı mā heme ān’est k’ān tu-rā’st ṣalāḥ

Ṣalāḥ yarar dimekdir, muḳābil-i fesāddır.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ meẕheb ü milletiñde āşıḳıñ ḳanın dökmek mübāḥ2 ise imdi bizim ṣalāḥımız oldur ki seniñ ṣalāḥıñdır. Ya nī her ne ki saña
yararsa bize yarar, eger ḳan dökmek eger cān almaḳ.

אت
אح

د א ا
د א ا

اد ز
אض روی

Sevād-ı zulf-i tu bi-nmūd cā ilu’ẓ-ẓulümāt
Beyāż-ı rūy-i tu bi-gşūd fāliḳu’l-iṣbāḥ (120b)

Ba żı nüsḫada böyle vāḳi dir:

אت
אح

ا

ا

א

א

אه

אه

اد ز
אض روی

Sevād-ı zulf-i siyāh-ı tu cā ilu’ẓ-ẓulümāt
Beyāż-ı rūy-ı çu māh-ı tu fāliḳu’l-iṣbāḥ

1
2

M: ve lehu. S: Fī ḥarfi’l-ḫā i.
S: murād.
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Cāil bunda ḫālıḳ ma nāsınadır. Fāliḳ lüġatda yarıcı1, ammā bunda ḫālıḳ
ma nāsınadır. (M,T+ Sevād-ı zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Beyāż-ı rūy-ı çu
māh-ı tu da böyledir.) Cāil ve fāliḳ’dan mużāf maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām
ṣun-i cāil ve ṣun-i fāliḳ’dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñ sevādı2 ṣun -i cā ilu’ẓ-ẓulümāt gösterdi ya nī
Ḫudā ẓulümātı ḫalḳ eyledügini gösterdi, zīrā zülf-i siyāh anıñ mec ūlindendir.
Ve seniñ rūyuñ beyāżı (M,T+ ṣun -i) fāliḳu’l-ıṣbāḥı açdı ve gösterdi ya nī ṣabāḥı
keşf eyledügini gösterdi. Ḥāṣılı, zülfüñ ẓulümāt-ı şebden nişāndır ve rūyuñ
beyāż-ı ṣubḥdan alāmetdir. Sevād mübtedā ve bi-nmūd ḫaberi ve cā il, bi-nmūd’uñ mef ūli. Ve mıṣrā -ı ẟānīde beyāż mübtedā ve bi-gşūd ḫaberi (S,T+ ve
fāliḳu’l-ıṣbāḥ bi-gşūd’uñ mef ūli. Sevādı cā il’e ve beyāżı fāliḳ’a mef ūl ṭutan
iṣābet eylememiş3.) (S,M+ Ve cā izdir ki taḳdīrsiz ma nā ṣaḥīḥ ola.
Maḥṣūl-i Beyt: Cā ilu’ẓ-ẓulümāt) (M+ ya nī ḫāliḳ-ı ẓulümāt) (S,M+ seniñ
zülfüñ sevādını gösterdi ya nī vücūda getürdi ve fāliḳu’l-ıṣbāḥ seniñ rūyuñ
beyāżını iẓhār eyledi ya nī ḫalḳ eyledi.) (S,T+ Bu beytiñ netīcesinde, seniñ zülfüñ
sevādı maẓhar-ı cā ilü’ẓ-ẓulümātdır ve yüzüñ beyāżı maẓhar-ı fāliḳu’l-ıṣbāḥdır
diyen indī söylemiş4.)

در כ אر روان
ز د هام ه כ
כ آ א כ در אن آن ح
Zi-dīdeem şude yek çeşme der-kenār revān
Ki āşinā ne-koned der-miyān-ı ān mellāḥ

Āşinā bunda ṣuda yüzmek ma nāsınadır (T+ ve mellāḥ gemiciye dirler.)
Kenār’dan murādı kendiniñ yanıdır. Revān ṣıfat-ı müşebbehedir, revīden’den,
aḳaġan5 ma nāsınadır. (S,T+ Revān bunda cān ma nāsınadır diyen rūḥ-ı ẟānī
aceb cān imiş6.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dīdemden yanımda (M+ aceb) bir çeşme aḳmışdır ki gemici7 ol çeşme ortasında yüzmek idemez ya nī yüzgeçlik idemez, bā-ḫuṣūṣ ki
bunlar yüzgeç olur. Ẓāhiren bu beytiñ ma nāsı böyledir ve bunda mübālaġa
1
2
3
4
5
6
7

M: yaradıcı.
S: sevdāsı.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: aḳmaḳ.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: mellāḥ.
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yoḳdur, belki nefs-i emirde böyledir1, zīrā çeşmeden aḳan ṣuda yüzülmez.
Ammā çeşme yerine baḥr getürse her ṭarīḳiyle mübālaġa bulunurdı, zīrā murādı keẟret-i girye ve bükādır. Ammā ne-koned yirine bi-koned ẕikr eylese murādı ḥāṣıl olurdı.

ت روح
ت راح

آب אت ا
و د אכ א را ازو

Leb-i çu āb-ı ḥayāt-ı tu-rā’st ḳuvvet-i rūḥ
Vucūd-i ḫākī-i mā-rā ezū’st leẕẕet-i rāḥ

Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı evvel böyle vāḳi dir: ‘Lebet ki āb-ı ḥayāt’est u ḳūt-i
rūḥ derū’st’. (M,T+ Leb-i çu āb-ı ḥayāt iżāfetleri beyāniyyedir ve ḥayāt’ıñ
tu-rā’ya iżāfeti lāmiyyedir ve ḳuvvet’iñ rūḥ’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūlinedir.
Vucūd’uñ ḫākī’ye beyāniyyedir ve ḫākī’niñ mā’ya lāmiyyedir. Ve leẕẕet-i
rāḥ iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfetidir. Ḫākī’niñ yā’sı nisbet içündür. Ezū’st; ū
żamīri leb’e rāci dir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ āb-ı ḥayāt gibi lebiñdir ḳuvvet-i rūḥ, ya nī seniñ lebiñde ḳuvvet-i rūḥ var. Bizim vücūd-i ḫākīmizde leẕẕet-i rāḥ andandır, ya nī
bizim vücūd-i süflīmize leẕẕet-i bāde andandır. Ḥāṣılı, seniñ lebiñden hem
cisme ḳuvvet ve hem rūḥa ḳuvvet ḥāṣıldır. Ammā mıṣrā -ı meẕkūruñ ma nāsı;
seniñ lebiñ ki āb-ı ḥayātdır ve rūḥ ḳūtı2 ki andadır, bizim ḫāke mensūb vücūdımıza leẕẕet-i rāḥ andadır.

אت
אح

א

ز כ تכ
از כ א ا و و

ز

Zi-çeng-i zulf-i kemendet kesī ne-yāft necāt
Ne ez-kemānçe-i ebrū vu tīr-i çeşm3 necāḥ

(M,T+ Çeng-i zulf-i kemendet iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Kemānçe-i ebrū ve tīr-i çeşm iżāfetleri de böyledir.) Çeng bunda ḳaynaḳ ma nāsınadır, ya nī arslan ve ḳaplan ve ba żı ṭuyūr-ı şikārīniñ ḳaynaġı. Gāh olur ki
insān pençesinde de isti māl olunur. Kemend Türkçe oḳruġa dirler, ammā
ḫalḳıñ ḳatında oḳruḳ kemend’den aḫfādır. Necāt ve necāḥ ḫalāṣ ma nāsınadır.
1
2
3

S: belki murād nefs-i emrdir.
Bu kelime ḳuvveti olarak da okunabilir.
S: çeşm-i tīr.
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Kemānçe tasġīr-i kemān’dır, yaycaġız dimekdir. Iḳlıġa ya nī rebāba kemānçe
didikleri1 (121a) ednā mülābese iledir2.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ kemend-i zülfüñ ḳaynaġından kimse necāt bulmadı
ya nī şikār eylemedik kimse ḳomadı. Daḫi kemānçe-i ebrūñdan ve tīr-i çeşmiñden kimse ḫalāṣ bulmadı ya nī tamām-ı ālem esīr-i kemend-i ışḳıñdır.

یز א
نכ

ح

و

و

حو
زر و א

Ṣalāḥ u tovbe vu taḳvī zi-mā me-cū hergiz
Zi-rind u āşıḳ u Mecnūn kesī ne-cust felāḥ

(M,T+ Taḳvā vāv’ıñ fetḥiyle Arabīdir ve kesriyle taṣarrufāt-ı Acemdir. Me-cū
nehy-i muḫāṭabdır, cūyīden’den, dileme ve isteme dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bizden hergiz ṣalāḥ u tevbe ve taḳvā isteme, zīrā rind u āşıḳ
u Mecnūn(M,T+ dan kimse) ṣalāḥ u felāḥa ṭālib olmadı, ya nī bunlar mertebe-i
teklīfden sāḳıṭ olmuşlardır. Felāḥ u ṣalāḥ ise mükellefīn aḥvālidir. Pes, meẕkūrlardan felāḥ u ṣalāḥ gelmez.

ار ا אح

כאم د زو

اد

א

(S,T+ Ne-dād la l-i lebet būse i be-ṣed telbīs
Ne-yāft kām dilem z’ū be-ṣed hezār ilḥāḥ)

(T+ Lal-i lebet iżafeti beyāniyye.) (S,T+ Būsei; yā vaḥdet içündür ve hemze
ḥarf-i tevessül, (T+ yā-yı vaḥdeti mā-ḳabline īṣāl içündür, hemze vaḥdet içün
diyenler meẕkūr ḳā ideyi bilmez imiş3.)
(S,T+ Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ la l-i lebiñ bir būseyi yüz telbīs ile virmedi, göñlüm andan murādın bulmadı yüzbiñ ilḥāḥ u ibrāmla. Ya nī her ne ḳadar ki
ilḥāḥ u ibrām eyledimse la l-i lebiñ öpmek müyesser olmadı.)

ام
اح

כ א אد כ
ب אכ כا

א
و

Piyāle çīst ki bā-yād-ı tu keşīm mudām
Ve naḥnu neşrebu şurben keẕālike’l-aḳdāḥ
1
2
3

S: Yaya kemānçe didikleri.
S, M: münāsebetledir.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(M,T+ Bā-yād; bā ḥarf-i ṣıla veyā muṣāḥabet. Yād añmaḳdır, ẕikir ma nāsına.
Mudām lafẓ-ı müşterekdir şarāb ve devām mābeyninde. Nahnu biz dimekdir.
Neşrebu fi l-i mużāri mütekellim ma a ġayrih, şeribe-yeşrebu’dan ya ni alime
bābından, içeriz dimekdir. Şurben maṣdardır1, neşrebu fi lini te kīd içün gelmişdir, mef ūli maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām ‘neşrebu mudāmete’l-ḥubbi’. Keẕālike; kāf ḥarf-i teşbīh, ẕālike ism-i işāret. Aḳdāḥ ḳadeḥiñ cem idir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Piyāle nedir ki biz seniñ yādıñla2 dā imā anı çekevüz3 veyā
seniñ ẕikriñe ya ni ışḳıña. Yāḫud ma nā böye ola ki piyāle nedir ki biz seniñ
yādınla andan müdām çekevüz4. Müdām keşīm’iñ mef ūlidir ezū taḳdīriyle,
ya nī ez-piyāle, żamīr piyāleye rāci ola. Daḫi kemāl-i şevḳden müdām içeriz.
(S,T+ Müdām) içdigimiz gibi ḳadeḥleri bile içeriz, ya nī ẓarfı maẓrūfla bile içeriz.
Bu beyt dīvānlara bulunmayup şerḥlerde bulundıġıçün5 tetmīm-i fā ide içün
yazıldı. Egerçi çoḳluḳ ṣafāsı yoḳdur.

אد
אح

د אی אن ورد ز אن א
אو
ام א כ د

Du ā-yı cān-ı tu vird-i zebān-ı Ḥāfıẓ bād
Mudām tā ki buved muttaṣıl mesā vu ṣabāḥ

(M,T+ Duāyı cān-ı tu iżāfetleri lāmiyyedir ve duā’nıñ cān’a) (T+ iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindindir. Vird-i zebān-ı Ḥāfıẓ) (M,T+ iżāfetleri de
böyledir. Vird’iñ zebān’a iżāfeti maṣdarıñ fā ilinedir.) Bād maḳām-ı du āda
vāḳi olsa Arabīde āmīn ma nāsınadır. Tā tevḳīt içündür, Arabīde mā gibi.
Muttaṣıl (M,T+ ism-i fā ildir, ifti āl bābından, ẟülāẟīsi vaṣldır,) aṣlı muvtaṣıldır,
vāv tā’ya ibdāl olunup idġām olunmuşdur. Mesā naḳīż-i ṣabāḥ’dır. Pes, birbirine nice muttaṣıl olur. (M,T+ İmdi,) dā im mādāmki mesā ve ṣabāḥ biribirine
muttaṣıl ola dimekde nice (M,T+ cihetden) semācet var6, te emmel tedri.
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cānıña du ā eylemek Ḥāfıẓ zebānınıñ virdi olsun
mādāmki mesā ve ṣabāḥ biri biri ardınca gelür, ya nī ḳıyāmete dek.

1
2
3
4
5
6

M: maṣdar-ı muṭlaḳ.
M, T: ẕikriñle.
S: çekeriz.
S: çekeriz.
S: bulunup.
<T+ Redd-i Şem ī>
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113
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

راح
ح
و

م اه א
و אل

ل
وا א

כ אه ا

Bi-bīn hilāl-i Muḥarrem bi-ḫāh sāġar-ı rāḥ
Ki māh-ı emn u emān’est u sāl-i ṣulḥ u ṣalāḥ

Bu beyt telmīḥdir Şāh Şucā ’ıñ Lār pādişāhıyla1 müṣālaḥa eyledügine. Ya nī
bundan evvel2 Lār’ıñ pādişāhıyla3 İlḫānīler muḳātele ve muḥārebe üzere idi.
Pes, Şāh Şucā ki taḫt-ı salṭanata cülūs eyledi, işitdi ki Timur Arab ve Rūm
üzere asker çeküp gelür4, vardı5 ve eṭrāfda muḫālif olan selāṭīnle ya nī Lār
pādişāhıyla ve ġayrilerle ki kendiniñ babasıyla şiḳāḳ üzere idi, muṣālaḥa eyledi
ve Timur ile6 ḳıtāl eylemek içün müheyyā oldı7. (F+ Rivāyet olunur ki otuz
biñ erle Hülāgū’ya muḳābil oldı, bunuñ biriyle Hülāgū’nuñ askeri yüzbiñdin
ziyāde idi.) (T,F+ Rivāyet8 olunur ki yarısını helāk eyledi. Āḳıbet Hülāgū askeri
yek-dil ü yek-cihet olup hücūm eyleyüp ḳatle irişdirmişler. Dirler ki Hülāgū
bunuñ şecā at u şehāmetini görüp ziyāde begenmiş, ḥattā çoḳ sa y eylemiş ki
diri ṭuta, ammā muḥkem ṣavaşçı olduġından diri ṭutmaġa müyesser olmayup
ḳatl eylemişler.) Pes, bu beyt ol zamānda eṭrāf pādişāhları ile olan muṣālaḥa ve
emn ü emāna telmīḥdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Hilāl-i Muḥarrem’i ve anıñ sāġara müşābehetini gör
ve bāde sāġarını ṭaleb eyle. Ya nī hilāl sāġara müşābih olduġıçün ke enne ki
bāde içmege işāret ider, zīrā emn ü emān ayıdır ve ṣulḥ u ṣalāḥ yılıdır. Māh-ı
emn u emān’da iki ma nā melḥūẓdur. Birisi oldur ki ke enne ki muṣālaḥa ol
ayda vāḳi dir. Birisi de oldur ki Muḥarrem eşhur-i ḥurumdandır ki anda ḳıtāl
ḥarāmdır. Zīrā eşhur-i ḥurum (121b) dörtdür. Birisi ferddir (S,T+ ya nī yalñız)
1
2
3
4
5
6
7
8

M: Lār’ıñ şāhıyla.
M: aḳdem.
M: şāhıyla.
T, F: işitdi ki Hülāgū ki Cengiz ḫānıñ (F+ oġlı) oġlıdır ya nī torunı. Acem üstine asker çeküp gelür.
S, M: gelüp vardı.
T, F: Hülāgū ile.
S: olup. T: müteheyyi oldı.
F: Ḥikāyet.
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ve üçi serddir ya nī mesrūddur ki biri biri ardınca gelür. Ferd Receb ayıdır ve
mesrūd Ẕi’l-ḳa de ve Ẕi’l-ḥicce ve Muḥarrem. Pes, Muḥarrem eşhur-i ḥurumdan olduġıçün emn u emān ayıdır ve muṣālaḥa bu senede olduġıçün1 ṣulḥ u
ṣalāḥ senesidir.

د אی دون ا כ
ای ر د ه כ ی ح

اع
אد

Nizā ber-ser-i dunyā-yı dūn gedā ne-koned
Be-pādişeh bi-nih ey nūr-i dīde kūy-i felāḥ

Nizā müfā ale bābından maṣdardır, çekişmek dimekdir. (M,T+ Be-pādişeh;
bā ḥarf-i ṣıla. Bi-nih emr-i muḫāṭabdır, nihīden’den, ḳo dimekdir. Be-pādişeh bi-nih ya nī) pādişāha terk eyle ki aña münāsibdir. Ey nūr-i dīde ḫiṭāb-ı
āmmdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Gedā dünyā-yı dūn üzerinde nizā u cidāl eylemez. Ey nūr-i
dīde, kūy-i felāḥı pādişāha ḳo ya nī pādişāha vir ki ṣāḥib-i dünyādır ve ṣalāḥ-ı
dünyā anıñladır. Felāḥ lüġatde fevz u necāt ma nāsınadır, murādına ẓafer bulmaġa dirler2.

دار ز אن و אل را כאن دم
و روز ا אح
ر

א

Azīz dār zemān-ı viṣāl-rā k’ān dem
Muḳābil-i şeb-i ḳadr’est u rūz-i istiftāḥ

(M,T+ Zemān-ı viṣāl iżāfeti lāmiyyedir. K’ān dem; ki ḥarf-i ta līl. İstiftāḥ
bunda fetḥ ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Zamān-ı viṣāli azīz ṭut, zīrā ol dem (T+ ya nī ol sā at) ḳadir
gicesine ve fetḥ-i (M,T+ bāb) günine muḳābildir. Ya nī zamān-ı viṣāl bī-naẓīrdir,
ḳadrini bilmek gerek, ömür gibi serī ü’z-zevāldir.

د
אح

اغ

ا

אر אده כ روزش
آن כ אم

Bi-y-ār bāde ki rūzeş be-ḫayr ḫāhed būd
Her ān ki cām-ı ṣabūḥī nihed çerāġ-ı ṣabāḥ
1
2

S: muṣālaḥa bu ayda veyā bu senede olduġıçün.
M: ya nī murāda ẓafer bulmaḳ. T: murādıyla ẓafer bulmaḳ. F: ya nī murādıyla ẓafer bulmaḳ.
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Bi-y-ār ḫiṭāb-ı āmmdır. Ki ḥarf-i ta līl. Rūzeş; şīn-i żamīr mıṣrā -ı ẟānīde
( ya nī ism-i işāret) ān’ıñ müşārün ileyhine rāci dir (M,T+ ki kes’den ibāretdir.) Her ān ki’ye rāci dir diyen müşārün ileyhi bilmez imiş1. (M,T+ Būd bunda
būden ma nāsınadır. Her ān ki aṣlında her ān kes ki idi, żarūret-i vezniçün ve
ḳarīne ḳā im olduġıçün kes ḥaẕf2 olundı.) Ṣabūḥ ṣabāḥ vaḳtinde şarāb içmekdir, (S,T+ içilür şarāba dimezler ba żılar ẓann eyledügi gibi3), yā ḥarf-i nisbet,
(M,T+ ṣabūḥa mensūb cām dimekdir. Çerāġ-ı ṣabāḥ iżāfeti beyāniyyedir) eger
nefs-i ṣabāḥ murād olursa, lāmiyyedir āfitāb murād olursa.
M+

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde getür ki güni ḫayr-ile geçiserdir her ol kimse ki ṣabūḥa mensūb cāmı ṣabāḥ çerāġı eyleye. Ya nī cām-ı bādeyi çerāġ-ı ṣabāḥ (S+ iḫtiyār) eyleye iki ma nāya, ya nī ṣabāḥ ve āfitāb.

אح

آ از
א
אم ا ز א ا

כ ام א
כ א

Kudām ṭā at-ı şāyeste āyed ez-men-i mest
Ki bāng-i şām ne-dānem zi-fāliḳu’l-ıṣbāḥ

(M,T+ Kudām ḳanḳı. Şāyeste lāyıḳ u münāsib. Ki ḥarf-i ta līl. Bāng-i şām
aḫşām eẕānından ibāretdir. Fāliḳ lüġatda yarıcı veyā yaradıcı ma nāsınadır,
fāliḳu’l-ıṣbāḥ) ṭañ yeri aġarmasından kināyetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ben mestden ḳanḳı lāyıḳ ṭā at u ibādet gelür ki aḫşām
eẕānını ṣabāḥ eẕānından teşḫīṣ eylemem4. Ya nī şarāb-ı ışḳ-ı cānān beni bir
mertebe mest eylemişdir ki aḫşāmla ṣabāḥı farḳ eylemem5.

אح

و
כ

א از כאر
א
درت

د
כ כ

Dilā tu ġāfilī ez-kār-ı ḫīş u mī-tersem
Ki kes deret ne-guşāyed çu gum konī miftāḥ

(M,T+ Ġāfilī’de yā ḫiṭāb içündür.) Kār’dan murād ameldir. (M,T+ Ki ḥarf-i
1
2
3

4
5

<T+ Redd-i Şem ī>
M, T: taḳdīr.
<T+ Redd-i Sürūrī>. (S+ Ṣabūḥ ṣabāḥ vaḳtinde şarāb içmek olıcaḳ ‘Hāti’ṣ-ṣabūḥe heyyū yā eyyuhe’s-sukārā’
nice rāst gelür. Merḥūm, ṣabūḥı ‘Hāti’ṣ-ṣabūḥ’ tefsīrinde aksin yazmışdır. Merḥūm-ı mezbūr ṭa n u
teşnī ārzūsıyla bulduġın yazup itdügi ḫayır ürkütdügi ḳurbaġaya degmez ki nice bunuñ emẟāli kelāmı
vardır.)
M: eylemezem.
M: eyleyemem.
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beyān-ı tersem’dir. Deret; tā’sı ma nā cihetinden ne-guşāyed’e muḳayyeddir.
Miftāḥ’dan mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām miftāḥ-ı amel dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, sen kendi ameliñden ġāfilsin. Ḳorḳarım ki kimse ( saña) bāb-ı vuṣlat-ı cānānı fetḥ eylemeye çünki miftāḥ-ı ḫidmet-i cānānı
güm eyleyesin. Ya nī çünki cānāna lāyıḳ ḫidmet eylemeyesin, saña kimse vuṣlat
ḳapusını açmaya. Ḳorḳarım ki kimse seniñ ḳapuñı açmaya (S,T+ çünki miftāḥı
żāyi idesin diyen beytiñ ma nāsını fetḥ idememiş1.)
S,T+

وز آور
אح
ز א

א

یو
כ כ

Be-būy-ı vaṣl çu Ḥāfıẓ şebī be-rūz āver
Ki bi-şkufed gul-i baḫtet zi-cānib-i fettāh

(M,T+ Be-būy; bā ma a ma nāsınadır ve būy ümīd ma nāsına. Āver emr-i
muḫāṭabdır, āverīden’den, getür dimekdir.) (M+ Ki ḥarf-i ta līl.) (S,M+ Bi-şkufed
fi l-i mużāri müfred ġā ib, bunda açıla dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ gibi vaṣl2 ümīdiyle bir giceyi teveccüh-i ṣādıḳla güne
getür ya nī ṣabāḥa (M,T+ çıḳar), tā ki fettāh cānibinden baḫtıñ güli açıla, (122a)
ya nī maḳṣūduñ ḥāṣıl ola.

و دور כ و ع
ز אن אه א
دل و אن כ ش در אح و رواح
ا
Zemān-ı Şāh-ı Şucā ’est u devr-i ḥikmet u şer
Be-rāḥat-ı dil u cān kūş der-ṣabāḥ u revāḥ

Beytde vāḳi olan iżāfetler hep lāmiyyelerdir ve revāḥ bunda naḳīż-i ṣabāḥ’dır.
Maḥṣūl-i Beyt: Şāh Şucā zamānıdır ve ḥikmetle şerī at (S,T+ murādca) icrā
olunacaḳ devirdir ya ni adl u dād zamānıdır. Pes, imdi dil ü cān rāḥatına sa y
eyle ṣabāḥ u aḫşām, ya nī ḥużūr idüp ṣafā ve ayş u işret eyle. Ḥāṣılı, Şāh Şucā
bir ayyāş u ehl-i ayş u işret pādişāh idi ki Ḫāce bir iki yerde anıñla tefāḫur
ider, Ḥażret-i Mevlānā Cāmī, Sulṭān Ḥüseyin Bayḳarā ile (S+ faḫr) eyledügi
gibi. Raḥmetu’llāhi aleyhim ecmaīn3.
1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
M: viṣāl.
Allah’ın rahmeti hepsinin üzerine olsun.
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[ḪĀ HARFİ]
Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-ḫāi1

114
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün

ای روی خ
ن ی خ

در

دل
دآ

Dil-i men der-hevā-yı rūy-i Ferruḫ
Buved āşufte hemçun mūy-i Ferruḫ

Bu beytde vāḳi olan iżāfetler hep lāmiyyelerdir. (M,T+ Hevā bunda muḥabbet ma nāsınadır. Āşufte ḳarış murış dimekdir.) Ferruḫ ve ḫurrem lafẓları aṣl-ı
vaż -ı lüġatlerinde muḫaffefdir, zīrā dillerinde teşdīd yoḳdur, ba dehu müşedded isti māl eylediler ve teşdīd ekẟer rā ile mīmde vāḳi dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm Ferruḫ’uñ rūyı hevāsında ve muḥabbetinde
Ferruḫ’uñ mūyı gibi āşüfte ve perīşāndır.

כ
از روی خ

وی ز
ردار

כ

Be-cuz hindū-yi zulfeş hīç kes nīst
Ki berḫordār şud ez-rūy-i Ferruḫ

(T,M+ Hindū-yi zulf iżāfeti beyāniyye), şīn-i żamīr Ferruḫ’a rāci dir iżmār
ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle. Ki, kes nīsti beyāndır. Berḫordar iki vaṣf-ı terkībīdir,
‘Be-būy-i nāfe i’ beytiniñ şerḥinde müstevfā beyān eylemişiz, (M,T+ murād iden
anda görsün).
Maḥṣūl-i Beyt: Ferruḫ’uñ hindū-yi zülfinden ġayrı hīç kimse yoḳdur ki
berḫordar ola rūy-i Ferruḫ’dan. Ya nī hemān hindū-yi zülfidir rūyı viṣālinden
behremend ve berḫordar olan ancaḳ. Ya nī şöyle pāk-dāmendir ki andan hīç
kimse mütemetti olmaz zülfinden ġayrı.
1

S: Fī ḥarfi’l-ḫā i. M: Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-ḫā i, raḥime’llāhu rūḥahu ve nevvere ḍarīḥahu. (Allah onun
ruhuna rahmet etsin ve kabrini nurlandırsın.)
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آن כ دا
زا ی خ

אه כ
اه و
د

Siyāh-ı nīk-baḫt’est ān ki dā im
Buved hem-rāh u hem-zānū-yı Ferruḫ

(M+ Siyāh-ı nīk-baḫt beyāniyyedir.) Ān ki dāim mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. İki ibāretde hem lafẓı edāt-ı muḳārenetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Eyü ṭāli lü siyāhdır ol ki dā im Ferruḫ’uñ hem-rāh u
hem-zānūsı ola. Murād siyāhdan, zülfidir. Hem-zānū ta bīrinden ma lūmdur
ki zülfleri dirāz olurmuş, niteki beytiñ şerḥinde edillesiyle ẕikr eylemişiz.

אن

و

زان
د ی خ

ن

د
ا

Şeved çun bīd-i lerzān serv-i bostān
Eger bīned ḳad-i dil-cūy-i Ferruḫ

(M,T+ Bīd sögüt aġacı.) Lerzān ṣıfat-ı müşebbehedir, (M,T+ lerzīden’den.
Ḳadd-i dil-cū iżāfeti beyāniyye ve dil-cū vaṣf-ı terkībīdir,) cūyīden’den, göñül
isteyici, ma nā-yı lāzımīsi göñül alıcıdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Serv-i bostān sögüt gibi ditregen olur eger Ferruḫ’uñ ḳadd-i
dil-cūyını görürse. Ya nī ḫırāmān ḳāmetini serv görürse ġayretden bī-iḫtiyār
ditrer.

اب ار ا
אدوی خ

ه א
אد

Bi-dih sāḳī şerāb-ı erġuvānī
Be-yād-i nergis-i cādū-yi Ferruḫ

(M,T+ Bi-dih emr-i muḫāṭabdır. Sāḳī münādā, ḥarf-i nīdāsı maḥẕūf. Şerāb-ı
erġuvānī beyāniyyedir, yā’sı ḥarf-i nisbet.) Şerāb-ı erġuvānī ḳırmızı şarāb.
(M,T+ Be-yād; bā ḥarf-i ṣıla. Yād’ıñ nergis’e iżāfeti lāmiyyedir ve nergis’iñ cādū’ya beyāniyye ve iżāfetleri yā-i baṭnī taḳdīriyledir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, şarāb-ı erġuvānīyi vir Ferruḫ’uñ nergis cādūsı yādına ya nī anıñ ışḳına.
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نכ א
ن ا وی خ

א

دو א
ز

Du tā şud ḳāmetem hemçun kemānī
Zi-ġam peyveste çun ebrū-yi Ferruḫ

Du tā iki ḳat, (M,T+ tā bunda ḳat ma nāsınadır). Kemānī yā’sı tenkīr içündür, vaḥdet degil (T+ ba żılar ẓann eyledügi gibi1.) (M,T+ Peyveste bunda muttaṣıl ve dā im ma nāsınadır.) Bu beytde edāt-ı teşbīhiñ biri müşebbehun bih
ile müstedrekdir2, te emmel tedri. Peyveste ebrū’ya nisbet yerinde vāḳi dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳāmetim ġamdan kemān gibi iki ḳat oldı (S,T+ dā imā)
ebrū-yi Ferruḫ gibi.

כد
כ א אری
ی خ
ز
Nesīm-i muşk-i Tātārī ḫacil kerd
Şemīm-i zulf-i anber-būy-i Ferruḫ

Kerd’iñ fā ili şemīm-i zulf’dur ve mef ūli nesīm-i muşk’dür. (M,T+ Tātārī’de
yā ḥarf-i nisbet. Ḫacil ṣıfat-ı müşebbehedir, utanaġan ma nāsına. Nesīm-i
muşk-i Tātārī iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Şemīm-i zulf-i anber-būy
da böyledir. Anber-būy anber ḳoḳulu dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Tatara mensūb müşküñ nesīmini şermende eyledi Ferrūḫ’uñ anber ḳoḳulı zülfiniñ şemīmi ya nī rāyiḥası.

א

ی خ

כ

دل
دل

د

ا

Eger meyl-i dil-i her kes be-cāyī’st
Buved meyl-i dil-i men sūy-ı Ferruḫ

(M,T+ Meyl-i dil-i her kes iżāfetleri lāmiyyedir. Be-cāyī’st; yā-yı ẟānīye
vaḥdet içündür. Meyl-i dil-i men iżāfetleri lāmiyyelerdir, yā-yı baṭnīyle, iki
yirde bile.)
1
2

<T+ Redd-i Şem ī>
M: müşterekdir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Eger herkesiñ göñliniñ (122b) meyli bir yere muḳayyed ü
müte alliḳ ise benim göñlümüñ meyli Ferruḫ cānibinedir, ya nī aña muḳayyed
ü müte alliḳdir. Ḥāṣılı, benim cānānım Ferruḫ’dur.

آ כ א
وی خ
אכ

م
א

Ġulām-ı himmet-i ānem ki bāşed
Çu Ḥāfıẓ çāker-i hindū-yi Ferruḫ

Ġulām-ı himmet-i ānem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ki ḥarf-i beyān-ı ān. Bāşed mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Çāker ḳulluḳçı. Hindū’dan (M,T+ bunda) murād
ḳuldur, zīrā anlarıñ ḳulları ekẟer hindīlerdir ve aḳ ḳul anlarda girān-bahā’dır,
ekābir-i nāsa müyesserdir (M,T+ anlara mālik olmaḳ ancaḳ.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimseniñ himmetiniñ ḳulıyam ki Ḥāfıẓ gibi Ferruḫ’uñ ḳulluḳçısı ve ḳulı ola. Ḥāṣılı, Ferruḫ aġayı seveniñ ḳulıyam. Bu
ġazelde Ferruḫ’a vāḳi olan iżāfetler lāmiyyedir. Sābıḳan ẕikr olınmış idi ki
Ḫāce’niñ ba żı ḥurūfda vāḳi olan ġazelleri ziyāde süst u vāhīdir. Bu dört
ġazel ol cümledendir.
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[DĀL HARFİ]
Ve lehu eyżan fī-ḥarfi’d-dāl1

115
Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt2

د אر כ د
د ی ای دل כ
د و א אر و אدار כ د
ن
Dīdī ey dil ki ġam-ı ışḳ diger bār çi kerd
Çūn bi-şud dil-ber u bā-yār-ı vefā-dār çi kerd

Dīdī fi l-i māżī müfred muḫāṭab, mutażammındır ma nā-yı istifhāmı,
(M,T+ gördün mi dimekdir). Ki ḥarf-i beyān-ı dīdī. (M,T+ Ġam-ı ışḳ iżāfeti lāmiyyedir.) Diger bār bi-ḥasebi’l-lüġa bir kere daḫi dimekdir, ammā isti mālde
gine ma nāsınadır. Çūn edāt-ı istifhāmdır, Arabīde keyfe ma nāsınadır, nice
gitdi dilber dimekdir, (S,T+ edāt-ı ta līl ṭutan ma lūl maḳṣūd-ı beyte vāṣıl olmamış3.) (M,T+ Bā bunda edāt-ı ṣıladır, bā-yı müfred gibi.) Çūn bi-şud, ġam-ı
ışḳ’dan bedeldir. (M,T+ Vefā-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, vefā ṭutıcı ma nāsına, ya nī vefā idici dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, gördüñ mi ışḳıñ ġamı yine ne eyledi. Dilber
nice gitdi ve yār-ı vefā-dāra neyledi. Ḥāṣılı, yāriñ ya nī cānānıñ4 kendüyi vādī-i
firāḳ u hicrānda ḳoyup gitdiginden şikāyetdir.

כد

אزی ا
אدو כ
כ א دم אر

آه از آن
واه از آن

Āh ez-ān nergis-i cādū ki çi bāzī engīḫt
Vāh ez-ān mest ki bā-merdum-i huşyār çi kerd
1

2
3
4

M: Ve lehu eyżan fī-ḥarfi’d-dāl raḥime’llāhu rūḥahu ve nevvere ḍarīḥahu. S: Fī ḥarfi’d-dāli adeduhu
mi etun ve sebatün ve sittūne ġazelen. (Allah onun ruhuna merhamet etsin ve kabrini nurlandırsın. Bu
harfteki gazellerin sayısı 167’dir.) (S’de sehven ḫamsetün olarak yazılan kelime F nüshasında doğru
olarak seb atün olarak yazılmıştır.)
S: Mefā īlün Mefā īlün Mefā īl.
<T+ Redd-i Şem ī>
M: yāriñ. S: cānānıñ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Nergis-i cādū çeşmden1 kināyetdir. (M,T+ Bāzī oyuna dirler.) Engīḫt ḳopardı ya nī peydā eyledi, (S,T+ ḳarışdırdı diyen ḫalṭ-ı kelām eylemiş2.) (M,T+ Bā
edāt-ı ṣıla. Merdum-i huşyār iżāfeti beyāniyyedir.) Çeşm’e nisbet cādū ve mest
ve merdum mürā āt-ı naẓīr ḳabīlindendir. Ve mest ve huşyār (M,T+ teżād).
Maḥṣūl-i Beyt: Āh ol çeşm-i cādūdan3 ki ne lu b peydā eyledi. Vāh bu
mestāneden ya nī çeşm-i cānāndan ki merdüm-i hüşyāra ne iş eyledi4. Ḥāṣılı,
cānānıñ mestāne ve fettān çeşminden şikāyetdir.

ئ אر
א ز
כ در כאر כ د

ر

ا כ
א

Eşk-i men reng-i şafaḳ yāft zi-bī-mihrī-i yār
Ṭāli -i bī-şefeḳat bīn ki derīn kār çi kerd

Mıṣrā -ı evvelde olan iżāfetler lāmiyyelerdir (M,T+ ve ṭāli-i bī-şefaḳat iżāfeti beyāniyye). Şefeḳat, (M,T+ şīn’ıñ ve fā’nıñ ve ḳāf ’ıñ fetḥalariyle,) muḥabbet
ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm yaşı (S,M+ yāriñ) muḥabbetsizliginden şafaḳ
rengini buldı ya nī ḳızıl ḳan oldı. Şefḳatsiz ve muḥabbetsiz ṭāli i gör ki bu işde
ne eyledi. Şafaḳla şefeḳat tecnīs-i zāyiddir. Şafaḳ aḫşāma ḳarşu gögüñ kenārında görinen ḳızıl bulutlara dirler.

כد

ر
ن دل ا אر

ل

از

وه כ א

Berḳī ez-menzil-i Leylī bi-dıraḫşīd seḥer
Veh ki bā-ḫirmen-i Mecnūn-i dil-efgār çi kerd

Berḳ şimşek, (M,T+ yā vaḥdet içündür. Menzil-i Leylī iżāfeti lāmiyyedir).
Bi-diraḫşīd; bā ḥarf-i te kīd, dıraḫşīd fi l-i māżī müfred ġā ibdir, fā il żamīri taḥt-ı fi ilde müstetir berḳ’e rāci dir, seḥer mef ūlün fīhidir diraḫşīd’iñ.
(M,T+ Ki ḥarf-i beyān. Bā ḥarf-i ṣıla. Ḫirmen-i Mecnūn iżāfeti beyāniyye, ḫirmen’den murād vücūdıdır mecāzen.) Dil-efgār vaṣf-ı terkībīdir, efgār kāf-ı
Acemīyle ve hemzeniñ ẟübūtiyle ve suḳūṭıyla lüġatdir, dili mecrūḥ dimekdir.
1
2
3
4

S: çeşm-i -i siyāhdan.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S, T: cānāndan.
S, M: işledi.
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Maḥṣūl-i Beyt: Leylā menzilinden seḥer bir şimşek parladı1 ve yaldıradı.
Veh ki Mecnūn-i dil-figārıñ vücūdı ḫirmenine neler eyledi ya nī yaḳdı ve yandırdı ve kül eyledi, zīrā şimşek her neye misās idüp yapışursa anı yaḳar. Ḥāṣılı,
berḳ-i ışḳ-ı Leylā (S,T+ seḥer) sārī olup Mecnūn-ı nā-murādıñ ḫirmen-i vücūdını iḥrāḳ eyledi.

ده כ אر ۀ
א א אم
כ در دش אر
ا

כد

כ

Sāḳiyā cām-ı meyem dih ki nigārende-i ġayb
Kes ne-dānist ki der-gerdiş-i pergār çi kerd

Ba żı nüsḫada ‘Sāḳiyā bāde (123a) bi-y-āver ki’ düşmüş ve ba żısında
‘Sāḳiyā bāde bi-gerdān’ vāḳi olmış. (M,T+ Sāḳiyā münādā. Cām-ı mey iżāfeti
lāmiyyedir.) Ve dih (M,T+ emr-i muḫāṭabdır, vir dimekdir,) (S,M+ mef ūl-i evveli
żamīr-i mütekellimdir ve mef ūl ẟānīsi cām-ı mey’dir. Ki ḥarf-i ta līl. Nigārende ism-i fā il, nigārīden’den, naḳkāş ma nāsına,) (M,T+ ġayb’e iżāfeti lāmiyyedir.) Bu terkīb mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Ne-dānist (M,T+ fi l-i māżī müfred
ġā ib,) bilmedi dimekdir. Ki ḥarf-i beyān-ı (M,T+ ne-dānist’dir. Gerdiş ism-i
maṣdardır, dönüş ma nāsına. Ma lūm ola ki böyle şīn’le ya nī mā-ḳabli meksūr
şīn’la gelen elfāẓa ism-i maṣdar dirler, meẟelā reviş ve cunbiş ve dāniş şīn’leri
gibi. Pergār Türkçe pergel didikleri iki ayaḳlı āletdir ki dā ireyi anıñla çizerler.
Gerdiş’iñ pergār’a iżāfeti lāmiyyedir ve maṣdarıñ fā iline iżāfetidir.) Pergār’a
(M,T+ nisbet) gerdiş münāsibdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, baña cām-ı mey vir ki ġayb naḳkāşı ya nī Ḫudā-yı
Te ālā kimse bilmedi ki gerdiş-i pergārda ne ṣan at işledi. Ya nī fā il-i muḫtār
eşyāyı nice ḫalḳ eyledi ve nice taṣvīr eyledügini kimse bilmedi ve añlamadı. Pes,
bu ma nādan baḥẟ müntic degil. İmdi bāde vir ki bu ḳīl ü ḳāli terk idüp āsāyiş
idelim dimekdir.

כد

א

زد ا دا ۀ
م כ در دۀ ا ار

آن כ

Ān ki ber-naḳş zed īn dā ire-i mīnāyī
Nīst ma lūm ki der-perde-i esrār çi kerd
1

S, M: yarıldı.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(M,T+ Ān ism-i işāretdir ḫāliḳ-ı eşyāya. Ki rābıṭ-ı ṣıfat.) Ber-naḳş; ber lafẓı
taṣḥīf olmaġa ḳābildir, ya nī bir noḳṭa ile ve üç noḳṭa ile olmaḳ mümkündür.
Bir noḳṭa ile olınca naḳş üzerine urdı dimekdir, ya nī bī-naḳş vaż eylemedi. Üç
noḳṭa ile olınca naḳışla memlū vaż eyledi dimekdir, (S,M+ ya nī nücūm u kevākible ārāste ve pīrāste ḫalḳ eyledi dimekdir,) ve li-kullin vichetun. (M,T+ Dāire-i
mīnāyī iżāfeti beyāniyyedir, mīnā yeşil ṣırçaya dirler, āḫirindeki yā ḥarf-i nisbet, mīnāya mensūb dimekdir.) Ḥāsılı, felegi yeşil ṣırçaya teşbīh eylemişler1.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol Ḫālıḳ-ı eşyā bu yeşil2 felegi münaḳḳaş u müzeyyen yaratdı,
kimse bilmedi3 ki perde-i esrārda ne iş işledi, ya nī sa īd kimi ḫalḳ eyledi ve şaḳī
kimi4 ve mu ammer kimi ve ḳalīlü’l- ömr kimi, ilā ġayri’n-nihāye5. Ḥāṣılı, esrār-ı
ġaybiyyesine kimse muṭṭali degildir ki bu eşyāyı nice ve ne ṭarīḳile ḫalḳ eyledi.

در دل א زد و
כ א אر כ د

آ
אر د

כ

Fikr-i ışḳ āteş-i ġam der-dil-i Ḥāfıẓ zed u sūḫt
Yār-ı dīrīne bi-bīnīd ki bā-yār çi kerd

Fikr-i ışḳ iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. (M,T+ Ve āteş-i ġam iżāfeti
beyāniyye. Der ḥarf-i ṣıla. Dil-i Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyyedir. Zed fi l-i māżī müfred ġā ib, żamīr-i fā il taḥtında müstetir fikr-i ışḳ’a rāci dir ve mef ūli dil-i
Ḥāfıẓ. Sūḫt bunda lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, dil-i Ḥāfıẓ yandı
veyā dil-i Ḥāfıẓ’ı yaḳdı dimekdir.) Yār-ı dīrīne iżāfeti beyāniyyedir. Yār-ı dīrine’den murādı ışḳdır (S,T+ ki yār-ı māder-zādesidir, Ḫudā’dır diyen Ḫudā’yı
bilmedi6.) Dīr geç7 ve ḳadīm ma nāsınadır (M,T+ ve yā nisbet içündür ve nūn
te kīd içündür. Bi-bīnīd emr-i cem -i muḫāṭabdır, görüñ dimekdir. Ki ḥarf-i
beyān-ı bi-bīnīd’dir. Bā-yār; bā ḥarf-i ṣıla.)
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ fikri ġam u ġuṣṣa āteşini Ḥāfıẓ’ıñ göñline urdı ve yaḳdı.
Eski yāri görüñ ki kendi yārine ne iş işledi. Ya nī ışḳ Ḥāfıẓ’ıñ yār-ı dīrīnesidir
ve muṣāḥib-i ḳadīmi8, görüñ nā-murāda ne işler işledi, ya nī yaḳdı ve ifnā eyledi Ḥāfıẓ’ı.
1
2
3
4
5
6
7
8

M: eylemişdir.
Bu beytin şerhindeki üç adet yeşil kelimesi T’de yaşıl olarak yazılmıştır.
M: bilinmedi.
S: şaḳī kimi ḫalḳ eyledi.
Bunun gibi farklılıklar sayılamayacak kadar çoktur.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: giç.
S: ḳadīmīsi.
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116
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün1

כא א א כ د
א א אכ د
روی

כ

Seḥer bulbul ḥikāyet bā-sabā kerd
Ki ışḳ-ı rūy-i gul bā-mā çihā kerd

Seḥer’den murād ṣabāḥ vaḳtidir. Bulbul mübtedā ve mā-ba di ḫaberi. Ki
ḥarf-i beyān-ı ḥikāyet. (M,T+ Bā ḥarf-i ṣıla.) Ṣabā günle gice berāber olduḳda
şarḳ cānibinden esen yele2 dirler, ammā şu arā dilinde kūy-i cānān ḳıbelinden
hubūb iden rīḥa dirler, her ne vaḳt eserse. (M,T+ Işḳ-ı rūy-i gul iżāfetleri lāmiyyedir. Bā-mā; bā ḥarf-i ṣıla. Çihā çi’niñ cem idir, mübālaġayı mutażammındır.) Kerd fi l-i māżī müfred ġā ib (M,T+ eyledi dimekdir), żamīr-i fā il taḥtında
müstetir, ışḳ’a rāci dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳtinde bülbül ṣabāya ḥikāyet eyledi ki rūy-ı gülüñ
ışḳı bize neler eyledi, ya nī bizi āvāre ve bī-çāre3 ve nālān ü giryān eyledi.

ن در دل ا ا
כد
אرم

ر

از آن ر
وز

Ez-ān reng-i ruḫem ḫūn der-dil endāḫt
V’ezīn gulşen be-ḫārem mubtelā kerd

(M,T+ Ez-ān; ān ism-i işāretdir reng-i ruḫ’a.) Reng-i ruḫem (M,T+ iżāfeti lāmiyyedir), mīm-i mütekellim ma nā cihetinden dil’e muḳayyeddir, der-dilem
taḳdīrinde. Endāḫt (M,T+ fi l-i māżī müfred ġā ib, żamīr-i fā il taḥtında müstetir beyt-i evveldeki ışḳ’a rāci dir ve mef ūl-i (123b) evveli ḫūn’dur ve ẟānīsi
der-dilem’dir. V’ezīn; vāv ḥarf-i aṭf, kerd’i endāḫt’e aṭf içündür. Zīn; zā
ḥarf-i ibtidā, īn ism-i işāretdir gulşen’e. Be-ḫārem; bā ḥarf-i ṣıla,) mīm-i mütekellim (M,T+ ma nā cihetinde) gulşen’e muḳayyeddir, kerd’iñ mef ūlün bih
ġayr-i ṣarīḥidir ve żamīr-i mütekellim mef ūl-i evvel-i ṣarīḥi ve mubtelā ẟānīsi4.
1
2
3
4

S: Mefā īl.
S: yile. T: şarḳdan esen yele.
S: bī-cān.
S’de cümle sıralamaları karışık.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ-ı (S,T+ rūy-ı gül) ol reng-i ruḫ-ı gülden yüregime ḳan
bıraḳdı ya nī yüregimi ḫūn eyledi, daḫi bu gülşenden beni ḫāra mübtelā eyledi. Ḥāṣılı, gül arż-ı cemāl idüp beni āşıḳ eyledi ve bir iki gün yüzüme gülüp
nā-bedīd oldı ve anıñ ışḳı beni gülşeniñ ḫār u ḫasına mübtelā eyledi. Ḥāṣılı,
gül gidüp ḫār u ḫas gülşeniñ dāmānını ṭutduġından şikāyetdir1. (S,T+ Endāḫt
ve kerd lafıẓlarınıñ fā illerini gül ṭutan maḳṣūd-ı beyte vāṣıl olmamış2.) Bunuñ
gibi yirlerde dilden murād yürekdir, gönül degil3, (S,T+ ba żılar ẓann eyledügi
gibi4.)

آن אز
روی و ر א כ د

م

כ כאر

Ġulām-ı himmet-i ān nāzenīnem
Ki kār-ı ḫayr bī-rūy u riyā kerd

(M,T+ Ġulām-ı himmet iżāfeti lāmiyyedir. Himmet (T+ hā’nıñ fetḥi ve kesriyle lüġatdir,) ḳaṣd ma nāsına. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.
Maḥṣūl-i Beyt): Ol nāzenīniñ himmeti ḳulıyam ki ḫayr işini bī-rūy u riyā
işledi. Ya nī ḫayr işi ḥasbeten li’llāh işleye, süm a ve riyāyla işlemeye.

א
אد آن
אن را دوا כ د
כ درد
Ḫoşeş bād ān nesīm-i ṣubgāhī
Ki derd-i şeb-nişīnān-rā devā kerd

(M,T+ Ḫoşeş;) şīn-i (M,T+ żamīr) iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle kerd’iñ mużmer
fā iline rāci dir. (M,T+ Bād maḳām-ı du āda vāḳi olmuş, olsun dimekdir. Bād’ıñ
nesīm’le cem inde tenāsüb ri āyeti var5. Nesīm-i ṣubḥgāhī iżafeti beyāniyyedir, yā’sı ḥarf-i nisbet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat, aṣl-ı kelām ān ki idi, ān’ıñ müşārün ileyhi kerd’iñ fā ili ve şīn-i meẕkūruñ merci -i ileyhidir. Ve cā izdir ki aṣl-ı
kelām her ki ola. Pes, ki ism olur, kim ma nāsına ve her ḥaẕf olduḳdan ṣoñra
ḥarfiyyete mübdel olur, ya nī ḥarf-i beyān olur.) (T+ Şeb-nişīnān şeb-nişīn’iñ
cem idir, iḥyā-yı leyl eyleyenler dimekdir. Devā dermān ma nāsına.)
1
2
3
4
5

S: kināyetdir.
<T+ Redd-i Şem ī>
T: bunuñ gibi yerlerde dilden murād yürek degildir.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T: bād’ıñ nesīm’le cem iyyeti tenāsübe ri āyetdir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāḥ nesīmi ol kimseye ḫoş olsun ki şeb-nişīnleriñ ya nī
iḥyā-yı leyl eyleyen uşşāḳ-ı mehcūrlarıñ derdine devā eyledi1. (S,T+ Ḫoşeş; żamīri
Ḫudā’ya rāci dir ẕihinde melḥūẓ olmaḳ i tibāriyle diyen Ḫudā’ya iftirā eylemiş2.)

א

א אن د
כ د آن آ א כ د

از

כ א

Men ez-bīgānegān dīger3 ne-nālem
Ki bā-men her çi kerd ān āşinā kerd

(T+ Bīgānegān cem -i bīgāne’dir, āḫirinde hā-i resmī olan kelimeye elif ve
nūn-ı cem dāḫil olmalu olsa hā-i resmīyi kāf-ı Acemīye ibdāl iderler, ḫācegān
ve bendegān gibi.) (M,T+ Dīger bunda daḫi ma nāsına. Ne-nālem iñlemem dimekdir,) (T+ fi l-i nefy-i müstaḳbeldir.) (M,T+ Ki ḥarf-i ta līl. Bā ḥarf-i ṣıla. Āşinā
bunda biliş dimekdir, muḳābili bīgāne, teżād ṣan atıdır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Daḫi ben bīgānelerden iñlemem, zīrā baña her ne ki eyledi
ise ol āşinā eyledi. Āşinādan murād cānāndır ve bīgāneden murād aġyārdır4.
İmdi baña cefā iden yārdır, aġyār degil. (T+ Bu beytde dīger’iñ ma nāsını girü
diyen ileriyi ve geriyi bilmez imiş5.)

כ دم א د
אכ د

אن
از
ور از د و א

Ger ez-sulṭān ṭama kerdem ḫaṭā būd
V’er ez-dil-ber vefā custem cefā kerd

Ṭama, (M,T+ ṭā’nıñ ve mīm’iñ fetḥalarıyla, ma rūf. Ṭama, mīm’iñ fetḥiyle)
ümīd ma nāsınadır diyen iṣābet eylemedi6, zīrā ol ṭam ’dır, mīm’iñ sükūniyle,
ricā ma nāsına7.
Maḥṣūl-i Beyt: Eger pādişāhdan esbāb u emvāl ṭama eyledimse ḫaṭā imiş
ve eger dilberden vefā istedimse cefā eyledi. Ḥāṣılı, Ḫudā’dan istemek gerek ki
andan ġayrıdan istemek zerī a-i ḫüsrāndır.
1
2
3
4
5
6
7

T: <T+ İḥyā-yı leyl iden ṣabāḥ nesīmi ḫoş olsun ki iḥyā-yı leyl idenleriñ derdine devā eyledi.>
Derkenardaki bu metin farklı bir mürekkep ve farklı bir yazıyla yazılmış.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: hergiz.
S: Āşinādan murād cānāndır ve bīgāneden aġyār.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: Zīrā ümīd ricā ma nāsına ṭama dır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

א در ا אن
در אن אد א כ د
Be-her sū bulbul-i āşıḳ der-efġān
Tena um der-miyān bād-ı ṣabā kerd

(M,T+ Bā ḥarf-i ẓarf. Sū cānib ma nāsına.) (T+ Bulbul-i āşıḳ iżāfeti beyāniyye. Tenaum tefa ul bābından maṣdardır, ni met içinde olmaḳ ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bülbül-i āşıḳ her cānibde efġān (S,M+ u nāle) ve zārī eylemededir, ammā ortalıḳda tena umı (S+ ya nī ni met içinde olmaġı) bād-ı ṣabā
eyledi.

وا כ د

وز

כ
אی

אب
ه

Niḳāb-ı gul keşīd u zulf-i sunbul
Girih-bend-i ḳabā-yı ġonçe vā-kerd

Bu beyt (S,T+ bād-ı) ṣabā’nıñ tena umını beyān ider. Niḳāb-ı gul’den
(M,T+ murād) perde-i ġoncedir, pes, iżāfeti lāmiyyedir. Ve cā izdir ki isti āre
ṭarīḳiyle aña bir niḳāb iẟbāt eyleye, pes, iżāfeti beyāniyye olur. Ve zulf-i sunbul beyāniyye. Girih-bend dügme. Ḳabā-yı ġonçe’den (M,T+ murād) yeşil1 ẓarfıdır. Va-kerd açdı dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bülbül ṣabānıñ dest-dırāzlıġından2 şikāyet idüp dir: [Ṣabā]
niḳāb-ı güli çekdi veyā gülüñ niḳābını çekdi, zülf-i sünbüli de. [Ṣabā] ġonçeniñ libās u ḳabāsınıñ3 dügmelerin de çözdi, ḥāṣılı, bu ḳadar dest-dirāzlıḳlar
eyledi diyü şikāyet eyledi. Maḳṣūd budur ki Allāhu Te ālā bād-ı ṣabāyı bunlara
ḫidmetkār eylemişdir. Eger ol bunlarıñ her biriniñ ḥāline nisbet nevāziş-i dest
virmese bunlar bu tāb u ṭarāveti bu fetḥ u güşāyişi ḳanda bulurlardı, belki çürürdi veyā ḳururdı (124a) (M,T+ bi’l-cümle.)

Mıṣrā:4

در אر

و

ر

و

ا و אد و

Ebr u bād u meh u ḫurşīd u felek der-kār’end5
1
2
3
4
5

T; yaşıl.
S, T: ṣabādan ve dest-dırāzlıġından.
S: libāsınıñ.
S: Beyt.
Bulut, rüzgâr, ay, güneş ve felek hepsi birlikte çalışıyor ki sen eline bir ekmek getirebilesin ve gafletle
yemeyesin. (Sa dî’ye ait şiirin ikinci mısraı da anlama dâhil edilmiştir.)
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و אن
ورאכ د

כ ی
از ز

אرت
כ א

Bişāret ber be-kūy-ı mey-furūşān
Ki Ḥāfıẓ tovbe ez-zuhd u riyā kerd

Bişāret, (M,T+ bā’nıñ kesriyle, maṣdardır,) dirāyet vezni üzre, muştuluḳ
ma nāsınadır. (M,T+ Ber fi l-i emr-i muḫāṭabdır, berīden’den, ilet dimekdir.)
(M+ Be-kūy; bā ḥarf-i ṣıla. Mey-furūşan cem -i mey-furūş’dur, furūşīden’den,
vaṣf-ı terkībīdir, şarāb ṣatıcı dimekdir) (M,T+ ya nī meyḫāneci. Ber lafẓınıñ
mef ūl-i ṣarīḥi bişāret ve ġayr-i ṣarīḥi be-kūy’dur. Kūy’uñ mey-furūşān’a iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān-ı bişāret’dir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı (M,T+ āmm) ṭarīḳiyle buyurur: Meyḫāneciler
maḥallesine muştuluḳ ilet ki Ḥāfıẓ zühd ü riyādan tevbe eyledi, ya nī min-ba d
zerḳ u riyāyı terk eyledi. (S,T+ Bunuñ gibi yerlerde zühdi riyāya mużāf idenler
aceb ne mülāḥaẓa eylediler1.)

א
ا אכ د

و א از ا אن
כ אل دو و د

Vefā ez-ḫācegān-ı şehr bā-men
Kemāl-i devlet u dīn Bu’l-vefā kerd

Vefā, kerd’iñ muḳaddem mef ūli, Bu’l-vefā’ya rāci żamīr fā ili.
Maḥṣūl-i Beyt: Şehir ḫācelerinden baña vefāyı Kemāleddīn Bu’l-vefā eyledi, ya nī baña ri āyet ü i zāz u ikrām eyleyen Ḫāce Bu’l-vefā’dır.

1

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

117
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

כد
א
אن دل כ د

رد و
ش אر

ن
ت

אد

Bulbulī ḫūn-i ciger ḫord u gulī ḥāṣıl kerd
Bād-ı ġayret be-ṣedeş ḫār perīşān-dil kerd

Bu ġazel Ḫāce’niñ oġlınıñ vefātına merẟiyesidir. (M,T+ Bulbulī’de yā vaḥdet
içündür, bülbülden murād Ḫāce kendisidir. Gulī’nin de yā’sı vaḥdet içündür
ve murād gülden oġlıdır. Ḫūn-i ciger iżāfeti lāmiyyedir.) Ḫord müşterekdir
yemekle içmek beyninde, (M,T+ bunda murād içmekdir,) (T+ yemek diyenler
ma nā-yı iştirāki bilmediler1.) (M,T+ Bād-ı ġayret iżāfeti lāmiyyedir.) Be-ṣedeş; (M,T+ şīn-i) żamīr (M,T+ bülbüle rāci dir ve) ma nāda ḫār’a muḳayyeddir,
(M,T+ be-ṣed) ḫāreş taḳdīrinde.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir bülbül ciger ḳanıñ içüp bir gül ḥāṣıl eyledi ya nī niçe
zaḥmet çeküp bir gül taḥṣīl eyledi, ammā ġayret yeli yüz dikenle ol bülbüli
perīşān-ḫāṭır2 eyledi. Ya nī güli yaġmālayup dikeni yerine ḳomaġla perīşān-dil
eyledi, ḥāṣılı, yār gidüp aġyār ḳalmaġıla perīşān oldı.

ای כ ی دل ش د
ا א כد
א

را

א

Ṭūṭī i-rā be-hevā-yı şekerī dil ḫoş būd
Nā-geheş seyl-i fenā naḳş-ı emel bāṭıl kerd

(M,T+ Ṭūṭīi; yā vaḥdet içündür. Be-hevāyī; bā sebebiyye, hevā ārzū ma nāsına. Şekerī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir. Hevā’nıñ şeker’e iżāfeti lāmiyyedir.)
Nā-geheş; şīn-i żamīr ṭūṭī’ye rāci dir ve ma nā cihetinden emel’e muḳayyeddir.
Seyl-i fenā iżāfeti beyāniyyedir. Naḳş-ı emel de böyledir3. Seyl-i fenā mübtedā,
bāṭıl kerd ḫaberi. Ṭūṭī’den murād kendidir ve şeker’den (M+ murād) oġlı.
1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T: perīşān.
S: seyl-i fenā ve naḳş-ı emel beyāniyye.
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Maḥṣūl-i Beyt: Bir ṭūṭīniñ bir şeker ārzūsiyle göñli ḫoş idi ya nī ārzū iderdi
ki bir şekere mālik olaydı, ammā nā-gehān seyl-i fenā naḳş emelini bāṭıl eyledi.
Ya nī ben de bir oġul ṣāḥibi oldum diyü mesrūr idim, ammā ecel seyli geldi ve
fenāya virdi ve eyledügüm ümīdi bāṭıl eyledi. (M,T+ Ḥāṣılı,) oġul ḥaḳḳında niçe
dürlü ümīdim var idi ammā hep laġv oldı.

آن ۀ دل אدش אد
ةا
و כאر ا כ כ د
د آ אن

כ

Ḳurretu’l- ayn-ı men ān mīve-i dil yādeş bād
Ki ḫod āsān bi-şud u kār-ı merā muşkil kerd

Ḳurretu’l-ayn gözüñ aydını, men’e iżāfeti lāmiyyedir1. Ān ism-i işāretdir
ḳurretu’l-ayn’a, (S+ mīve-i dil olmaḳ i tibāriyle) Mīve-i dil iżāfeti lāmiyyedir.
Yādeş aṣlında be-yādeş idi, żarūret-i vezniçün (T,M+ bā-yı ẓarfiyye) ḥaẕf olındı, şīn-i żamīr ḳurretu’l-ayn’a rāci dir. Ki ḥarf-i beyān-ı yād’dır. Ḫod bunda
kendi ma nāsınadır. (M,T+ Āsān ḳolay dimekdir, muşkil’e muḳābildir.) Bi-şud;
bā ḥarf-i te kīd, (M,T+ şud bunda reft ma nāsınadır). Kār-ı merā (M,T+ iżāfeti)
lāmiyyedir ve kerd’iñ mef ūl-i evveli, ve ẟānīsi muşkil’dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol göñül meyvesi, gözüm nūrı yādında ya nī ḫāṭırında2
olsun ki kendi ḳolay gitdi ve benim işimi müşkil eyledi. Ya nī kendi öldi ve
ḳurtuldı, ammā baña işi müşkil eyledi ki firāḳına ṣabr idemezem.

دی
כد

ا را

ا אد
ها

אر אن אر
כ ا כ

Sārbān bār-ı men uftād Ḫudā-rā mededī
Ki umīd-i keremem hem-reh-i īn maḥmil kerd

Sārbān münādā, deveci dimekdir. (M,T+ Bār yükdür,) men’e iżāfeti lāmiyyedir. (M,T+ Ḫudā-rā;) rā bunda ḥarf-i taḫṣīṣ, (M,T+ Allāh içün dimekdir. Mededī;
yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir.) Ki ḥarf-i illet. (M,T+ Umīd recā ma nāsınadır), kerem’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir, mīm-i mütekellim ma nāda
maḥmil’e muḳayyeddir ve kerd’iñ (124b) mef ūl-i evvelidir ve mef ūl-i ẟānīsi
hem-reh, (M,T+ mużāf olmuşdur īn lafẓına ve) īn ism-i işāretdir maḥmil’e3.
1
2
3

S: beyāniyye.
S, M: ḫāṭırımda.
S: īn, maḥmil’e işāretdir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sārbān, benim esbābım1 ve yüküm düşdi. Allāh içün
meded eyle ki seniñ keremiñ ümīdi beni bu maḥmile (M+ hem-rāh u) yoldaş
eyledi. Sārbāndan murād bu muṣībetde kendiye tesellī viren bir ṣādıḳ dostdur
ve yüki düşmekden murād oġlınıñ fevt olmasıdır. Ḥāṣılı, ey yār-ı ṣādıḳ, ben
mātem-zede oldum, baña bir tesellī vir ki seniñ keremiñ ümīdi beni saña yoldaş eyledi, ya nī baña tesellī vir, yoḫsa helāk olurum.

ا ار ار
כد
א از כ

روی אכ و
خ وزه

Rūy-i ḫākī vu nem-i çeşm-i merā ḫār me-dār
Çarḫ-ı fīrūze ṭarab-ḫāne ezīn kehgil kerd

(M,T+ Rūy-ı ḫākī iżāfeti beyāniyye ve yā’sı ḥarf-i nisbet. Nem-i çeşm; nem
yaş ma nāsınadır, ammā bunda murād göz yaşıdır, çeşm’e iżāfeti lāmiyyedir.
Ḫār, elif-i aṣliyye ve vāv-ı resmīyle, ḥaḳīr ve ẕelīl ma nāsınadır, me-dār nehy-i
muḫāṭabdır, dārīden’den, [ḫār me-dār] ḥaḳīr ṭutma dimekdir.) Çarḫ-ı fīrūze
iżāfeti beyāniyyedir, aṣlında pīrūze’ydi, bā-yı Acemīyle, ta rīb idince bā’yı fā’ya
tebdīl iderler, (M,T+ yeşil felek dimekdir.) Ṭarab-ḫāne (S,T+ ḫāne-i) şādī dimekdir, şenlik evi ma nāsına. (M,T+ Kehgil ṣamanlı balçıḳ.)
Maḥṣūl-i Beyt: Benim ṭopraḳlı yüzümle gözüm yaşını ḫār u ḥaḳīr ṭutma, zīrā yeşil felek şenlik evini bu ṣamanlı balçıḳdan eyledi. Ya nī benim ġubār-ālūd2 ṣarı çehremle çeşm-i nem-nākimi taḥḳīr eyleme, ḫiṭāb āmmdır. Zīrā
biz Allāh dostlarındanız, bizi gören elbette mesrūr olur, zīrā ehlu’llāhı gören
ceẕlān u ferḥān olur.

خ
د
لכ د

אد כ از
אه כ אن ا وی

آه و
در

Āh u feryād ki ez-çeşm-i ḥasūd-ı meh-i çarḫ
Der-laḥad māh-ı kemān-ebrū-yı men menzil kerd

(M,T+ Çeşm’iñ ḥasūd’a iżāfeti beyāniyyedir), meh’e çeşm-i ḥasūd iẟbātı
mecāzdır (M,T+ ve meh’iñ çarḫ’a iżāfeti lāmiyye. Laḥad ḳabirdir. Kemān-ebrū
vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır. Māh’ıñ kemān-ebrū’ya iżāfeti beyāniyyedir.)
1
2

M: eẟvābım.
S: ġubārī.
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Maḥṣūl-i Beyt: Āh u feryād ki māh-ı felekiñ ḥasūd çeşminden, benim
kemān-ebrū māhım laḥidde menzil eyledi, ya nī benim reşk-i (M,T+ māh-ı) felek
olan māhım ḳabirde medfūn oldı.

دی אه رخ و ت ا כאن א
כ אزئ ا אم ا א כ د
Ne-zedī şāh-ruḫ u fevt şud imkān Ḥāfıẓ
Çi konem bāzī-i eyyām merā ġāfil kerd

Maḥṣūl-i Beyt: (M+ budur ki) Şāh-ruḫ urmadıñ1, imkān fevt oldı ey Ḥāfıẓ.
Ya nī fevt olan oġluñı irken evermediñ ki andan evlād ḳalup anlarla eglenirdiñ2.
Nice idüp neyleyeyin, eyyām oyunı beni ġāfil eyledi, ya nī evermesini te ḫīr idüp
ġaflet eyledim3. Beytde ḫiṭābdan tekellüme iltifāt var, (M,T+ kemā lā yeḫfā 4.)

118
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

א כ ك כ ان روزه אرت כ د
ور ح ا אرت כ د
ل
Bi-y-ā ki Türk-i felek ḫān-ı rūze ġāret kerd
Hilāl-i īd be-devr-i ḳadeḥ işāret kerd

Bi-y-ā münādā, ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle. Türk-i felek iżāfeti beyāniyye. Bunlar Tatar’a Türk dirler ve şānlarındandır yaġmācılıḳ ve ġāretgerlik. (M,T+ Ḫān-ı
rūze iżāfeti de beyāniyyedir, ḫān bunda ṭa āmdır ve rūze oruç. Ġāret yaġmā.
Hilāl-i īd iżāfeti lāmiyyedir ednā mülābese ile. Be-devr-i ḳadeḥ; bā hārf-i
ṣıla, devr-i ḳadeḥ iżāfeti lāmiyyedir.) Devr-i ḳadeḥ’de īhām var. Birisi ḳadeḥiñ
müdevverligi ki tedvīri hilāle beñzer ve birisi ḳadeḥiñ meclisde devr eylemesi.
Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki felek Türk’i ve yaġmācısı rūze ṭa āmını yaġmā eyledi
1
2
3
4

T, F: virmediñ.
S: anıñla egleneydiñ. T: anlarla egleneydiñ.
T: evermesinde ġaflet eyledim.
Gizli olmadığı (açıkça görüldüğü) gibi.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ya nī ṣavm ayı geçdi ve hilāl-i īd ya nī māh-ı Şevvāl devr-i ḳadeḥe işāret eyledi,
iki ma nā ile. Ḥāṣılı, rūze geçüp īd-ı şerīf gelmekle ẕevḳ u ṣafāya mübāşir olmaḳ gerek. Türk-i felek’den murād māh-ı nev olmaḳ rūşendir diyene ne münāsebet diriz. Māh-ı Ramażān’dır diyene de böyle diriz.

د
ل آن כ
را ز אرت כ د

اب روزه و
כ אك כ ۀ

evāb-ı rūze vu ḥacc-ı ḳabūl ān kes burd
Ki ḫāk-i meykede-i ışḳ-rā ziyāret kerd

(M,T+ 'evāb-ı rūze iżāfeti lāmiyyedir ve ḥacc-ı ḳabūl beyāniyye.) Ān ism-i
işāretdir kes’e. Burd (M,T+ fi l-i māżī müfred ġā ib), fā ili kes’e rāci olan żamīrdir. (S,T+ Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat). (T+ Ḫāk’iñ meykede’ye iżafeti lāmiyye) (M,T+ ve
meykede’niñ ışḳ’a iżāfeti beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Oruc ẟevābını ve maḳbūl ḥacc ẟevābını ol kimse buldı ki
ışḳ meyḫānesiniñ türābını ziyāret eyledi. Ya nī āşıḳıñ rūze ve (M,T+ ḥaccı āşıḳ
olmayanıñ rūze ve) ḥaccından maḳbūl ü mebrūrdur, belki āşıḳ-ı pāk olmayanıñ ibadeti ḥayyiz-i i tibārda1 degil.

אرت כ د

اא

א
אم ا
د אد آن כ ا
اش

Maḳām-ı aṣlī-i mā gūşe-i ḫarābāt’est
Ḫudā’ş ḫayr dihād ān ki īn imāret kerd

(M,T+ Maḳām-ı aṣlī iżāfeti beyāniyye ve aṣlī’niñ mā’ya iżāfeti lāmiyye ve
gūşe-i ḫarābāt da böyledir.) Ḫudā’ş; żamīri iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle ān’ıñ
maḥẕūf müşārün ileyhine rāci dir. Ḫayr dihād cümle-i du ā iyyedir, (M,T+ dihīden’den, emr-i ġā ib ṣīġasıdır, virsün dimekdir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat.) Īn imāret’den
murād gūşe-i ḫarābāt’dır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim maḳām-ı aṣlīmiz gūşe-i meyḫānedir. Allāhu Te ālā
ḫayr virsün ol kimseye ki bu imāreti eyledi (125a) ya nī meyḫāne yapdı.

כ از درد
אرت כ د
1

S: ḳabūlde.

א אز و אز כ
بد هو ن
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Ḫoşā nemāz u niyāz-ı kesī ki ez-ser-i derd
Be-āb-ı dīde vu ḫūn-ı ciger ṭahāret kerd

Ḫoşā; elif ḥarf-i mübālaġadır. (M,T+ Kesī; yā vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.)
Ser uç ve cihet ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Ġāyetle eyidir şol bir kimseniñ namāz u niyāzı ki derd
cihetinden ya nī derdle ve cān u göñülden göz yaşıyla ve ḫūn-ı cigerle ṭahāret eyledi. Ya nī ṣāfī derūnla ve ḫulūṣ-ı ṭaviyyetle riyāsız ve süm asız namāz u
niyāza ḳā im ola, ḥāṣılı, ibādet ü ṭā ati ḥasbeten li’llāh ola, dünyā içün olmaya.

دار
כ زد ه
אرت כ د
از

وی אر
כ כאر د ه

Be-rūy-i yār naẓar kon zi-dīde minnet dār
Ki kār dīde heme ez-ser-i beṣāret kerd

(M,T+ Be-rūy-i yār; bā ḥarf-i ṣıla, rūy-i yār iżāfeti lāmiyye.) (S,T+ Yār’dan
murād Ḫudā’dır diyen yār’ı ve Ḫudā’yı bilmez imiş1.) (M,T+ Kon emr-i
muḫāṭabdır, konīden’den. Dār da emr-i muḫāṭabdır, dārīden’den. Ki ḥarf-i
ta līl. Kār, rā’nıñ sükūniyle, muḳaddem mef ūlidir kerd’iñ.) Beṣāret (M,T+ maṣdardır baṣura-yebṣuru’dan) ya nī ḥasune bābından, ilim ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Rūy-ı yāra naẓar eyle, dīdeden minnet ṭut aña naẓarı, ya nī
rūy-ı cānānı seyr eylemegi dīdeden minnet bil, zīrā dīde cemī işleri ilim cihetinden eyledi. Ḥāssa-i baṣara ilim isnādı mecāzendir. Ya nī dīde ehl-i naẓardır,
her işi ḥakīmāne işler2. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ netīcesinde; ya nī benim gözüm
saña ta dād-ı ni met iderse anı ḳabūl ḳıl diyen kimse ma nāsını kendi bilür ancaḳ3. ‘El-manā fī baṭni’ş-şāir’4. Murād,) dīde laṭīf ni met idügin iş ārdır diyen
murādı bilmemiş5, egerçi dīde laṭīf ni metdir bilā-kelām6.

אرت כ د

دכ

אی אدۀ ن
دכ
אכ

Bahā-yı bāde-i çun la l çīst cevher-i aḳl
Bi-y-ā ki sūd kesī burd k’īn ticāret kerd
1
2
3
4
5
6

<T+ Redd-i Şem ī>
S: ya nī ehl-i naẓar her işi ḥakīmāne işler. T: ehl-i naẓardır, bir işi ḥakīmāne işler.
<T+ Redd-i Sürūrī>
Gerçek anlam şairin gönlündedir.
<T+ Redd-i Şem ī>
Tartışmasız. Bu hususta söz/tartışma yok.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(M,T+ Bahā-yı bāde iżāfeti lāmiyye ve bāde’niñ çun lal’e1 iżāfeti beyāniyyedir. Cevher-i aḳl iżāfeti de böyledir.) Bi-y-ā ḫiṭāb-ı āmm. (M,T+ Ki ḥarf-i
beyān-ı bi-y-ā. K’īn; ki rābıṭ-ı ṣıfat. Īn ism-i işāretdir ticāret’e.)
Maḥṣūl-i Beyt: Beytde su āl ü cevāb ṣanātı var. La l gibi ḳırmızı bādeniñ
bahāsı nedir? Bu su āldir, cevher-i aḳl, cevābıdır. Ya nī şarāb içen aḳlın aldırır,
pes, şarābıñ bahāsı aḳl olur. Gel ki fā ideyi bir kimse iletdi ki bu ticāreti eyledi,
ya nī bāde içüp mest olandır fā ide iden.

ا وز
אرت כ د

אش
אن כ
رد כ אن از

Fiġān ki nergis-i cemmāş-ı şeyḫ-i şehr imrūz
Naẓar be-durd-keşān ez-ser-i ḥaḳāret kerd

Nergis çeşmden kināyetdir ve cemmāş (S,T+ bunda) göz ucıyla baḳmaḳdır. (M,T+ Nergis-i cemmāş iżāfeti beyāniyye ve şeyḫ-i şehr lāmiyyedir.
Be-durd-keşān; bā ḥarf-i ṣıla, durd-keşān vaṣf-ı terkībīdir, durd-keş’iñ cem idir, dürd çekici ya nī bāde içici.)
Maḥṣūl-i Beyt: Fiġān ki şeyḫ-i şehriñ nergis-i cemmāşı ya nī2 kıyın kıyın
baḳıcı çeşmi3 bugün dürd-keşlere ḥaḳāret cihetinden naẓar eyledi ya nī taḥḳīr
naẓarıyla baḳdı. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ netīcesinde; fiġān şehir şeyḫiniñ uġrılayın4 şikār gözleyici gözi diyen maḥalle münāsib ma nā virmemiş5.)

ا
אرت כ د

آن ا وان
ن آب دل

אز در
כ כ

כ

Nemāz der-ḫam-ı ān ebruvān-ı miḥrābī
Kesī koned ki be-ḫūn-āb-ı dil ṭahāret kerd

Ebrūvān ebrū’nuñ cem idir (M,T+ şuẕūẕen. Ebrūvān-ı miḥrābī iżāfeti beyāniyyedir, yā ḥarf-i nisbet. Be-ḫūn-āb; bā ḥarf-i muṣāḥabet,) ḫūn-āb ḳanlı ṣu.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol (S+ miḥrāba mensūb ya nī) miḥrāb gibi ebrūlarıñ ḫamında şol kimse namāz ḳılur ki, ḫūn-āb-ı dille ṭahāret eyledi Ya nī miḥrāb-ı
1
2
3
4
5

M: bāde’niñ la le.
T: nergis ya nī.
S: şeyḫ-i şehriñ nergis-i cemmāşı ya nī ḳıyın ḳıyın baḳışı ve kıyın kıyın baḳıcı çeşmi.
T: uġrın.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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ebrū-yı cānāna şol kimseye naẓar lāyıḳdır ki göñlinde ārzū-yı nefsānī olmaya,
belki cemī ārzūlardan ṭab ı pāk ü mücellā ola.

כ ا وز
אرت כ د

א

כ

ا אم

د

ا

Eger imām cemā at ṭaleb koned imrūz
Ḫaber dihīd ki ṣūfī be-mey ḳaṣāret kerd

İmām, (M,T+ ṭaleb) koned’iñ muḳaddem mef ūli ve taḥtında cemā ate rāci
żamīr fā ili. Ṭaleb koned fi l-i şarṭ. Dihīd fi l-i emr-i cem -i muḫāṭab, ḫaber viriñ dimekdir, ḫiṭāb-ı āmmdır ve cevāb-ı şarṭ. Ki ḥarf-i beyān-ı ḫaber
dihīd’dir. Ṣūfī ya nī imām. Be-mey; bā ma a ma nāsınadır. Ḳaṣāret maṣdardır,
(M,T+ ḳaṣara-yeḳṣuru’dan ya nī) naṣara bābından, (M,T+ bez çırpıcılar bezi ṭoḳmaġla çırpmaḳ,) ḳıṣaru’ẟ-ẟevb bundandır, (M,T+ ammā bunda yuyup arıtmaḳ
murāddır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger cemā at imāmı ṭaleb iderse bugün, cemā ate ḫaber
viriñ ki imām-ı ṣūfī libāsını bāde ile yuyup arıtdı, ḳurumayınca cemā ate varmaz1. (S,M+ Ve cāyizdir ki imām cemā ate mużāf ola ve ṭaleb koned’iñ fā ili de
imām ola2 ve mef ūli bir muḳadder ṣūfī ola) (S+ ve meẕkūr sūfī anı beyān eyleye). Ma lūm ola ki şu arānıñ de bindendir ṣūfīlere ve zāhidlere envā -i ta rīżātla
ta rīż eylemek. Zīrā şu ārānıñ ekẟeri ayyāş u rind-i bāde-perest olur, anlar ise
bunlara daḫl ü ta rīż eylemekden ḫālī degillerdir. (S,T+ Bunda imāmı ṣūfīniñ
ġayrisini añlayan añlamamış3.)

از وا
ز א
אر در אرت כ د

ا

Ḥadīẟ-i ışḳ zi-Ḥāfıẓ şinev ne ez-vā iẓ
Egerçi ṣan at-ı bisyār (125b) der- ibāret kerd

(M,T+ Ḥadīẟ-i ışḳ iżāfeti lāmiyye.) Şinev, (M,T+ şīn’iñ kesri ve nūn’uñ fetḥi
ile, fi l-i emr-i muḫāṭabdır,) ḫiṭāb-ı āmmdır, (M,T+ işit dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ ḫaberini Ḥāfıẓ’dan işit, vā iẓden işitme egerçi vā iẓ
ibāretinde ve elfāẓında çoḳ ṣan at eyledi ya nī muṣanna va ẓ eyledi. Ḥāṣılı,
1
2
3

S, M: ya nī ḳurumayınca imāmete varmaz.
M: cāyizdir ki imām cemā ate mużāf ola ve koned’iñ fā ili de ola.
<T+ Redd-i Sürūrī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

vā iẓ her ne ḳadar ki elfāẓ u ibāret-i ṭumturaḳ ile1 va ẓ iderse ışḳdan ḫaber virmege ḳādir degildir. İmdi ışḳ ḫaberin Ḥāfıẓ’dan işit ki ehl-i ışḳ oldur ve ebvāb
u fuṣūl-i ışḳı o2 bilür, vā iẓ bilmez. (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını; egerçi çoḳ
ṣan atı ibāretde eyledi diyen bārid ibāret eylemiş3.)
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Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

אرت כ د
אر
א را ز אرت כ د

ب رو
ا אح כ

Be-āb-ı rūşen-i mey ārifī ṭahāret kerd
Ale’ṣ-ṣabāḥ ki mey-ḫāne-rā ziyāret kerd

(M,T+ Be-āb-ı rūşen-i mey iżāfetleri5 beyāniyyedir ve bā ma a ma nāsınadır.)
Ārifī; yā vaḥdet-i nev iyye içündür. Ale’ṣ-ṣabāḥ ibāreti siḥr-i ḥelāl ṭarīḳiyle
vāḳi olmuş, ya nī ṭahāret kerd’e ve ziyāret kerd’e müte alliḳ olmaġa da ḳābildir. Niteki bu beyt öyledir:
Beyt:

א را
א را

ر آورد

ر د
در
א

Geh nemek rīzed be-ḫum geh bi-şkened peymāne-rā
Muḥtesib tā çend der-şūr āvered mey-ḫāne-rā6

Muḥtesib lafẓını mā-ḳabline ve mā-ba dine ṣarf eylemek mümkündür. (M,T+ Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.) Mey-ḫāne-rā muḳaddem mef ūl-i evvelidir
(S,T+ kerd’iñ) ve ziyāret mef ūl-i ẟānīsi.
1
2
3
4
5
6

T: elfāẓ, ibārāt ve ṭumṭuraḳla.
S, M: ol.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M: Ve lehu raḍiye anhu.
M: Be-āb-ı rūşen iżafeti.
Bazen içki küpüne tuz döküyor, bazen kadehi kırıyor. Muhtesib/zabıta ne zamana kadar meyhanede
karışıklık/huzursuzluk çıkaracak?
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Maḥṣūl-i Beyt: Āb-ı rūşen-i mey ile ya nī bāde-i ṣāfī ve ḫāliṣ ile bir ārif
ṭahāret eyledi ṣabāḥ1 vaḳtinde ki meyḫāneyi ziyāret eyledi. Ya nī bāde içüp ve
mest olup dünyā küdūrātını ḫāṭırından çıḳarup ḫāliṣ ü pāk olan bir ārifdir ki
seḥerde bir bāde-furūş meyḫānesini2 ziyāret eyleye.

ر אن د
א زر
ور ح ا אرت כ د

כ
ل

Hemīn ki sāġar-ı zerrīn-i ḫur nihān gerdīd
Hilāl-i īd be-devr-i ḳadeḥ işāret kerd

Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı ẟānī böyle vāḳi dir. ‘Hilāl-i ebrū-yı sāḳī be-mey işāret kerd’. Hemīn bunda şöyle ki dimekdir. (M,K+ Ki ḥarf-i beyān. Sāġar ḳadeḥ. Zerrīn; yā ḥarf-i nisbet ve nūn ḥarf-i te kīd ve ḫur, vāv-ı resmīyle, güneş
dimekdir.) Sāġar-ı zerrīn’iñ ḫur’a iżāfeti müşebehün bihiñ müşebbehe iżāfetidir, ḥāṣılı, beyāniyyedir. (M,T+ Gerdīd fi l-i māżīdir, gerdīden’den, ṣayrūret
ma nāsına. Hilal-i īd mübtedā ve işāret kerd ḫaberi. Be-devr-i) ḳadeḥ’de iki
ma nā melḥūẓ olduġına ġazel-i sābıḳda taḥḳīḳ olunmuşdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Şöyle ki altun ḳadeḥ gibi güneş nihān oldı ya nī ġurub eyledi, hilal-i īd devr-i ḳadeḥe işāret eyledi, ẕikr olan iki ṭarīḳ ile. Ḥāṣılı, mübārek Ramażān’da (M,T+ ādeten) fussāḳ şurb-i ḫamrdan el çekerler, ammā ba żısı
bī-iḫtiyār bayrām gicesi şürbe başlar. Pes, Ḫāce’niñ işāreti bu ba ża göredir.

آ ب
אرت כ د

אن
ز
د ز
ا כ ا
دد

Dilem zi-ḥalḳa-i zulfeş be-cān ḫarīd āşūb
Çi sūd dīd ne-dānem ki īn ticāret kerd

(M,T+ Dilem; dil’iñ mīm-i mütekellime iżāfeti lāmiyyedir. Zi-ḥalḳa-i zulfeş; zi ez’den muḫaffefdir, ḥarf-i ibtidādır.) (M,T+ Ḥalḳa-i zulf iżāfeti lāmiyye
ve şīn’e iżāfeti de böyledir.) (S,T+ Zi-ḥalḳa yerine be-ḥalḳa yazan bā’yla zā’nıñ
ma nāsını farḳ eylemez-imiş3.) Be-cān; bā ḥarf-i muḳābele. Ḫarīd fi l-i māżī
(M+ müfred ġāyibdir), żamīr-i fā ili taḥtında müstetir dil’e rāci idir, āşūb mef ūli. Dīd’iñ de fā ili żamīr-i dil’dir. (M,T+ Ne-dānem nefy-i müstaḳbel mütekellim
vaḥdedir. Ki ḥarf-i beyān-ı ne-dānem. Īn ism-i işāretdir ticāret’e.)
1
2
3

S: seḥer.
S, M: feyż-ḫānesini.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm zülfi ḥalḳasında fitne ve āşūbı cānla ṣatun aldı
ya nī cān virdi ve aldı, ḥāṣılı, zülfi zincīri ḥalḳasına giriftār oldı ve asīb u āşūb u
fitneye düşdi. Bilmem ne fāyide gördi göñlüm ki bu ticāreti eyledi.

אز دراز
אرت כ د

ا אم ا כ دش
را
ن د رز

İmām-ı ḫāce ki būdeş ser-i nemāz-ı dirāz
Be-ḫūn-ı duḫter-i rez ḫırḳa-rā ḳaṣaret kerd

(M,T+ Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ser bunda hevā ve ārzū ma nāsına, nemāz’a iżāfeti lāmiyyedir ve nemāz’ıñ dirāz’a beyāniyye. Be-ḫūn; bā ma a ma nāsınadır ve ḫūn’uñ duḫter’e iżāfeti beyāniyyedir ve duḫter’iñ rez’e lāmiyyedir.)
Ḫırḳa-rā, kerd’iñ mef ūl-i evveli ve ḳaṣāret mef ūl-i ẟānīsi. İmām mübtedā ve
mıṣrā -ı (M,T+ẟānī) ḫaberi.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce imām ki anıñ uzun namāz ḳılmaḳ sevdāsı var idi,
ḫūn-ı duḫter-i rez ile ya nī bāde ile ḫırḳasını ḳaṣāret eyledi ya nī yudı ve arıtdı.
Ḫāce imāma fısḳ ile ta rīż murāddır, ġazel-i sābıḳda ṣūfī imāma eyledügi gibi.

ب א
از אرت כ د

כ هوو
א زا

א

ا

Bi-y-ā be-meykede vu vaż -ı ḳurb-ı cāhem bīn
Egerçi çeşm be-mā zāhid ez-ḥaḳāret kerd

(M+ Be-meykede; bā’sı ḥarf-i ṣıla. Vaż-ı ḳurb iżāfeti beyāniyyedir ve ḳurb’uñ
cāh’a iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfetidir. Çeşm, kerd’iñ mef ūl-i evveli, be-mā
mef ūl-i ẟānīsi. Ez-ḥaḳāret, kerd’e müte alliḳdir, ya nī mef ūlün bih ġayr-i
ṣarīḥidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle buyurur: Gel meyḫāneye ve
benim manṣıbımıñ ḳurb vaż ını (M,T+ gör). Ya nī pīr-i muġāna ziyāde ḳarībiz ve
ṣadr-ı meclisde cālisiz, egerçi zāhid gözini bize ḥaḳāret cihetinden eyledi ya nī
bize ḥaḳāretle baḳdı. Ḥāṣılı, meyḫānede kemāl-i izzetdeyiz egerçi ehl-i zühd
bize ḥaḳāret ü iḫānetle naẓar eyledi. (126a)

س
ز אن א
אرت כ د
א دل

אن

ا

Nişān-ı ahd-i maḥabbet zi-cān-ı Ḥāfıẓ purs
Egerçi ḫāne-i dil miḥnet-i tu ġāret kerd

859

860

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

(M,T+ Nişān-ı ahd iżāfeti ilāmiyedir ve ahd’iñ maḥabbet’e maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Cān-ı Ḥāfıẓ lāmiyyedir. Purs emr-i muḫāṭabdır, pursīden’den,
ṣor dimekdir.) Ḫāne-i dil (M,T+ iżāfeti beyāniyyedir,) aṣlında1 ḫāne-i dileş idi,
(M+ żarūret-i vezniçün żamīr-i şīn’i ḥaẕf eylediler.)
Maḥṣūl-i Beyt: (S,T+ Ahd-i) muhabbet nişānını (M+ cān-ı) Ḥāfıẓ’dan ṣor,
egerçi seniñ miḥnetiñ ḫāne-i dilini ġāret ü yaġmā eyledi. Ya nī ey cānān, seniñ muḥabbetine vefā ve ahd (M,T+ eylemek) (S,T+ cān-ı) Ḥāfıẓ’ıñ şānındandır2,
egerçi seniñ miḥnet-i (M,T+ ışḳıñ) ṣabr-ḫāne-i dilini yaġmāladı. Ḥāṣılı, her ne
ḳadar ki seniñ cevr ü cefāñı çekdiyse vefā-dārlıġı terk eylemedi dimekdir. Bu
ġazel ġazel-i sābıḳıñ naẓīresi şeklidir.

120
Ve lehu eyżan3
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

כ ی אر ا כ د
כ אر ا כ د

م

ی

אد

Çu bād azm-i ser-i kūy-i yār ḫāhem kerd
Nefes be-būy-ı ḫoşeş muşk-bār ḫāhem kerd

Azm niyyet, ser’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. (M,T+ Ser-i kūy-i
yār iżāfetleri lāmiyyedir. Kerd bunda kerden ma nāsınadır, zīrā māżī mużāri a
muḳārin olsa ḳā ide budur. Nefes aṣlında nefesem’dir, mīm żarūret-i vezn içün
ḥaẕf olmuşdur. Be-būy-ı ḫoşeş; bā ḥarf-i sebeb, būy-ı ḫoş iżāfeti beyāniyyedir, şīn żamīri ser-i kūy-ı yār’e rāci dir.) Muşk-bār (M,T+ vaṣf-ı terkībīdir,
bārīden’den,) müşk yaġdırıcı.

1
2
3

M, T: aṣl-ı kelām.
S, M: nişānındandır.
M: Ve lehu raḥime’llāhu rūḥahu.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Bād gibi ser-i kūy-ı yāre ḳaṣd idiserem. Nefesimi anıñ güzel
ḳoḳusıyla müşk-bār idiserem, ya nī ḫāk-i ser-i kūyından nefesimi mümessek
idüp müşk yaġdırıcı idiserem.

ز دا و د
آب روی כ ا و
אر אك ره آن אر ا כ د
Her āb-ı rūy ki endūḫtem zi-dāniş u dīn
Niẟār-ı ḫāk-i reh-i ān nigār ḫāhem kerd

(M,T+ Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Endūḫtem fi l-i māżī nefs-i mütekellim vaḥde, ḳazandım dimekdir ya nī kesb eyledim. Zi-dāniş; zā min-i beyāniyye ma nāsına, ḳazandıġı āb-ı rūy’ı beyāndır. Niẟār’ıñ ḫāk’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir
ve ḫāk’iñ reh’e ve reh’iñ ān nigār’a lāmiyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: İlm ü dīnden her yüzi ṣuyı ki kesb eyledim, ol nigārıñ
yolınıñ1 ṭopraġına ṣaçu eylesem gerek, ya nī ḫāk-i pāyine beẕl eylesem gerek.

رد
כد

ق
و
از ا وز כאر

ا

زه
א

Be-herze bī-mey u ma şūḳ omr mī-guẕered
Beṭāletem pes ez-imrūz kār ḫāhem kerd

(M,T+ Be-herze;) (T,F+ bā bile ma nāsınadır,) herze bāṭıl ve zāyil ma nāsına,
ekẟer kelām-i zāyidde isti māl olunur, beṭāletle dimekdir. (M,T+ Kār ḫāhem
kerd ḳażā idiserem dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Meysiz ve ma şūḳsuz2 ömrüm żayi ve bāṭıllıġla geçiyor3,
beṭāletimi bu günden ṣoñra ḳażā idiserem, ya nī bu günden ṣoñra mey ü
ma şūḳıla (S,T+ taḳayyüd) idiserem (M+ dimek olur.) (S,T+ Ma şūḳdan murād Bārī
Te ālā’dır diyen ma şūḳı bilmez-imiş4.)

כد

ا

ن

אن
ی אر

כ ا

אכ א
ای כ

Ṣabā kucā’st ki īn cān-ı ḫūn-girifte çu gul
Fidā-yı nekhet-i gīsū-yı yār ḫāhem kerd
1
2
3
4

S: kūyınıñ
M: ma şūḳasız.
T: geçeyorır.
<T+ Redd-i Şem ī>
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(M,T+ Cān’ıñ ḫūn-girifte’ye iżāfeti beyāniyyedir. Ḫūn-girifte ḳan ṭutmuş dimekdir.) Çu gul siḥr-i ḥelāl ṭarīḳiyle vāḳi olmuş, ya nī mā-ḳabline ve
mā-ba dine ṣarf olunmaḳ ḳābildir. Fidā; fā meksur oḳunsa elifde medd ü ḳaṣr
cāyizdir, ammā meftūḥ oḳunsa maḳṣūrdur ancaḳ. Nekhet aġzıñ ṭatlı ḳoḳusına dirler, meẟelā oġlancıḳlarıñ (S+ aġzında) anası südi ki bir dürlü (M,T+ güzel)
ḳoḳar, aña nekhet dirler. (M,T+ Gīsū ṣaç bölügüne dirler.) Fidā’nıñ nekhet’e
iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve bāḳīsi lāmiyyedir
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā ḳandadır ki bu ḳan ṭutmuş cānı gül gibi yāriñ gīsūsınıñ güzel ḳoḳusına fedā idiserem. Ya nī ṣabā būy-ı gīsū-yı yāri getürsün, aña
ivaż cān-ı ḫūn-girifteyi beẕl ü fedā ideyin, zīrā ṣabā berīd-i āşıḳān u peyk-i
müştāḳāndır.

او رو
ز
כאر و אر ا כ د

ا

در

כ

Çu şem -i ṣubḥ-demem şud zi-mihr-i ū rūşen
Ki omr der-ser-i īn kār u bār ḫāhem kerd

(M,T+ Şem-i ṣubḥ-dem iżāfeti lāmiyye. Şem-i ṣubḥ-dem’den murād bunda şemsdir, mihr ibāreti buña delīldir, ṣabāḥ vaḳtinde yanan şem de olmaḳ
cāyizdir, ya nī ża īf olur. Mihr bunda muḥabbet ma nāsınadır.) (S,T+ Mıṣrā -ı
evveliñ ma nāsını; şem gibi ṣabāḥ vaḳti baña anıñ muḥabbetinden rūşen oldı
diyen şem i iżāfetden ḳaṭ eylemiş, bu ise ḳaṭ ā cā iz degil1.) Ki ḥarf-i beyān-ı
rūşen’dir, (S,T+ ḥarf-i ta līl ṭutan beyte ṣaḥīḥ ma nā virmemiş2.) Omr, kerd’iñ
mef ūl-i evveli ve mef ūl-i ẟānīsi maḥẕūf olan ṣarf lafẓıdır, (M,T+ ṣarf) ḫāhem
kerd taḳdīrinde.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāḥ vaḳtiniñ şem i gibi3 anıñ muḥabbetinden baña rūşen
u vāżıḥ oldı ki ömrümi ışḳ kār u bārında ṣarf idiserem. Ya nī aña muḥabbetimiñ ġalebesinden añladım ki ömrüm anıñ sevdāsında maṣrūf olısardır.

א
اب ا
ار ا כ د

د را
ا

אی

Be-yād-ı çeşm-i tu ḫod-rā ḫarāb ḫāhem sāḫt
Binā-yı ahd-i ḳadīm ustuvār ḫāhem kerd
1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: Ṣabāḥ vaḳtidir, şem gibi.

אد

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(M,T+ Be-yād-ı çeşm; bā ḥarf-i ṣıla veyā ma a ma nāsınadır. Yād añmaḳdır, ẕikr ma nāsına, çeşm’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir ve
çeşm’iñ tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ḫod-rā, sāḫt’ıñ muḳaddem mef ūl-i evvelidir ve ḫarāb mef ūl-i ẟānīsi. Sāḫt bunda sāḫten ma nāsınadır, zīrā mużāri e
muḳārindir. Binā-yı ahd-i ḳadīm iżāfetleri beyāniyyedir. Ustuvār muḥkem
ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur ki; seniñ çeşmiñ yādiyle kendümi ḫarāb idiserem, binā-yı ahd-i ḳadīmi muḥkem idiserem. Ya nī kendümi
ḫarāb eylemekle ahd-i ḳadīmiñ bināsını muḥkem idiserem, zīrā seniñle ahdimiz bu idi ki baña fenā ṭārī olınca ışḳıñı terk eylemeyem.

אی دل א
אر ا כ د

ا

אق و زرق
ر یو

Nifāḳ u zerḳ (126b) ne-baḫşed ṣefā-yı dil Ḥāfıẓ
Ṭarīḳ-i rindī vu ışḳ iḫtiyār ḫāhem kerd

Ṣafā-yı dil (M,T+ iżāfeti) maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, nifāḳ u riyā göñüle ṣafā baġışlamaz. Şimden girü
ışḳ u rindlik ṭarīḳini iḫtiyār idiserem.

121
Ve lehu eyżan1
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün

د

د

م

از

آ
כ ن כ در
در م او אد

Kunūn ki der-çemen āmed gul ez- adem be-vucūd
Benefşe der-ḳadem-i ū nihād ser be-sucūd

(M,T+ Kunūn ve eknūn şimdi dimekdir. Ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat.
Der-çemen; der ḥarf-i ẓarf. Be-vucūd; bā ḥarf-i ṣıla.) (T+ Der-ḳadem; der
ḥarf-i ẓarf.) (M,T+ Ḳadem-i ū; ū żamīri gul’e rāci dir. Be-sucūd; bā ḥarf-i ṣıla.)
1

M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
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Maḥṣūl-i Beyt: Şimdi ki çemende gül ademden vücūda geldi, benefşe anıñ
ḳademinde başını secdeye ḳodı. Benefşe secde ile anıñ ḳademine baş ḳodı diyen ḥaḳ edāyı eylememiş1. Ma lūmdur ki ekẟer benefşe dāmān-i nihāl-i gülde
biter ve başı öñine düşmüş olur, gūyā ki secdeye varmışdır.

د

א دف و
و

א

ش אم
س

Bi-nūş cām-ı ṣabūḥī be-nāle-i def u çeng
Bi-būs ġabġab-ı sāḳī be-naġme-i ney u ūd

(M,T+ Cām-ı ṣabūḥī iżāfeti beyāniyye,) aṣlında cām-ı bāde-i ṣabūḥī idi,
ḳarīne kāyim olduġı içün bādeyi ḥaẕf eyledi. (M,T+ Ġabġab Türkçe ṣaḳaġa
dirler, sāḳī’ye iżāfeti lāmiyyedir. Ūd bunda çeşte üslūbında bir sāzıñ ismidir,
ammā bunuñ teknesi büyük olur.)
Maḥṣūl-i Beyt: Nāle-i def ü çengle cām-ı bāde-i ṣabūḥīyi nūş eyle ya nī
bādeyi sāz u sözle iç, andan ṣoñra naġme-i ney ü ūdla sāḳīniñ ṣaḳaġını2 öp,
ḥāṣılı, ẕevḳ ve kām-ranlıḳ eyle furṣat el virmiş iken. Bu beyt beyt-i evvelde olan
emriñ cevābıdır, ya nī gül zamānıdır, sāz u naġamātla bāde-nūş olmaḳ gerek.

و
ود

اب و א
د
دور א

ور
כ

Be-devr-i gul me-nişīn bī-şerāb u şāhid u çeng
Ki hemçu devr-i beḳā hefte i buved ma dūd

(M,T+ Be-devr-i gul; bā ḥarf-i ẓarf ve iżāfeti lāmiyyedir, murād vaḳt-i güldür. Me-nişīn nehy-i muḫāṭabdır, nişīnīden’den. Ki ḥarf-i ta līl. Hemçu; hem
edāt-ı te kīddir ve çu edāt-ı teşbīh. Beḳā aṣlında beḳāyeş idi güle rāci żamīrle,
żarūret-i vezn ve ḳarīne kāyim olduġı içün ḥaẕf olundı. Heftei; hemze edāt-ı
tevessül ve yā ḥarf-i vaḥdet, bir hafta miḳdārı dimekdir. Buved fi l-i mużāri
müfred ġāyib, żamīr-i fā ili güle rāci dir, ma nāsı olur dimekdir,) (T+ veyā edāt-ı
ḫaber.) (M,T+ Madūd’dan murād mu ayyendir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gül zamānında şarāb ve şāhid ve çengsiz oturma, zīrā
devr-i gül, devr-i beḳā-yı (S,T+ gül) gibi bir hafta olur mu ayyen, ḥāṣılı, gül
1
2

<T+ Redd-i Şem ī>
M: çenesi altını.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

serī ü’z-zevāldir, imdi zamānını ṣafāyla geçürmek gerek. Ḫāce zamān-ı güli,
(M,T+ zamān-ı) beḳāsına teşbīh eyledi, zīrā zamān-ı beḳāsı gülüñ açılup yapraġı
dökülincedir, bu ise bir haftada olur, ammā1 devr-i gül bir ay gider. Ammā
çünki be-her ḥāl güẕerāndır ve pāy-dār degildir, bir hafta belki bir gün belki
bir sā at miḳdārı2 degildir. (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsını; ki beḳā devri gibi
bir hafta ma dūd olur, ya nī zamān-ı gül mümtedd olmaz diyene ‘El-manā fī
baṭni’ş-şāir’3 diriz4. Zīrā gül-i dünyā ma dūd u mu ayyen bir haftadır diyene
de öyle diriz5.)

د

אن رو

آ
نو א

از وج ر א
א
ز

Şud ez-burūc-i reyāḥīn çu āsmān rūşen
Zemīn be-aḫter-i meymūn u ṭāli -i mes ūd

(M,T+ Şud fi l-i māżī ġāyib,) (T+ muḳaddem ḫaber ve zemīn mu aḫḫar
mübtedā.) (M,T+ Burūc burcuñ cem idir,) burc; lüġatde ḥiṣārıñ burcı ḳullesidir
ve gāh olur ki ḥiṣāra burc dirler. Ḳavluhu Te ālā: 6﴾وج ُ َ َ ٍة
ٍ ُ ُ ۪ ْ ُ ْ )﴿و َ ْ ُכ
َ
Cem -i ḳılleti ebrāc gelür Ve kevākib-i ẟābiteniñ feleginde on iki burc i tibār eylemişler, ya nī felegi on iki ḥiṣṣeye berāber7 taḳsīm eylemişler ve her bir ḥiṣṣesine bir ad virmişler. Meẟelā burc-ı ḥamel diyü ḳuzı şeklinde bir niçe yıldızıñ ictimā ından (M+ ta bīrdir) ve burc-ı ẟevr (S+ diyü) öküz şeklinde bir niçe yıldızıñ
ictimā ından ta bīrdir, ve ḳıs. Reyāḥīn reyḥānıñ cem idir, ḫoş ḳoḳulu otlar dimekdir. Yer yüziniñ otlarını felek-i ẟābitātıñ nücūm ve kevākible müzeyyen ve
muraṣṣa burūcına teşbīh (S,T+ eylemiş) ve müşebbehun bihi müşebbehe mużāf
ḳılmış, ḥāṣılı, iżāfeti beyāniyyedir. Ammā eger reyāḥīn yerine envār u ezhār
ẕikr eylese teşbīh enseb idi. Zemīn (M,T+ şud’uñ) fā ilidir. Be-aḫter, şud’e müte alliḳdir, meymūn’a iżāfeti beyāniyyedir ve ṭāli-i mesūd da böyledir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bürūc-ı reyāḥīnden āsumān gibi rūşen oldı zemīn aḫter-i
meymūn u ṭāli -i mes ūdla. Bu ġazel bahār evṣāfında vāḳi olmuşdur.
1
2
3
4
5
6
7

S, M: ve.
M: bir hafta belki bir gün belki bir sā atçe. T: bir hafta belki bir sā atça.
Gerçek anlam şairin gönlündedir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
“Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır. Yüksek kulelerde olsanız bile.” Nisa 4/78.
S: on iki burca. T: on iki burc ḳıṣṣaya berāber. F: on iki ḳıṣṣaya berāber.
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ود

אغ אزه כ آ د زرد
آ
ا و
כ نכ

Be-bāġ tāze kon āyīn-i dīn-i Zerduştī
Kunūn ki lāle ber-efrūḫt āteş-i Nemrūd

(T+ Be-bāġ; bā ḥarf-i ẓarf.) (S,T+ Āyīn üslūb ve ḳānūn dimekdir.) Zerduştī;
yā ḥarf-i nisbet. Zerduşt ve zerāduşt āteş-perestleriñ1 pīri, (127a) ya nī evvel
āteşe tapmaġı peydā eyleyen ẓālimdir ki İbrāhīm peyġamberiñ2 milletiniñ3 bir
ulusıdır, dāl’ı ba żıları meftūḥ oḳurlar, ammā ıṭlāḳ üzre cā iz degil. Niteki bu
beytde vāḳi dir:
Beyt:

و زراد
אر ده

ز

آ
عا

Bi-hil āyīn-i pur zeyn u zerāduşt
Be-şer -i Aḥmed-i Muḫtār dih puşt4

Zerduşt zerāduşt’dan muḫaffefdir. Nemrūd, nūn’uñ żammıyladır asl-ı
lüġat, ammā Acem meftūḥ oḳur, şöhret de fetḥadadır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bāġda Zerdüşt’e mensūb dīniñ ve milletiñ āyīn ü üslūbını
tāze eyle, ya nī āteş gibi ḳırmızı5 bādeyi bāġa getürüp nūş eyle şimdi ki lāle
āteş-i Nemrūd’ı yalıñlandırdı, ya nī ḳırmızı lāleler açıldı. Ḥāṣılı, lāle ve gül6
zamānında āteş-perestler gibi bāde-i ḥamrā nūş eylemek gerek

دم
אد و د

ار

א אزك
زد
اب ش و ر א כ

Zi-dest-i şāhid-i nāzik- iẕār-ı Īsī-dem
Şerāb nūş u rehā kon ḥadīẟ-i Ād u emūd

(M,T+ Dest’iñ şāhid’e iżāfeti lāmiyye ve şāhid’iñ nāzik-iẕār’a beyāniyye.
Şāhid bunda maḥbūb ma nāsınadır ve) nāzik laṭīf (M,T+ ma nāsına. İzār ṣaḳal
biten yer, ammā ekẟer yañaḳda isti māl iderler. Nāzik-iẕār’ıñ Īsī-dem’e iżāfeti beyāniyyedir.) (S,T+ Īsī-dem’i aṭıfla īrād eyleyen üslūb-ı Aceme muḫālif
1
2
3
4
5
6

T: put-perestleriñ.
M, S: Ḥażret-i İbrāhīm aleyhi’s-selāmıñ
M: ḳavminiñ.
Zerdüşt dininin ayinini/ibadetini bırak da Hz. Peygamber’in dinine sarıl/destek ver.
T: ḳırmuzı.
S: mül.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

īrād eylemiş.) (M,T+ Īsī-dem Īsā nefesli ya nī iḥyā-yı mevtā ider ma nāsına.)
(M,T+ Reha kon ṣalıvir ya nī terk eyle dimekdir.) Ād ḳavm-i Hūd’a ve 'emūd
ḳavm-i Ṣāliḥ’a dirler, ṣalle’llāhu aleyhimā ve alā nebiyyinā 1.
Maḥṣūl-i Beyt: Īsā nefesli nāzik- iẕār maḥbūbuñ elinden bāde nūş eyle ve
Ād ve emud ḳıṣṣalarını terk eyle. Ya nī milel-i ḫāliye2 ve ümem-i sālifeniñ
aḫbār u āẟārını terk eyle ki andan saña çoḳluḳ fā ide3 ḥāṣıl olmaz.

د

و

כ

ور

د כ در وی

אن

و

Cihān çu ḫuld-i berīn şud be-devr-i sūsen u gul
Velī çi sūd ki der-vey ne mumkin’est ḫulūd

(M,T+ Ḫuld-i berīn iżāfeti beyāniyyedir. Be-devr-i sūsen; bā ḥarf-i ẓarf ve
iżāfeti lāmiyyedir. Vey żamīri cihān’a rāci dir. Ki ḥarfi-i ta līl. Ḫulūd maṣdardır, ebedī olmaḳ ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Cihān sūsen ü gül zamānında cennet gibi oldı, ammā ne
fā ide ki anda cennetdeki gibi ḫulūd (M,T+ ya nī beḳā) mümkün degil. Ḥāṣılı,
cihān-ı fānī her ne ḳadar ki ezhār u envārla müzeyyen olup ḫuld-i berīne
beñzerse de lākin zīneti serī ü’z-zevāldir, (M,T+ ya nī ḫālid degildir.)

אن وار
داوود

ا

ار د
כ غ درآ

Çu gul suvār şeved ber-hevā Suleymān-vār
Seḥer ki murġ der-āyed be-naġme-i Dāvūd

Çu (M,T+ bunda) ta līl (M,T+ içündür), çünki ma nāsına. (M,T+ Suvār şud
ber-hevā ya nī şāḫıñ üzerinde nümāyān ola, ya nī gül budaġından ẓāhir ola.
Suleymān peyġamber havā üzerinde süvār olduġı gibi.) (S,T+ Mıṣrā -ı ẟānī evvele ẓarf vāḳi olmuş.) Seḥer ki; ki ḥarf-i beyān. (M,T+ Murġ’den murād bülbüldür.) Der-āyed; der ḥarf-i te kīd. (M,T+ Be-naġme; bā ḥarf-i ṣıla, Dāvūd’a
iżāfeti lāmiyyedir.)
1

2
3

Allah o iki peygambere ve peygamberimize rahmet etsin. M: Ād ḳavm-i Hūd’a ve emūd ḳavm-i
Ṣāliḥ’a dirler. Ṣalla’llāhu alā cemīi’l-enbiyā ḫāṣṣeten alā nebiyyinā Muḥammed. Allāhumme zidhu şerefen
ve keremen ve mehābeten ve taẓīmen. (Allah bütün peygamberlere bilhassa bizim peygamberimize
rahmet etsin. Ya Rab! Onun şerefini, kerametini, heybetini ve tazimini arttır.)
T’de bu kelimenin altına küçük harflerle ‘māżiye’ kelimesi yazılmış.
S: nesne.
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Maḥṣūl-i Beyt: Çünki gül havā üzre süvār ola Ḥażret-i Süleymān1 havā
üzre süvār olduġı gibi, seḥer vaḳtinde ki bülbül naġme-i Dāvūd’a gele, ya nī
terenümata ve feryāda başlaya.

د

د

אد آ
اه אم א
אن אد د
כ

وز

Bi-ḫāh cām-ı lebāleb be-yād-ı Āṣaf-ı dehr
Vezīr-i mulk-i Suleymān İmād-i dīn Maḥmūd

Bu beyt beyt-i evvele cevāb vāḳi dir. (M,T+ Bi-ḫāh fi l-i emr-i muḫāṭab, bā-yı
te kīdle, iste dimekdir.) Lebāleb ve mālāmāl ṭopṭolu dimekdir. (M,T+ Be-yād;
bā ḥarf-i ṣıla, yād bunda añmaḳdır ẕikir ma nāsına, Āṣaf’a iżāfeti lāmiyyedir, Āṣaf’ıñ dehr’e iżāfeti de böyledir.) Āṣaf Süleymān peyġamberiñ2 vezīriniñ
ismidir, Āṣaf bin Berḫiyā dirler. Vezīrlere Āṣaf ve pādişāhlara Süleymān dirler ta ẓīmen. Zīrā Āṣaf evliyādan idi, niteki kelām kitaplarında mübeyyendir.
Vezīr-i mulk-i Suleymān iżāfetleri lāmiyyedir. Mulk-i Suleymān Şīrāz’dır ki
Ḥażret-i Süleymān peyġamberiñ3 taḫtıdır, niteki kütüb-i tevārīḫde masṭūr (S,M+
u meẕkūrdur.) İmād-ı dīn vezīriñ laḳabıdır ve Maḥmūd ismi. Vezīr-i mulk-i
Suleymān Āṣaf ’dan bedeldir ve İmād-ı dīn vezīrden bedel ve Maḥmūd İmad-ı dīn’den aṭf-ı beyāndır.
Maḥṣūl-i Beyt: (S,T+ Çünki) gül meẕkūr olan gibi ola, cām-ı lebāleb iste
Āṣaf-ı dehriñ yādına ki ol vezīr-i mülk-i Süleymān’dır ki laḳabı İmād-ı dīn’dir
ve ismi Maḥmūd. Ḥāṣılı, bu laḳabla mülaḳḳab ve bu alemle mu lem olan
vezīriñ ışḳına bāde iç.

א
ود

و

رأ

כאم ا
ز
כ אد א א

Zi- ayş-ı kām-ı ebed cū be-devleteş Ḥāfıẓ
Ki bād tā be-ebed ẓıll-ı re feteş memdūd

Ayş, ayn’ıñ fetḥiyle, lüġatda dirlikdir, ammā bunuñ gibi yerlerde ẕevḳ u
ṣefā murāddır. Kām-ı ebed iżāfeti beyāniyye, [kām] bunda murād dimekdir.
Cū emr-i muḫāṭabdır, cūyīden’den, iste dimekdir. Be-devleteş; şīn-i żamīr
1
2
3

M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selām.
M, S: Süleymān aleyhi’s-selāmıñ.
M, S: Ḥażret-i Süleymān aleyhi’s-selāmıñ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

vezīr Maḥmūd’a rāci dir. Ḥāfıẓ münādā, ḥarf-i nidāsı maḥẕūf. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı
du ā. Bād edāt-ı du ā iyye. Tā intihā-yı ġāyet içün, ilā ma nāsına. Be-ebed; bā
ḥarf-i ṣıla. Ẓıll-i refeteş; ẓıll’iñ refet’e iżāfeti beyāniyye ve şīn’e lāmiyye, şīn-i
żamīr vezīr Maḥmūd’a rāci dir. Refet şefḳat ya nī esirgemek, re āfet de gelür
delālet gibi, ḥasune bābından, feteḥa ve alime bābından da müsta meldir. Pes,
bu iki bābdan maṣdarı re fen, fa len vezni üzre gelür, ayn’ıñ fetḥiyle. İsm-i
fā ili ra ūf gelür fa ūl vezni üzre. Ra uf da gelür, fa ul vezni üzere, mübālaġa ile
esirgeyici ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, anıñ eyyām-ı devletinde ayş u ṣafādan ebedī
devlete ṭālib ol ki anıñ ẓıll-i şefḳat ü re feti ebede dek memdūd u dā im u ẟābit
olsun. Ba żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle vāḳi dir.

د

אر

ا

ا

ا
א
אر د و

אر אده כ
ر

Bi-y-ār bāde ki Ḥāfıẓ mudāmeş istiẓhār
Be-fażl-ı raḥmet-i Ġaffār būd u ḫāhed būd

Mudāmeş; şīn-i (M,T+ żamīr ma nā cihetinde) istiẓhār’a muḳayyeddir,
(M,T+ mudām istiẓhāreş taḳdīrinde. Be-fażl-i raḥmet-i Ġaffār; bā ḥarf-i ṣıla
ve iżāfetler lāmiyyelerdir. Būd ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ma nāsınadır ve ḫāhed būd
bunda būd būden ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde getür ki Ḥāfıẓ’ıñ dā imā istiẓhārı ya nī1 arḳalanması
günāhlar yarlıġayıcı2 Allāh’ıñ raḥmetiniñ fażlınadır (S,T+ ve şimden girü (127b)
raḥmetiniñ fażlına olısardır3.)

1
2
3

S: ve.
S: baġışlayıcı.
S: şimden girü raḥmetiñ olısardır.
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122
Ve lehu eyżan1
Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

אز כ د
אز כ د

אد دام و
אد כ א כ

Ṣūfī nihād dām u ser-i ḥoḳḳa bāz kerd
Bunyād-i mekr bā-felek-i ḥoḳḳa-bāz kerd

Ṣūfī mübtedā, nihād ḫaberi, (M,T+ fi l-i māżīdir nihāden’den, ḳodı dimekdir, bunda ḳurdı dimekdir dām ḳarīnesiyle ve dām mef ūlün bihidir nihād’ıñ.
Vāv ḥarf-i aṭf ve mā-ba di nihād’a ma ṭūfdur, taḳdīr-i kelām u bāz kerd ser-i
ḥoḳḳa’dır. Bāz kerd açdı,) ser-i ḥoḳḳa mef ūlün bihidir.2 Mıṣrā -ı ẟānī ḫaber-i
ẟānīsidir ṣūfī’niñ, ya nī tekerrür-i (S,T+ ḫaber) ḳabīlindendir. Ser-i ḥoḳḳa iżāfeti lāmiyyedir, (M,T+ bunda) ser’den murād ḳapaġıdır, zīrā açılan ḳapaġıdır.
Bunyād-ı mekr iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir3. Bunyād iki ma nāda
müsta meldir, (M,T+ lafẓ-ı müşterekdir.) Birisi binā ma nāsına ve birisi ibtidā,
bunda murād ẟānīsidir. (M,T+ Bā-felek; bā ḥarf-i muṣāḥabet, felekle dimekdir.
Mekr ḥīle ma nāsına.) Ḥoḳḳa-bāz (M,T+ vaṣf-ı terkībīdir, bāzīden’den, ḥoḳḳa
oynadıcı dimekdir), taḳdīr-i kelām ‘Bunyād-ı mekr kerd bā-felek-i ḥoḳḳa-bāz’.
Hoḳḳa-bāz felege ṣıfattır
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfī dām-ı tezvīri ḳurdı4 ve ḥīle ve riyā ḥoḳḳasını açdı, ya nī
mürāyīlige mübāşir olup mekr u ḥīleye başladı felek-i ḥoḳḳa-bāzla. Ḥāṣılı, ḥīle-bāzlıḳda mekkārlıḳda üstād-ı māhir olan felekle ḥīle-bāzlıġa5 ve mekḳarlıġa
başladı, ya nī insāna ḥīle ve riyā ṣatmaḳdan geçüp felege ḥīle-bāzlıġa başladı.

در כ ه
راز כ د

خ כ ش
ه אا
ض

אزئ
ز اכ

Bāzī-i çarḫ bi-şkenedeş bīża der-kulāh
Zīrā ki arż-ı şa bede bā-ehl-i rāz kerd
1
2
3
4
5

M: Ve lehu raḥime rūḥahu.
S: ser-i ḥoḳḳa mef ūlün bihidir kerd’iñ.
S: Bunyād-ı mekr, maṣdar mef ūline mużāfdır.
M: ḳodı.
T: ḥile-sāzlıġa.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(M,T+ Bāzī-i çarḫ iżāfeti lāmiyye ve bāzī, yā-i aṣliyye ile, oyun1 ma nāsınadır. Bi-şkenedeş; bā ḥarf-i te kīd,) şikened müşterekdir fi l-i mużāri ile emr-i
ġāyib beyninde, bunda ikisi de olmaḳ mümkündür, ṣır veyā ṣısın dimek ola2,
şīn-i żamīr ṣūfīye rāci dir. (M,T+ Bīża bunda yumurta ma nāsına.) Kulāh börke
dirler. (M,T+ Zīrā edāt-ı ta līl. Ki ḥarf-i beyān.) Arż-ı şa bede iżāfeti maṣdarıñ
mef ūline iżāfetidir. (S,T+ Şa bede, şīn’iñ fetḥiyle, maṣdardır daḥrece bābından3.
Ehl-i rāz iżafeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir.) Ehl-i rāz’dan murād
felekdir. Kerd’iñ fā ili ṣūfī’ye rāci (M+ żamīr)dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Çarḫıñ ve dehriñ oyunı ve ḥaşarılıġı ṣūfīniñ külāhında yumurda ṣır veya ṣısın4, ya nī rüsvāy ider veyā rüsvā eylesün, zīrā ehl-i rāza ḥīle5 ve
mekr eyledi. Bu kelām telmīḥ ṭarīḳiyledir, ya nī hengame-gīrler ve ḥoḳḳa-bāzlar ḫalḳı güldürmek içün bir bön kimseye dir ki, gel seniñ ṣaçıñda yumurda
gizleyelim. Pes, yumurdayı başına ḳor, andan ṣoñra külāhını veyā taḳyesini başına geçürür. Ba dehu bir yumruḳ urup yumurdayı ufadır6, ol miskīniñ yüzine
ve gözine aḳıdup anı rüsvāy ider. İmdi ṣūfī-i mürāyī de ḫalḳ-ı āleme ḥīle ve
mekr ü şa bede-bāzlıḳ arż eylemek sebebiyle kendüyi rüsvā idüp ḫalḳa gülünç
eyler.

אن
א כ א ر אی
ه آ و آ אز אز כ د

א
د

Sāḳī bi-y-ā ki şāhid-i ra nā-yı ṣūfiyan
Diger be-cilve āmed u āġāz-ı nāz kerd

(M,T+ Sāḳī münādā. Ki ḥarf-i ta līl. Şāhid’iñ ranā’ya iżāfeti beyāniyye ve
ṣūfiyān’a lāmiyyedir.) Ranā lüġatda iki yüzlüye dirler, ammā bunda muṭlaḳā
güzel dimekdir. (M,T+ Be-cilve; bā ḥarf-i ṣıla. Cilve arż-ı cemāl ma nāsınadır.
Āġāz ibtidā ma nāsına, nāz’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir.)
Bunda şāhid-i ranā ẕikri ṣūfīlere ta rīż (M,T+ ṭarīḳiyle)dir. Ke enne ki ṣūfīler
maḥbūb-dost ve dilber-perestdirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, seyre ve teferrüce gel ki ṣūfīleriñ dilber-i ra nā ve
zībāsı arż-i cemāle geldi ve nāza başladı. İmdi bāde ṣun ki bu seyr şevḳiyle nūş
1
2
3
4
5
6

T: zebūn.
M: olmaḳ mümkündür, ḳırar dimek ola.
S: Şa bede daḥrece bābından maṣdardır.
M: ḳırar yāḫud ḳırsın.
S, M: arż-ı ḥīle.
M: ḳırar. T: fadır.
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idelim. Şāhid’den bunda murād ma şūḳ-ı ḥaḳīḳīdir diyen (S,T+ ve mürşiddir
diyenler) şā iriñ murādını fehm eylememişler1.

כ אز اق א
ز راه אز כ د

ب از כ א
אز
وآ

ا

Īn muṭrib ez-kucā’st ki sāz-ı Irāḳ sāḫt
V’āheng-i bāz-geşt zi-rāh-ı Ḥicāz kerd

(M,T+ Bunda muṭrib’den murād sāzende maḳūlesidir sāz ḳarīnesiyle.)
Irāḳ’dan bunda murād (M,T+ ilm-i naġmeden) uṣūl-ı erba anıñ ikinci aṣlıdır.
Sāz’ıñ Irāḳ’a iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Ve bunda Irāḳ īhām ṭarīḳiyle vāḳi
olmuşdur.) (M,T+ Sāḫt fi l-i māżī müfred ġāyibdir, düzen virdi dimekdir.) V’āheng; vāv ḥarf-i aṭfdır, āheng de īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmuşdur2, ḳaṣd ma nāsına ve sāzende ve gūyende āhengi. Bāz-geşt de īhām ṭarīḳiyle ẕikr olunmuşdur,
rücū ma nāsına ve bir naġmeden bir naġmeye intiḳāl ma nāsına.
Beyt:

و אز
آ
آذری אم

ی אز
אی

Sūy-ı Ḥicāz kon āheng u Bāz-geştī kon
Ki gūşhā-yı Acem Āzerī maḳām-ı tu nīst3

Zi-rāh-ı Ḥicāz buña ḳarīnedir. Uṣūl-i erba a Rāst ve Irāḳ ve Zīr-efkend ve
Iṣfahān. Rāst’ıñ iki fer i var, Zengūle ve Uşşaḳ. Irāḳıñ da iki fer i var, Māye ve
Būselik. Ve Zīr-efkendiñ (S,T+ de iki fer i var,) Buzurg ve Rehāvī. Ve Iṣfahān’ıñ
Ḥüseynī ve Nevā. (M,T+ Māye) ve Būselik āvāzesi Ḥicāz’dır. Āvāze bir nice
(128a) naġmeniñ fer idir, ya nī iki fer den bir āvāze mütevellid ü münşa ibdir. Niteki Māye4 ve Būselikden Āvāze-i Ḥicāz münşa ibdir. Ve Ḥicāz da īhām
ṭarīḳiyle meẕkūrdur ve bir nice belediñ ismidir ve Māye ve Būselik ki bu iki
naġme ki Irāḳıñ fer leridir, bu iki naġmeden mütevellid ü münşa ib bir āvāzeniñ ismidir. Ḥāṣıl-ı kelām, bu beytde vāḳi olan elfāẓıñ ekẟeri īhām ṭarīḳiyle
ẕikr olmuş. Ḫāce ḥażretleri bu beytde bu fende mahāretin iẓhār eylemiş5.
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: V’āheng, vāv-ı aṭıfla, īhām ṭarīḳiyle vāḳi dir.
Hicaz makamına yönel, sonra Bazgeşt makamıyla şarkı söyle. Çünkü senin makamın/muhatabın Acem
kulakları değildir.
S: Māyāh.
M: iẓhār buyurmuş. Bu cümlelerde nüshalar arasında sıralamada görülen kısmî problemler tarafımızdan
düzeltilmiştir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Bu üstād u māhir muṭrib ne yerdendir ki Irāḳ naġmesine düzen virdi ve Bāz-geşt āhengini naġme-i Ḥicāz’dan eyledi. Ya nī Ḥicāz
Irāḳ’ıñ müteferri ātındandır bildi ve aña bāz-geşt eyledi ve ġayrı naġmeye intiḳāl eylemedi1. Ba żı nüsḫada sāz-ı Irāḳ yerine rāh-ı Irāḳ vāḳi dir,
ikisinden de murād naġme-i Irāḳ ve naġme-i Ḥicāz’dır. Bu maḳāmātdan
bī-ḫaber olanlar bu maḳāmda aceb nā-sāz indiyyāt2 söylemişler ki istimā ı
ṣudā virür3.

ا رو
دراز כ د

ای دل א כ א אه
כ ود
زان آ

Ey dil bi-y-ā ki mā be-penāh-ı Ḫudā revīm
Zān-ç’āstīn-i kūteh u dest-i dirāz kerd

(M,T+ Be-penāh-i Ḫudā revīm; bā ḥarf-i ṣıla, penāh ṣıġıncaḳ, Ḫudā’ya iżāfeti lāmiyye. Revīm, fi l-i mużāri mütekellim ma a’l-ġayr, revīden’den, gidelim dimekdir Zān-çi aṣlında ez-ān-çi’dir. Āstīn yeñ. Kūteh ḳısa, kūtāh’dan
muḫaffef. Āstīn-i kūteh ve dest-i dirāz iżāfetleri beyāniyyedir.) Kerd lafẓını
bunlara isnād mecāzdır, aṣlında (M+ yeñin kıṣa) eyleyen ṣūfīlerdir ki bunlarıñ
ṣāḥibleridir4, zīrā bu evṣāfla anlar mevṣūfdur
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, gel ki Allāh’ıñ penāhına varalım ya nī Allāh’a
ṣıġınalım ol nesneden ki yeñi ḳısa ve eli uzunlar eylediler. Ya nī riyā ve mekr
işinden Allāh’a ṣıġınalım dimekdir veyā ḫufyeten işledikleri nā-meşrū u
nā-ma ḳūl işlerden.
Beyt:

داز

ا
دراز د

א زا
א
آ אن א

ای

Ṣūfī piyāle-peymā zāhid ḳırābe-perdāz
Ey kūteh-āstīnān tā key dirāz-destī5

1
2
3
4
5

M: eyledi.
M: aceb söz.
S: istimā ı ġūl ve ṣudā virür. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
M: muṣāḥibleridir.
511. gazel 7. beyit. Beyitte ‘zāhid’ yerine ‘Ḥāfıẓ’ geçmektedir.
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א
را
از כ د

כ
כ כ
وی دل در

Ṣan at me-kon ki her ki maḥabbet ne rāst bāḫt
Işḳeş be-rūy-ı dil der-i ma nā firāz kerd

Ṣanat-me-kon buyurduġı ġaybetden ḫiṭāba iltifātdır ya nī beyt-i sābıḳda
olan ġaybetden, murād ḥīle ve mekr eyleme dimekdir. Ki ḥarf-i ta līl. (M,T+ Her
ki’deki ki ismidir kes ma nāsına. Ne edāt-ı nefy, ma nā cihetinde bāḫt’e
muḳayyeddir.) Işḳeş; şīn-i żamīr mıṣrā -ı evvelde ki’ye rāci dir ve ma nā cihetinden dil’e muḳayyeddir, be-rūy-ı dileş taḳdīrinde. Işḳeş mübtedā ve firāz
kerd ḫaberi ve mābeynehumā kerd’e müte alliḳ. Be-rūy-ı dil; bā ḥarf-i ṣıla,
rūy-ı dil iżāfeti lāmiyyedir. Rūy bunda muḳḥamdır, olmasa da ma nāya ḫalel
virmezdi. Der-i manā (M,T+ iżāfeti de) lāmiyyedir, (M,T+ manā’ya der iżāfeti)
isti āre ṭarīḳiyledir. Firāz kerd ḳapadı dimekdir ıṣṭılāḥen.
Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Ṣan at me-kon, ya nī) tezvīr ü riyā eyleme, zīrā her
kimse ki muḥabbetde rāst-rev ü (M,T+ rāst-bāz olmadı, ya nī pāk-rev ü) pāk-bāz
olmadı, ışḳ1 anıñ yüzine ma nā ḳapusını ḳapadı. Ḥāṣılı, ṭarīḳ-i muḥabbete
ḥaẓẓ-ı nefisle ve ārzū-yı ṭab ile varan kimseniñ üzerine ışḳ2 feyż ḳapusını bend
ider ki vaṣl-ı cānāndan bī-behre olur.

אز כ د

د

אه
دا כ
ه ر وی כ

Ferdā ki pīşgāh-i ḥaḳīḳat şeved pedīd
Şermende reh-revī ki amel ber-mecāz kerd

(M,T+ Ferdā yarın. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i beyān.) Pīşgāh ṣadr-i
meclis ve ḳapu üzerinde olan şāh-nişīn, ḥaḳīḳat’e iżāfeti beyāniyyedir. Şeved
fi l-i mużāri müfred ġāyibdir, żamīr-i fā il taḥtında müstetir, rāci dir pīşgāh’a3.
Ḥāṣılı, żamīr ismidir şeved’iñ ve pedīd, (M,T+ bā-yı Acemīyle,) ḫaberi, zīrā şeved ef āl-i nāḳıṣadandır (T+ yaṣīru ma nāsına4.) Şermende ism-i fā ildir, şermīden’den, taḳdīr-i kelām şermende bād’dır, żarūret-i vezniçün lafẓ-ı bād ḥaẕf5
1
2
3
4
5

S: ışḳ reh-revi.
S: ışḳ reh-revi.
S: Şeved mużāri , żamīr-i fā il taḥtında müstetir, rāci dir pīşgāha.
S: zīrā ṣayr ma nāsına olan ef āl-i nāḳıṣadandır.
M, T: taḳdīr.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

olunmuşdur, (M,T+ şermende olsun, ya nī utanıcı olsun dimekdir. Reh-revī; yā
ḥarf-i vaḥdet, reh-rev, iki rā’nıñ fetḥalarıyla, vaṣf-ı terkībīdir, revīden’den, yola
gidici ma nāsına. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Amel iş ma nāsına, muḳaddem mef ūlün bihidir kerd’iñ. Ber ḥarf-i isti lā, alā ma nāsına. Mecāz ism-i mekāndır,
cāze-yecūzu’dan) (T+ ya nī naṣara bābınıñ ecvefinden, geçecek mekān dimekdir.
Ber-mecāz, kerd’iñ) (M,T+ mef ūlün bih ġayr-i ṣarīḥdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Yarın ya nī ḳıyāmet güninde ki her kişiniñ ḥaḳīḳat ü mecāzı āşikāre olur. Şermende ve şermsār bir sālik olsun ki dünyāda ameli mecāz
üzre ola, ya nī riyā ve zerḳle ola.

وی א
אز כ د

ام כ א
א

ش
כ

ای כ כ
ه

Ey kebk-i ḫoş-ḫirām kucā mī-revī bi-īst
Ġırre me-şev ki (128b) gurbe-i ābid nemāz kerd

(M,T+ Kebk keklik. Ḫoş-ḫırām vaṣf-ı terkībīdir, ḫirāmīden’den, güzel ṣalınıcı, kebk’iñ buña iżāfeti beyāniyyedir.) Kucā (M,T+ ḳanda dimekdir,) mekāndan
istifhāmdır1, Arabīde eyne gibi. Mī-revī fi l-i mużāri muḫāṭab, (M,T+ gidersin
dimekdir, ya nī ḳanda gidersin dimekdir). Bi-īst; bā ḥarf-i te kīd, īst emr-i
muḫāṭabdır, istīden’den, dur dimekdir, ya nī gitme ḳarār eyle2. Ġirre, ġayn’ıñ
kesriyle (M,T+ ve rā-i müşeddedeniñ fetḥi ve tā-yı te nīẟle,) maġrūr ma nāsına
ismdir. Me-şev (M,T+ nehy-i muḫāṭabdır, şevīden’den, olma dimekdir,) lā-tekün
ma nāsına, ef āl-i nāḳıṣadandır. (M,T+ Ki ḥarf-i beyān-ı ġırre me-şev’dir. Gurbe,
kāf-ı Acemīniñ żammı ve rā-i mühmele-i sākine ile, kedi ma nāsına.) (S+ Gurbe’niñ) ābid’e iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfetidir ya nī beyāniyye. (S,T+ Müşebbehun bihiñ müşebbehe iżāfeti ḳabīlindendir diyen maḳṣūd-ı şā iri bilmemiş3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ḫoş-ḫırām kebk ya nī civān-ı ḫoş-ḫirām, nereye gidersin, ṭur gitme. Ṣaḳın maġrūr olma ki ābid-i mürāyī muṣallī ve namāz-güzārdır,
andan baña żarar müterettib olmaz diyü. Belki edā eyledügi namāz u niyāz
esbāb-ı pā-bend u dām-ı firībdir.
Bu telmīḥdir şol meşhūr ḳıṣṣaya ki bir gurbe-i ḥīle-sāz bir gün gerdenine
tesbīḥler ṭaḳup zühd ü taḳvāya başlar. Kebkiñ birisi bir gün bunuñ bu ḥālini
görüp miskīn, firībinden bī-reyb olup yanına varur. (M,T+ Görür ki muḥkem
1
2
3

S: istifsārdır.
S: istīden’den, gitme, ḳarār eyle dimekdir.
<T+ Redd-i Şem ī>
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zühd ü taḳvāya meşġūl olup hīç buña iltifāt eylemez. Pes, mekrinden ġāfil olup
varup) sā ir yoldaşlarına ḫaber ider, gelüp görürler fi’l-vāḳi didügi gibi gurbe
ābid olmuş. Pes, Ḫudā’ya şükr ü ḥamd iderler ve gurbe-i ḥīle-bāz1 ile istīnās
iderler. Gurbe şol ḳadar ṣabr ider ki bu maẓlūmlar, yanında yatup yuvalanmaġa başlarlar. (S+ Hemān üçin bir uġurdan ṭutup ya nī) birisin bir eliyle (S,T+
ve birisin bir eliyle) ve birisin aġzıyla2 ḳapar. Bāḳīsi ḳaçup yoldaşlarına ḫaber
virürler ki, (M,T+ ey, ne) zāhid! Evvel birer birer3 şikār iderdi, şimdi üçümüzi bir
uġurdan ḳapdı. Pes, Ḫāce civān-ı ḫoş-ḫırāma bu telmīḥi temẟīl idüp buyurur
ki ābid-i ḥīle-bāz u mekkārıñ yanına varma. Mebādā ki seni ġāfil ü maġrūr
idüp şikār eylemeye.

ر ان כ در ازل
ر א אز כ د

ازز

כ

א را

א

Ḥāfıẓ me-kon melāmet-i rindān ki der-ezel
Mā-rā Ḫudā zi-zuhd-i riyā bī-niyāz kerd

Ekẟer kütüb-i Acemde riyā’yı zuhd’e aṭıfla yazar ve ba żısında bilā-vāv
yazar. Vāv’la olıcaḳ ma nā āşikāredir, ammā vāv’sız olıcaḳ tecevvüze irtikāb lāzımdır. Meẟelā riyāya mecāzen zühd iẟbāt eyleyevüz veyā riyāya bir yā-yı nisbī
taḳdīr idevüz4, zuhd-i riyāyī taḳdīrinde, ve li-kullin vichetun. Melāmet-i rindān (M,T+ iżāfeti) maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce tecrīd ṭarīḳıyle buyurur: Ey Ḥāfıẓ, bāde-nūşları āzār
eyleme, zīrā ezelde5 Ḫudā bizi zühd ü riyādan (S,T+ veyā zühd-i riyādan) bī-iḥtiyāc ḫalḳ eyledi. Ya nī bizi zühhād, ubbād mürāyīlerden6 yaratmadı (S+ ki
ḫalḳa daḫl ü ṭa n idevüz. Zīrā bu iş mürāyīleriñdir, sen ḫod mürāyī degilsin ki
rindlere ta rīż eyleyesin, belki rindleriñ birisisin.)

1
2
3
4
5
6

S: ḥīle-sāz.
S: ayaġıyla.
M: evvel birimizi. T: evvel birimüz.
S: ideriz.
S: evvelde.
S: riyāyīlerden.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

123
Ve lehu eyżan1
Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

از א כ د
א כد
א

אم
ز

د دا

א א دل

وآ

Sālhā dil ṭaleb-i cām-ı Cem ez-mā mī-kerd
V’ān-çi ḫod dāşt zi-bīgāne temennā mī-kerd

(M,T+ Sālhā sāl’iñ cem idir üslūb-ı Acem üzere, bunda nice yıllar dimekdir.
Dil lafẓ-ı müşterekdir göñül ile yürek beyninde, bunda) dil’den göñül murāddır ki yürek anıñ ẓarfıdır. Niteki Ḥażret-i Mevlāna Cāmī buyurur:
Beyt:

دل
دل

و
و
א
א

ا
ا

ز
ا אس ای

Nīst īn peyker-i maḫrūṭī dil
Belki hest īn ḳafes u ṭūṭī dil
Ger tu ṭūṭī zi-ḳafes ne-şnāsī
Be-Ḫudā nās ne i nesnāsī2

(M,T+ Ṭaleb’iñ cām’a iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve cām’ıñ Cem’e lāmiyye. Bunda dil mübtedā ve mā-ba di ḫaberi. Ez-mā, mī-kerd’e müte alliḳ
ve mī bunda ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ifāde ider, eylerdi dimekdir. V’ān-çi; vāv
bunda ma nā-yı ḥāliyyeti ifāde ider. Ḫod dāşt kendi ṭutardı dimekdir ya nī
kendiniñ vardı. Zi-bīgāne; zā-yı müfred ibtidā içündür, bīgāne yād dimekdir. Temennā; tefa ul ve tefā ul bābınıñ nāḳıṣından maṣdarlarıñ ayne’l-fi lini
Acem meftūḥ ider lāme’l-fi lini elife ibdāl eylemekiçün, temennā ve teḳāżā
gibi.) Temennā bir nesneyi ārzū ile istemege dirler3.
1
2
3

M: Ve lehu raḍiye anhu.
Bu koni şeklinde olan organ (kalp) gönül değildir. Bilakis bu organ bir kafes, gönül ise onun içindeki tûtî
kuşu gibidir. Şayet sen kafesle kuşu ayıramıyorsan Allah’a yemin olsun ki sen insan değil, maymunsun.
S: Temennā bir nesneyi ārzū itmek.

877

878

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Maḥṣūl-i Beyt: Nice yıllar göñül bizden cām-ı Cem ṭaleb eylerdi ya nī esrār-ı ġaybiyeyi gösterir bir āyine isterdi, ammā ḥālbuki kendüde olanı ya nī
mālik olduġını bīgāneden isterdi. Ḥāṣılı, cām-ı Cem ve āyīne-i İskender
(S+ kendüde iken veyā) kendi iken bizden isterdi.
Beyt:

א و ادم א
ی دل آدم א

ذات و
را
אم

Maẓhar-ı ẕāt u ṣıfāt ālem u ādem bāşed
Cām-ı Cem-rā ki şenīdī dil-i ādem bāşed1 (129a)

Ya nī enbiyā ve evliyā mālik olduġı cevhere herkes mālikdir, nihāyeti, mālikiyetinden āgāh degildir. Pes, mürşid-i kāmil olanlara vāṣıl olmaġla mālik
olduġından ḫaber-dār olur. ‘Evṣaleni’llāhu Teālā ileyhi ve iyyakum’2. Bundandır
ki beyt-i ẟānīde buyurur:

ون د
כد

ف כ ن و כאن
در א
אن

یכ
از

Gevherī k’ez-ṣadef-i kevn u mekān bīrūn būd
Ṭaleb ez-gum-şudegān-ı leb-i deryā mī-kerd

(M,T+ Gevherī’de yā vaḥdet içündür, gevher’den bunda murād enbiyā ve
evliyā ḳulūbında mestūr ve mektūm olan sırru’llāhdır ki ‘Ḳalbu’l-mu mini beytu’llāh’3 anıñ ma nāsıdır ki ol sırr kevn ü mekān ṣadefinden ḫāricdir. Ṣadef
inci ḥāṣıl olan ẓarfa dirler ki ol ẓarf istiridye ḳapaḳları gibidir, nihāyeti, ṣadef ayrı olur, ḥāṣılı, ṣadef bedīhiyyāttandır, ta rīfe iḥtiyācı yoḳdur. Kevn u
mekān bu ālemden ibāretdir. Bīrūn, yā ile ve yā’sız ya nī birūn, ṭaşra dimekdir. Būd bunda edāt-ı ḫaberdir, est ma nāsına4. Gevherī, yā-yı vaḥdetle,
mübtedā ve mā-ba di ṣıfatı, mıṣrā -ı ẟānī ḫaberi. Ez-gum-şudegān; ez edāt-ı
ibtidā, gum-şudegān gum-şude’niñ cem idir, yitmişler ma nāsına, leb’e iżāfeti
ve leb’iñ deryā’ya lāmiyyedir. Deryā’dan murād deryā-yı ışḳ’dır.) Taḳdīr-i
kelām5 leb-i deryā-yı ışḳ’dır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bir gevher ki kevn ü mekān ṣadefinden ḫāricdir, anı
ışḳ deryāsı kenārında güm olmuşlardan ṭaleb eylerdi, ya nī deryā-yı şuhūda
1
2
3
4
5

Allah’ın zatının ve sıfatlarının tecelli ettiği/göründüğü yer âlem ve insandır. Bütün dünyayı gösterdiği
söylenen Cem’in kadehi ise insanın gönlüdür.
Allah beni de sizi de ona ulaştırsın.
Müminin kalbi Kâbe (beytullah) mesabesindedir.
T: būd bunda dimekdir ḫaber ve rāst ma nāsına.
S: taḳdīri.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

müstaġraḳ olanlardan ṭaleb iderdi. Güm olanlardan ise1 ḫaber gelmez. Zīrā
‘Ān-rā ki ḫaber şud ḫaberī bāz ne-y-āmed’. Beytiñ ma nā-yı ḥaḳīḳīsine vāṣıl
olmayanlar gum-şudegān’dan murād meşāyiḫ kisvesinde olan nāḳıṣ mürşidlerdir (M,T+ dimiş2). Bu kelām maṭla ıñ mıṣrā -ı evvelinde ‘ez-mā’ ibāretinden
ġafletden nāşīdir. Ve bīgāne buyurduġı tevāżu ve tenezzül ḳasdıyladır3, ve-illā
kendiler baḥr-i ḥaḳīḳatde āşinā-yı kāmildir ve güm-şudegāndan yine kendiler
murāddır, (M,T+ ya nī baḥr-i tevḥīde dalmış dimekdir.)
Beyt:

İlm-i ledün baḥrine ṭalalı dir Gülşenī
Yetmezem ḳa rına her nice kim boylaram4

אن دم دوش
א כد

כ
כ

Muşkil-i ḫīş ber-i pīr-i muġān burdem dūş
K’ū be-te yīd-i naẓar ḥall-i mu ammā mī-kerd

(M,T+ Muşkil-i ḫīş iżāfeti lāmiyyedir. Ber buda inde ma nāsınadır. Dūş
lüġatda müşterekdir, ammā bunda dün gice dimekdir, ezelden ibāretdir. K’ū,
ki ile ū’dan mürekkebdir, ki rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i ta līl, vāv żamīr-i ġāyib,
pīr-i muġān’a rāci dir.) Be-teyīd-i naẓar iżāfeti5 maṣdarıñ fā iline iżāfetidir.
Ḥall-i muammā iżāfeti de maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir6. Ve ḥall, mī-kerd’iñ
mef ūlün bih ṣarīḥidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice kendi müşkilimi pīr-i muġān ḳatına iletdim ki ol
pīr-i muġān dikḳat-i naẓarla mu ammā ḥall iderdi, ya nī fetḥ-i müşkilāt-ı ışḳ
iderdi. (S,T+ ‘Ber-i pīr-i muġān’ yerine ‘bā-pīr-i muġān’ yazan cemī nüsḫalara
muḫālif yazdı7.)

ان ح אده
א א כد

مو

د
و ا ران آ

Dīdemeş ḫurrem u ḫandān ḳadeḥ-i bāde be-dest
V’enderān āyine ṣed gūne temāşā mī-kerd
1
2
3
4
5
6
7

M: olmuşlardan.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: ṭarīḳiyledir.
(S+ Ḥāṣılı, mıṣrā -ı evvelde ‘mā’ ve ẟānīde ‘bīgāne’ ve rābi de ‘gum-şudegān’dan kendiler murāddır.)
S: naẓara iżāfet.
S: Ḥall-i mu ammā mef ūline.
<T+ Redd-i Şem ī>
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(M,T+ Dīdemeş fi l-i māżī mütekellim vaḥde ve) şīn-i żamīr pīr-i muġāna
rāci dir ve dīdem’iñ mef ūl-i evvelidir ve mef ūl-i ẟānīsi ḫurrem’dir (M,T+ ve
ḫandān ma ṭūfdur ḫurrem’e). Ḳadeḥ-i bāde iżāfeti lāmiyyedir ve ḥāldir, şīn-i
żamīrden veyā mef ūl-i ẟānīden bedel ola. V’enderān; (M,T+ vāv ḥarf-i aṭf ),
ender edāt-ı ẓarf, ān ism-i işāretdir āyīne’ye ki ḳadeḥ-i bāde’den kināyetdir
ve andan murād cām-ı cihān-nümādır ki ḳalb-i āşıḳdan ibāretdir. Ṣed gūne
temāşā’dan tecelliyāt-ı İāhiye murāddır, ya nī envā -ı tecelliyātı seyr iderdi dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Beyt-i sābıḳ bu beyte1 merhūn u mevḳūfdur. Ya nī müşkilimi pīr-i muġāna iledicek anı şād u ḫandān, ḳadeḥ-i bāde elinde gördüm ve
ol ḳadeḥ-i bādede yüz dürlü tecelliyāt-ı İlāhiyye seyr iderdi ki ḳalb-i ārifiñ ḥāli
böyledir.

כ داد כ
א כد

אم אن
ا
آن روز כ ا

Goftem īn cām-ı cihān-bīn be-tu key dād Ḥakīm
Goft ān rūz ki īn gunbed-i mīnā mī-kerd

Pīr-i muġānı meẕkūr evṣāf ve aḥvāl ile göricek aña didim ki bu cām-ı
cihān-bīn’i ya nī ḳalb-i Ḫudā-bīn’i, zīrā bunda murād cām-ı cihān-bīn’den
dil-i ārifdir. (M,T+ Be-tu; bā ḥarf ṣıla. Key ḳaçan.) Ḥakīm Allāhu Te ālā. Goft’uñ
fā ili pīr-i muġāndır ki mürşid-i kāmilden ibāretdir. Gunbed (M,T+ ẕāl-i mu ceme iledir aṣlında, ammā isti māl dāl-i mühmele iledir, ḳubbe ma nāsına,) Arapça cünbüẕe dirler, (M,T+ cīm’iñ ve bā’nıñ żammeleriyle.) Gunbed’iñ mīnā’ya
iżāfeti müşebbehun bihiñ müşebbehe iżāfetidir, (M,T+ ḥāṣılı, beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġāna didim ki bu cām-ı cihān-bīni saña Ḥakīm ne
vaḳt virdi? (S,M+ Pīr-i muġān cevāb virdi) ki ol gün ki bu günbed-i mīnāyı ya nī
yeşil ṣırça gibi ḳubbeyi yaradurdı, ya nī ālemi ḫalḳ eyledügi zamānda2. Ḥāṣılı,
baña bu ḳalb-i Ḫudā-bīni mu ṭī ezelde i ṭā eyledi ya nī elest güninde3.

دار
ا כد
1
2
3

M: Sābıḳ beytde.
M: ya nī ḫalḳ eyledi, ol zamānda.
M: rūz-ı elestde.

آن אر כ و
آن د כ ا ار
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Goft ān (129b) yār1 k’ezū geşt ser-i dār bulend
Curmeş ān būd ki esrār huveydā mī-kerd

Goft’uñ fā ili cā izdir ki pīr-i muġān olan veyā ān yār, ki Manṣūr’dan ibāretdir. (M,T+ K’ezū; ki rābıṭ-ı ṣıfat, ez min-i ibtidā ma nāsınadır, vāv żamīr-i
ġāyib, yār’e rāci dir, aṣl-ı terkīb ki ez-ū idi, hā-i resmī ve hemzeler terkīble ḥaẕf
olunmuş. Geşt ef āl-i nāḳıṣadan fi l-i māżī müfred ġāyibdir, ser-i dār ismi,
bulend ḫaberi.) Ser-i dār iżāfeti lāmiyyedir2. Ser-i dār bülend olması Manṣūr
gibi bir vücūd-ı şerīf anda asılmaġla müşerref olmasıdır. (M,T+ Curmeş; şīn-i
żamīr yār’e rāci dir. Ki ḥarf-i beyān.) Esrār, mī-kerd’iñ mef ūl-i evveli ve huveydā, (M+ hā’nıñ żammı ve vāv’ıñ fetḥi ile, āşikāre ma nāsına,) mef ūl-i ẟānīsi.
Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġān didi veyā ol yār ki ser-i dār andan bülend ü
ṣāḥib-rif at oldı, didi: Cürmi ve günāhı ol idi ki esrār-ı Ḫudā’yı āşikāre eylerdi,
ya nī Ene’l-Ḥaḳ söylerdi, ḥāṣılı, ulūhiyyet da vāsını eylerdi.

ا א وی د
ا را כ د

ا ال
د در
وو د ش و از دور

Bī-dilī der-heme aḥvāl Ḫudā bā-vey būd
V’ū ne-mī-dīdeş u ez-dūr Ḫudā-rā mī-kerd

Bī-dil iki ma nāda müsta meldir. Biri yüreksiz ya nī ḳorḳaḳ ve biri de göñülsüz ya nī göñli gitmiş (S,M+ ya nī āşıḳ dimekdir,) (M,T+ yā ḥarf-i vaḥdet. Der ḥarf-i
ẓarf. Heme aḥvāl cemī aḥvāl dimekdir. Vey żamīr-i ġāyibdir bī-dil’e rāci . Būd
idi ma nāsına, bā-vey būd anıñla idi dimekdir.) Vāv; iki vāv’la ba żı nüsḫada
böyle bulınmaġın3 bunı iḫtiyār eyledik. Vāv-ı evvel ḥāliyye ve ẟānī ū’dan muḫaffefdir ki żamīr-i ġāyibdir vey gibi, bī-dil’e rāci dir, ḥālbuki ol bī-dil dimekdir.
(M,T+ Ne-mī-dīdeş; şīn-i żamīr Ḫudā’ya rāci ve [żamīr-i] müstetir bī-dil’e4. U
ez-dūr; vāv ḥarf-i aṭf.) Ḫudā-rā; rā bunda müşterekdir cemī ma ānīsi beyninde,
ya nī ḳasem ve taḫṣīṣ ve mef ūliyyet (S,M+ ve ġayrileri) beyninde. Maḳṣūd budur ki
muṣāḥabetinde her kişi Ḫudā’yı ġāyib menzilesine5 tenzīl idüp Allāh ḥaḳḳıçün
ve Allāh içün ve Allāh’a ve Allāh’ıñ dir, ḥālbuki Allāh andan ṭarfetü’l- ayn mün6 ِ
ِ ِ ِ
fekk degil. 7﴾ ُ ْ ﴿و ُ َ َ َ ُכ اَ ْ َ َ א ُכ
َ ﴾ ۪﴿و َ ْ ُ اَ ْ َ ُب ا َ ْ ْ َ ْ ِ ا ْ َ ر
َ
ْ
ْ
1
2
3
4
5
6
7

M: pīr.
M: Serdār-ı bülend iżāfeti lāmiyyedir.
M: böyle olmaġın. S: bulınmaġın.
M: müşterekdir bī-dile.
M, T: yerine.
“Biz insana şah damarından daha yakınız.” Kaf 50/16.
“Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir.” Hadid 57/4.

881

882

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Ḳıṭa:

ا
از وی دورم
او
رم

ان
و

از

د

دو
و

א
در אر

Dōst nezdīkter ez-men be-men’est
V’īn acebter ki men ez-vey dūrem
Çi konem bā-ki tuvān goft ki ū
Der-kenār-ı men u men mehcūrem1

Maḥṣūl-i Beyt: Bir āşıḳ-ı ṭālib-i viṣāl-i cānān cemī aḥvālde cānān kendiyle
idi veyā kendiyledir, ḥālbuki ol āşıḳ-ı bī-çāre cānānı görmeyüp ıraḳdan cānān
muṣāḥabetini eylerdi. Ya nī cānānı görmeyüp ġāyibāne anıñ kelāmını eylerdi.
(S,T+ Ba żılar bunda dīvānlarda bulunmayan bir mıṣrā iḥdāẟ eylediler ki hīç
ma nāsı yoḳdur.
Mıṣrā:

Bī-dilī-rā2 ki Ḫudā der-heme cā bā-ū būd3

Ba żılar ıṣlāḥ-ı ma nā içün rā’nın ziyādesine ḥükm eylediler. İḥdāẟ-ı mıṣrā
eyledügi fāsiddir ve rā’nıñ ziyādesine ḥükmi efsed4. Ḫudā-rā yerine Ḫudāyā
yazanlar şā iriñ murādın añlamamışlar5.)

כ دا א
א כد

כ

אو

ۀ

آن
א ی

Ān heme şa bede i aḳl ki mī-kerd īn-cā
Sāmirī pīş-i aṣā vu yed-i beyżā mī-kerd

Ān ism-i işāretdir bir muḳadder şabede’ye ki meẕkūr şabede anı tefsīr
ider, (M,T+ hemze ḥarf-i tevessül ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr6.) Ki ḥarf-i
beyān-ı ṣıfat7, mertebesi aḳl’dan muḳaddemdir, ammā żarūret-i vezniçün
te ḫīr olındı. (M,T+ Mī-kerd; mī ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir.) Kerd (M,T+ fi l-i māżī
1
2
3
4
5
6
7

Dost (Allah) bana benden yakın, acayip olan şu ki ben ondan uzağım. Ne yapabilirim, kime nasıl
söyleyebilirim ki o benim yanımda ben ise hicran/ayrılık azabı çekmekteyim.
M, T: Mey-i dil-rā.
Bir âşığa ki Tanrı her yerde onunla birlikte idi.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T: yā ḥarf-i vaḥdet.
M, T: ki rābıṭ-ı ṣıfat.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

müfred ġāyibdir,) ef āl-i nāḳıṣadan, ismi aḳl ve ḫaberi ān heme şabede.
Sāmirī Benī İsrā īl’den ol şaḫıṣdır ki Ḥażret-i Mūsā münācāta vardıḳdan
ṣoñra ba żı seḥḥarlıġıla altundan peydā eyledügi buzaġıyı söyledüp1 ḳavm-i
Mūsā’ya tefriḳa ṣaldı, niteki tefsīrlerde masṭūr u meẕkūrdur. Aṣā’dan murād
Ḥażret-i Mūsā’nıñ aṣāsıdır. Beyżā bunda yed’e ṣıfatdır, aṣlında lafẓ-ı müşterekdir, güneşle ebyażıñ mü enneẟi beyninde, bunda ma nā-yı āḫir2 murāddır,
zīrā yed mü nneẟ-i ma nevīdir, pes, ṣıfatı muṭābıḳ olmaḳ gerek, beyāż el dimekdir ki Ḥażret-i Mūsā’nıñ bir mu cizesi ol idi ki eli güneş gibi yaldırardı.
Ve bir mu cizesi ol idi ki aṣāsını yere bıraḳdıḳda ejder (M,T+ gibi) olurdı. Bunlar meşhūr mu cizeleri idi, (M,T+ bundan ġayrı mu cizātınıñ nihāyeti yoḳ.)
Sāmirī mübtedā ve mī-kerd ḫaberi ve bāḳīsi ya nī pīş-i aṣā (S,T+ ilā āḫirihi)
da mī-kerd’e müetalliḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol cemī ḥīle-sāzlıḳlar3 ve ḥoḳḳa-bāzlıḳlar ki aḳıl bu ālemde şimdiye dek4 eylerdi ışḳıñ öñinde, Sāmirī Mūsā’nıñ aṣāsı ve yed-i beyżāsı
öñinde eylerdi. Pes, nice ki Mūsā’nıñ bu iki meşhūr mu cizesi Sāmirī’niñ eyledügi siḥri ibṭāl eylerdi, ışḳ daḫi (130a) aḳlıñ ḥīle-sāzlıḳlarını ve siḥr-perdāzlıḳlarını5 ancılayın ibṭāl eyler. Ya nī ışḳ aḳla ġālibdir dimekdir. Nitekim Ḫāce
Ḫüsrev-i Dehlevī buyurur:
Beyt:

را
אن
אو آورد

ا
ی

Işḳ-ı tu şıḥneī’st ki sulṭān-ı aḳl-rā
Mūy-ı cebīn girifte be-çāvişī āvered6

(S,T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsında gūyā Sāmirī aṣā ve yed-i beyżā ya nī bu iki
mu cize katında ki murād Mūsā aleyhi’s-selāmdır, ḥoḳḳa-bāzlıḳ eyledi diyen
ma nā-yı beyti hīç añlamamış7. Sāmirī yerine sāḥirī yazup ma nāsında sāḥirligi
aṣā ve yed-i beyżā öñinde iderdi diyen de hem-çünān8.)

1
2
3
4
5
6
7
8

S: peydā eyledügi buzaġı söyleyüp ya nī söyledüp.
S, T: aḫīr.
S: ḥīle-bāzlıḳlar
S: şimdilik.
M: ḥoḳḳa-bāzlıḳlarını.
Senin aşkın öyle bir şahne/zabıtadır ki padişah mesabesindeki aklı perçeminden yakalayıp çavuşun
huzuruna getirir.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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א
כد

د
א

روح ا س ار אز
כ آ
ان

د

Feyż-i Rūḥu’l-Ḳudus er bāz meded fermāyed
Digerān hem bi-konend ān-çi Mesīḥā mī-kerd

(M,T+ Rūhu’l-ḳudus Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn’dir,) anıñ feyżi cānib-i Ḥaḳ’dan1
īṣāl eyledügi vaḥiydir. (M,T+ Er eger’den muḫaffef edāt-ı şarṭdır.) Bāz bunda
te kīd ifāde ider ancaḳ. (S,T+ Eger girü meded buyura diyenler bāz’ıñ mevārid-i
isti mālinden ġāfil imişler2.) (M,T+ Digerān diger’iñ cem idir, ġayrılar dimekdir.) Hem bunda te kīd ifāde ider.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥażret-i Cibrīl’iñ feyżi meded buyurursa Ḥażret-i Īsā buyurduġı iḥyā-yı mevtāyı ve ibrā-yı ekmeh u abraṣı ġayrılar da iderler. Ya nī
mü eyyed min- indi’llāh olduḳdan ṣoñra herkes bu aḥkāmı icrā ider.

כد

אن از
ز
از دل ا

א

ز

Goftemeş zulf-i çu zincīr-i butan ez-pey-i çīst
Goft Ḥāfıẓ gile i ez-dil-i şeydā mī-kerd

Goftemeş; żamīri (M,T+ ya nī şīn) cā izdir ki sābıḳan meẕkūr olan pīr-i
muġāna rāci ola veyā ma hūd cānāna. Pey bunda ta līl içündür. (M,T+ Gile şikāyet ve yā tenkīr içündür. Şeyda dīvāne, dil’iñ aña iżāfeti beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġāna veyā cānāna didim: Maḥbūblarıñ zincīr gibi
zülfi ne içündür? Pīr-i muġān veyā cānān cevāb virdi ki Ḥāfıẓ dīvāne göñlinden şikāyet eyledi. Pes, bütleriñ silsile-i zülfi Ḥāfıẓ’ıñ dīvāne göñlini baġlayup
uslatmaḳ içündür didi. (S,T+ Ol pīr-i muġān; Ey Ḥāfıẓ, delü göñlinden şikāyet
ya nī baġlayacaḳ delü göñül çoḳ, ḳanḳı birin baġlayayın dir, mıṣrā -ı ẟānīyi
böyle beyān eyleyen kimse bu beytiñ ma nāsından hergiz ḫaber-dār olmamış3.
Şerḥiniñ4 minhusinde mī-kerd lafzınıñ fā ili żamīr-i silsiledir diyen ġarīb ḥükm
eylemiş5.)

1
2
3
4
5

S: Cenāb-ı Ḥaḳ’dan.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
M: şerḥinde, minhu’sinde.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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124
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

ری כ د
ری כ د

ز
رز
و כאر

دو אن د
ی

Dōstān duḫter-i rez tovbe zi-mestūrī kerd
Şud sūy-ı muḥtesib u kār be-destūrī kerd

(M,T+ Dōstān münādā, ḥarf-i nidāsı maḥẕūf. Duḫter-i rez iżāfeti lāmiyye.
Duḫter ve duḫt ḳızdır. Rez asma çubuġı.) Duḫter-i rez şu arā dilinde1 bādeden kināyetdir. Tovbe zi-mestūrī kerd; bu söz anı gösterür ki şarāba bir zamān
yasaġ ola, yā Ramażān gelmek sebebiyle veyā bir ġayrı sebebile, ba dehu icāzet
ola. Niteki Dilşād Ḫatun’uñ salṭanatı zamānında olmışdı ki tafṣīli bunda gelse
gerek2 inşā a’llāhu Te ālā. Tovbe (M,T+ maṣdardır, tābe-yetūbu’dan ya nī) naṣara
bābınıñ ecvef-i vāvīsinden, rücū ma nāsına. Kerd’iñ ismi duḫter-i rez ve ḫaberi
tovbe’dir. (M,T+ Şud burada reft ma nāsınadır. Sūy-ı muḥtesib iżāfeti lāmiyyedir,
sūy cānib ma nāsınadır.) Ba żı müshada ber-i muḥtesib vāḳi olmuş, muḥtesib
ḳatına dimekdir3. Kār be-desturī kerd; kār’dan murād iḥticāb ve tesettürden
çıḳmaḳdır. Be-destūrī; bā ma a ma nāsına, destūr icāzet, yā ḥarf-i maṣdar.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey dostlar, duḫter-i rez iḥticāb u tesettürden tevbe ve rücū eyledi, muḥtesib ḳatına vardı ve işini ya nī mestūrluḳdan çıḳmaġı icāzetle eyledi. Bu ef āli duḫter-i reze isnād mecāz-ı (S,T+ aḳlī) ḳabīlindendir, ya nī
isnād-ı (M,T+ sebebī). ‘Benā el-emīru’l-medinete’4 gibidir. Zīrā muḥtesibe varan
bāde-furūşdur5 bādeyi ṣatmaġa icāzet almaġıçün. Ḥāṣılı, muḥtesib yanına varmaġa sebeb bāde ṣatmaġa icāzetdir

אك כ
ا دوری כ د

אن כ

از ده

آ
א

Āmed ez-perde be-meclis araḳeş pāk konīd
Tā bi-gūyed be-ḥarīfān ki çi-rā dūrī kerd
1
2
3
4
5

S: lisān-ı şu arāda.
T: bundan ṣoñra gelse gerek.
S: ber-i muḥtesib de nüsḫadır.
Padişah şehri bina etti. (Şehri bina eden padişah değil, ustalardır.)
S: mey-furūşdur.
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Ba żı nüsḫada ‘Tā ne-gūyend ḥarīfān ki çi-rā dūrī kerd’. (M,T+ Be-meclis; bā
ḥarf-i ṣıla.) Araḳeş; żamīri duḫter-i reze rāci dir. Tā ḥarf-i ta līl. (T+ Be-ḥārīfān;
bā ḥarf-i ṣıla. Ki ḥarf-i beyān1. Çi-rā niçün.) Dūrī lüġatda ıraḳlıḳ, ammā bunda eglenmek ma nāsınadır, zīrā eglenmek ıraḳlıġa lāzımdır, pes, ẕikr-i melzūm
ve irāde-i lāzım ḳabīlindendir, ḥāṣılı, mecāz-ı mürseldir. (M,T+ Dūrī’niñ yā’sı
maṣdariyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: (130b) Duḫter-i rez perdeden meclise geldi, terini siliñ
ve pāk eyleñ, tā ki müsterīḥ olup āsūde-ḥāl ola ve bāde-nūşlara eglendiginiñ
illetini beyān eyleye. Ammā ba żı nüsḫanıñ maḥṣūli; tā ki ḥarīfler bunuñ terini
alnında görüp dimeyeler2, niçün bu ḳadar ıraḳlıḳ eylediñ ki böyle eglenmek
lāzım gele.

ری כ د

و א

כ در
כ

אی آ

د

Cāy ān’est ki der- aḳd-i viṣāleş gīrend
Duḫter-i mest çunīn k’īn heme mestūrī kerd

Cāy ān’est ki anıñ maḥallidir dimekdir, ki ḥarf-i beyān-ı maḥaldir.
(
Der-aḳd-i viṣāleş;) şīn-i żamīr duḫter-i reze rāci dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr
ṭarīḳiyle. (M,T+ Aḳd-i viṣāl iżāfeti beyāniyyedir.) Viṣāl’den murād nikāḥdır3.
Niteki ba żı nüsḫada der-aḳd-i nikāḥeş ārend4 vāḳi dir. Duḫter-i mest iżāfeti
beyāniyye ve siḥr-i ḥelāl vāḳi olmuş, ya nī duḫter-i mest mübtedā ve mā-ba di
ṣıfatı ve cāy ān’est ḫaberi.
M,T+

Maḥṣūl-i Beyt: Anıñ maḥallidir ki anı aḳd-i viṣālde ṭutalar veya aḳd-i
nikāḥa getüreler. Duḫter-i mest ya nī (M+ şarāb-ı) ḳattāl (M,T+ buncılayın) ki bu
ḳadar mestūrluḳ eyledi. Ya nī nice yıl gizlendi, şöyle ki kimse adın añmaġa
ḳādir degil idi5.
Ḫāce’niñ bu üç beyti6 telmīḥdir Dilşād Ḫatun’uñ ḥīn-i salṭanatda eyledügi yasaġlara ki tārīḫ-i İlḫānīlerde masṭūrdur. Ya nī Dilşād Ḫatun bir ḳaç
yıl7 niyābeten pādişāhlıḳ eyledi, fevāḥiş u füsūḳa bir mertebe yasaḳ eyledi ki
1
2
3
4
5
6
7

M: be-ḥārīfān; bā ḥarf-i beyān.
T, F: bunuñ derini görüp ṭınmayalar.
S: Aḳd-i viṣāl nikāḥdır.
M: nikāḥeş gīrend.
S: olmadı.
S: Ḫāceniñ bu üç beytden murādı.
S: gün.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ḫamr içeni ḳatl iderdi, ḥadd urmaġla iktifa eylemezdi. Ṣoñra oġulları yigit olup
umūr-ı salṭanatıñ taṣarrufına (M,T+ ḳādir ü) mālik oldılar ve taḫt-ı salṭanata cülus eylediler, ziyāde ayyāş u bāde-nūş oldılar, hīç kimseniñ şürb-i ḫamrına
māni ve muzāḥim olmazlardı. Ale’l-ḫuṣūṣ Şāh Şucā ki hem saḫī ve hem şecī
pādişāh ḳopdı, anıñ zamānında memleket kemāl-i ḥubūr u sürūr üzere idi.
Niteki Ḫāce buyurur:
Beyt:

م ش
א ش

א
و

در دور אد אه
ا
א

Der-devr-i pādişāh-ı ḫaṭā-baḫş-ı curm-pūş
Ḥāfıẓ ḳırābe-keş şud u muftī piyāle-nūş1

Bunda pādişāhdan murād Şāh Şucā ’dır, niteki Ḫāce bir beytde taṣrīḥ eylemişdir.
Beyt:

ل אه אع
אل و אه اع

אه و
از

א

Ḳasem be-ḥaşmet-i cāh u celāl-i Şāh Şucā
Ki nīst bā-kesem ez-behr-i māl u cāh nizā 2

İmdi Ḫāce ḥażretleri bāde-nūşlar zebānından şarābı tehniye eyler ki Dilşād’ıñ salṭanatı zamānında nice yıl gūşelerde münzevī ve muḫtefī olup nām u
nişānı yoġiken (S,T+ meclislere) gelüp nümāyan oldı. (S,T+ Bu üç beyt meẕkūr
ḳıṣṣaya telmīḥ olduġını bilmeyenler her bir beytiñ ma nāsında ġarīb te vīller
eylemişler ki istimā ı ṣudā ḥāṣıl ider3.)

ب
ری כ د

ه ای دل כ د
א زد و אرۀ

دא
راه

Mujdeganī bi-dih ey dil ki diger muṭrib-i ışḳ
Rāh-ı mestāne zed u çāre-i maḫmūrī kerd

Mujdegānī ve mujdegāne muştuluḳ eyleyen kimseye virilen nesneye dirler, aḳçe gibi ve eẟvāb4 gibi. Muştuluḳ kendi degildir (S,T+ ba żılar ẓann eyle-

1
2
3
4

326. gazel 1. beyit.
344. gazel 1. beyit.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S, T: esbāb.
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dügi gibi1.) (M,T+ Diger bunda gine dimekdir. Muṭrib-i ışḳ iżāfeti beyāniyyedir.) Rāh-ı mestāne; rāh’dan bunda murād perde-i naġmedir. Mestāne’niñ
ha-yı resmīsi bunda taḫṣīṣ u nisbet ma nāsını ifāde ider, mestlere maḫṣūṣ u
mensūb perde çaldı dimekdir, iżāfeti lāmiyyedir. Çāre-i maḫmūrī de böyledir,
(M,T+ ya nī maḫmūrluġa çāre eyledi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, müjdegāne vir ki (M,T+ gine) ışḳ muṭribi mestāne
perde çaldı ve maḫmūrluġa çāre eyledi, ya nī bir perde çaldı ki ḫumār u ṣudā ı
başımızdan giderdi. Bu beyt de telmīḥdir ki Dilşād’ıñ kendi salṭanatı zamānında
(S,M+ ālāt-ı) lehvi muṭlaḳā ref eylemişidi. Niteki merḥūm ve maġfūrun-leh Sulṭān
Süleymān-ı Ġāzī2 āḫir ömrinde ref eylemişdi. Ḥattā rivāyet iderler ki ḫazīnede
bulunan a lā ve girān-bahā (131a) sāzları hep pāre pāre idüp āteşe yaḳdı.

כ
ری כ د

ز
ب از گ

ار
ان

כ

غ

Ne şukuft er gul-i ṭab em zi-nesīmeş bi-şukuft
Murġ-i şeb-ḫān ṭarab ez-berg-i gul-i sūrī kerd

Ne ḥarf-i selbdir. Şukuft, şīn’ıñ kesriyle ve żammıyla, (S,T+ lafẓ-ı) müşterekdir, (M,T+ şukuftenden,) aceblemek ve açılmaḳ beyninde3. (M+ Evvelkisi ismdir,
aceb ma nāsına) (M,T+ ve ẟānīsi bā-yı te kīdle fi l-i māżīdir. Er eger’den muḫaffefdir. Gul-i ṭab iżāfeti beyāniyye ve mīm-i mütekellime iżāfeti lāmiyyedir.)
Zi-nesīmeş; (M,T+ şīn’e mużāf maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām) zi-nesīm-i viṣāleş’dir4, (M,T+ żarūret-i vezniçün viṣāl firāḳa mübeddel oldı, şīn-i żamīr cānāna
rāci dir, egerçi lafẓen meẕkūr degil, ammā göñülde dā imā ḥāżırdır. İki yerde
şukuft lafẓı tecnīs-i tāmdır. Murġ-i şeb-ḫān iżāfeti beyāniyyedir, şeb-ḫān
vaṣf-ı terkībīdir, ḫanīden’den, gice oḳuyıcı ḳuş ki murād bülbüldür. Ṭarab
şādlıḳ. Berg burda yapraḳdır, gul’e iżāfeti cüz üñ külle iżāfeti ḳabīlindendir,
gul’üñ sūrī’ye iżāfeti beyāniyyedir.) Gul-i sūrī gül-āb çıḳardıḳları güldür ki
aña Edirne güli dirler. (M,T+ Murġ-i şeb-ḫān mübtedā ve mā-ba di ḫaberi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ne aceb ya nī aceb degil eger benim ṭab ım güli ol cānānıñ viṣāli nesīminden açıldıysa. Zīrā bülbül berg-i gül-i sūrī cihetinden ve sebebinden (M,T+ ṭarab u) şādlıḳ eyler, ya nī ma şūḳası5 arż-ı cemāl eyler, pes, ol
1
2
3
4
5

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: maġfūrun-leh Süleymān Ḫan.
M, T: ma nāsına.
S: zi-nesīm-i viṣāleş dimekdir.
S: ma şūḳı.
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şādān u ferḥān olur. Bunda da nesīm-i viṣāl hubūb eyler, pes, ṭab -ı āşıḳ güşayiş bulur. Evvelki ne şukuft’ı açılmadı ma nāsına alup taḥḳīḳinde; ṭab ım güli
eger açılmadıysa anıñ rāyiḥasından açıldı diyen ma nā-yı beyti (S,T+ keşf idüp)
açamamış1. Gül-i sūrī ḳırmızı gül ma nāsınadır (S,T+ diyen2) ıṭlāḳ (M,T+ üzere)
cā iz degil.

ود
آ
ا ری כ د

آب כ ر

א

آ

Ne be-heft āb ki rengeş be-ṣed āteş ne-reved
Ān-çi bā-ḫırḳa-ı ṣūfī mey-i engūrī kerd

(M+ Ne edāt-ı nefy ve selbdir.) Be-heft āb yedi ṣuyla dimekdir. Ya nī bir
nesne libāsdan veyā ẓurūfdan3, necis olsa meẕheb-i Şafi ī’de bir kere ṭopraġa
sürtmekden ṣoñra yedi kere mā-i ṭāhir ile ġasl olmaḳ gerek ki ṭāhir ola. Ammā
meẕheb-i Ḥanefī’de4 üç kere mā-i ṭāhir ile yumaḳ kifayet ider. İmdi (S,T+ bunda yedi deryā ābıyla diyen bu taḳrīrden ġāfil imiş5.) Ki ḥarf-i beyān. Rengeş;
şīn-i żamīr mıṣrā -ı ẟānīde ḫırḳa lafẓına gider iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳıyle ki
Fārisīde muṭlaḳā cā izdir. (M,T+ Bā-ḫırḳa; bā ḥarf-i ṣıla. Ḫırḳa-ı ṣūfī iżāfeti lāmiyye.) (T+ Be-ṣed; bā ḥarf-i sebeb.) (M,T+ Ne-reved fi l-i nefy-i müstaḳbel, gitmez dimekdir, fā ili ān-çi’dir. Engurī; yā’sı yā-yı nisbīdir. Mey-i engurī iżāfeti
beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Yedi ṣuyla degil ki rengi yüz āteş ile gitmez ol nesne ki
ṣūfīniñ ḫırḳasına mey-i engūrī eyledi. Ya nī ḫırḳa-i ṣūfīde olan şarāb rengi Şāfi ī meẕhebi üzere yumaġla gitmez, belki ol rengi yüz kere āteşe urmaġla6 izāle
eylemez. Ḥāṣılı, mürāyī ṣūfīlere ta rīżdir, niteki şu arānıñ de bidir, ale’l-ḫuṣūṣ
ki Ḫāce’niñ.

د
ه زان כ
وری כ د
در

א ا אد از د
ض و אل و دل و د

Ḥāfıẓ uftadegī ez-dest me-dih zān ki ḥasūd
Irż u māl u dil u dīn der-ser-i maġrūrī kerd
1
2
3
4
5
6

<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: ẓarfdan.
M, T: meẕheb-i Ebī Ḥanīfe’de.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: ḳomaġla.
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(M,T+ Ḥāfıẓ münādā. Uftadegī; aṣlında uftade idi, hā-i resmīye yā-i maṣdariyye dāḫil olmaġıla hā-i resmī kāf-i Acemīye tebdīl olmuşdur, düşkünlük
dimekdir. Zān-ki; zān ezān’dan muḫaffefdir, maḳām-ı ta līlde vāḳi olmuş,
anıñçün dimekdir. Ki ḥarf-i beyān.) Ḥasūd mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Ser
(M,T+ bunda) sevdā ve hevā ma nāsınadır, (M,T+ maġrūrī’ye iżāfeti lāmiyyedir,
yā ḥarf-i maṣdar. Kerd’iñ fā ili ḥasūd’a rāci żamīrdir. Ḥasūd mübtedā, kerd
ḫaberi ve bāḳīsi kerd’e müte alliḳ.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, tevāżu ı ve düşkünlügi elden virme ya nī terk
eyleme, zīrā ḥasūd ırżı ve mālı ve dili ve dīni maġrūrluḳ sevdāsında telef eyledi, ya nī ġurūr ādemi bunlardan ayırur. Ḥāṣılı, tevāżu memdūḥ ve tekebbür
meẕmūmdur.

125
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ا כد
ا כد

آ
אم
אك כ ه כ

כ

Be-sırr-ı cām-ı Cem ān-geh naẓar tuvānī kerd
Ki ḫāk-i meykede kuḥl-i baṣar tuvānī kerd

Cām-ı Cem ve cām-ı cihān-nümā ve cām-ı cihān-bīn bir ḳadeḥiñ ismidir ki anı Cem-nām bir pādişāhıñ zamānında ḥükemā1 peydā eyledi ki her
(M+ ḳanġı) memleketiñ ḥālini bilmek isteseler ol ḳadeḥe naẓar iderlerdi ve ol
memleketiñ aḥvālini anda müşāhede iderlerdi Dārā bin Behmen zamānına
gelince. Dārā fevt olınca Dārāb-nām oġlı2 ki İskender-i Rūmī’niñ ata bir ḳarındaşı idi, ol ḳadeḥ aña irẟ ile intiḳāl eyledi. Ol sebebden idi ki İskender babasınıñ memleketiniñ nıṣfını istemekiçün üstine asker çeküp vardıḳça3 cām-ı
1
2
3

S: pādişāhıñ ḥükemāsı.
S: oġlan
M, T: asker çekdikçe.
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cihān-nümāya1 naẓar idüp İskender’iñ ḥāline muṭṭali olurdı. İskender ise anıñ
ḥāline muṭṭali olamayup aña ẓafer bulamazdı. Ṣoñra İskender yanında olan
ḥükemāya emredüp2 āyine peydā eylemişler idi. İmdi meşāyiḫ ḳatında cām-ı
Cem’den murād ḳalb-i ārifdir ki esrār-ı ġaybiyyeye anıñla muṭṭali olur. Niteki
dimişler3.
Rubāī:

دم
دم
دم
دم

אن

אم

در

و
روزی
אم
ز ا אد و
د אم אن אی

Der-custen-i cām-ı (S,M+ Cem) cihān peymūdem
Rūzī (131b) ne-nişestem u (M,T+ şebī) ne-ġnūdem
Z’ustād çu vaṣf-ı cām-ı Cem bi-şnūdem
Ḫod cām-ı cihān-numāy-ı Cem men būdem4

‘Men būdem’ didigi mecāz-ı mürsel ḳābilindedir, ẕikr-i küll ve irāde-i cüz
ṭarīḳiyle. Ya nī (M,T+ ‘dil-i) men būd’ diyecek yerde ‘men būdem’ dimiş. Ammā
şu arā ḳatında cām-ı Cem’den murād (S,T+ cām-ı) bādedir. (M,T+ Be-ser’iñ bā’sı
ḥarf-i ṣıla, mef ūlün bih ġayr-i ṣarīḥidir tuvānī kerd’iñ. Tuvānī fi l-i mużāri muḫāṭab, ya nī yā’sı żamīr-i ḫitābdır. Kerd bunda kerden ma nāsınadır
ki mużāri e muḳārindir. Ki ḥarf-i beyān. Ḫāk-i meykede iżāfeti lāmiyyedir.
Kuḥl-i baṣar iżāfeti de böyledir.) Ḫāk-i meykede mef ūl-i evvelidir kerd’iñ ve
kuḥl-i baṣar (M,T+ mef ūl-i) ẟānīsi.
Maḥṣūl-i Beyt: Cām-ı Cem sırrına ya nī cām-ı bāde sırrına ve keyfiyyetine
ol vaḳt naẓar eylemege ḳādirsin (S,T+ ki ḫāk-i meyḫāneyi kuḥl-i baṣar eylemege ḳādir olasın. Ḥāṣılı, cām-ı bādeniñ leṭāfetini ve ṣafāsını ol vakit müşāhede
eylemege ḳādir olursun ki ḫāk-i bāde-ḫāneyi kuḥl-i cevāhir u tūtiyā-yı baṣar
eylemege ḳādir) olasın. Ya nī ḫāk-i meyḫāneyi iksīr-i ekber ü kibrīt-i aḥmer
i tibār eyleyesin.
1
2
3
4

M: cām-ı Cem-i ālem-nümāya. T: cām-ı ālem-nümāya.
S: emr eyledi.
S, M: buyurmuşlar.
M’de son iki mısra şu şekilde geçer: ‘Ḫod zi-ustād çu vaṣf-ı cām-ı Cem bi-şunūdem / Men būdem
cām-ı cihān-numāy-ı Cem men būdem’. Rubâînin anlamı: Cem’in kadehini ele geçirmek için bütün
dünyayı dolaştım. Ne gündüz oturdum, ne de gece uyudum, sürekli onu arıyordum. Üstaddan Cem’in
kadehinin vasfını/özelliklerini işitince anladım ki Cem’in cihanı gösteren kadehi benmişim.
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و ب כ ز אق
از دل ر ا כ د
ا

אش

Me-bāş bī-mey u muṭrib ki zīr-i ṭāḳ-ı sipihr
Bedīn terāne ġam ez-dil be-der tuvānī kerd

(M,T+ Me-bāş nehy-i muḫāṭab’dır, başīden’den, olmaḳ ma nāsına ef āl-i
nāḳıṣadan. Bī edāt-ı selbdir, esmā-i cevāmide maḫṣūṣ, bī-dil ve bī-cān gibi, dilsiz ve cānsız dimekdir, bunda mey ve muṭribsiz dimekdir. Ki ḥarf-i ta līl. Zīr-i
ṭāḳ-ı sipihr; zīr’iñ ṭāḳ’a iżāfeti lāmiyye ve ṭāḳ’ıñ sipihr’e beyāniyye. Sipihr
felege dirler ve ṭāḳ kemere. Bedīn; bā ḥarf-i sebeb, īn ism-i işāretdir muṭrib’e
ve mey’e.) Terāne’den murād bunlarıñ isti mālidir. (M,T+ Ġam mef ūlün bih
ṣarīḥidir be-der tuvānī kerd ibāretiniñ ve ez-dil ġayr-i ṣarīḥi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Mey ve muṭribsiz olma, zīrā felek kemeri altında bāde ve
muṭrib terānesiyle, ya nī bāde ṣürāḥīden ḳadeḥe düküldügi zamānda ḳul ḳul
eylemesiyle ve muṭribiñ teġannī eylemesi ile göñülden ġamı ṭaşra eylemek olur,
ya nī dilden ġamı iḫrāc eylemek mümkündür.

כد

א

ا

אب

آ

اد

כ

Gul-i murād-ı tu ān-geh niḳāb bi-gşāyed
Ki ḫidmetmeş çu nesīm-i seḥer tuvānī kerd

(M,T+ Gul-i murād iżāfeti beyāniyyedir, tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ān-geh
ol vaḳt dimekdir. Gul-i murād mübtedā ve bi-gşāyed ḫaberi) (T+ ve niḳāb,
bi-gşāyed’iñ mef ūlün bih ṣarīḥidir. Bi-gşāyed;) (M,T+ bā ḥarf-i te kīd, guşāyed
fi l-i mużāri müfred ġāyib, açar dimekdir, bunda müte addī vāḳi olmuş. Ki
ḥarf-i beyān-ı ān-geh. Ḫidmeteş; şīn żamīr-i ġāyib, gul-i murād’a rāci dir
veyā cānāna.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ murādıñ güli ol vaḳt niḳāb açar ki cānāna seḥer
nesīmi gibi ḫidmet eylemege ḳādir olasın, ya nī cānāna ṣubḥ u şām ḫizmet
eyleyesin. Zīrā ġoncanıñ niḳābın açan nesīmdir, imdi gülüñ niḳāb açmasından
murād ġoncadan ẓāhir olmasıdır Pes, seniñ murādıñ istitārdan ol vaḳt ḫāric
olur ya nī ḥāṣıl olur ki cānāna an ṣamīmi’l-ḳalb ḫidmet eyleyesin.1
1

S: eylersin.
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כد

ا

ار ا

م
د אכ

כ

Be- azm-i merḥale-i ışḳ pīş nih ḳademī
Ki sūdhā konī er īn sefer tuvānī kerd

Be-azm; bā ḥarf-i ṣıla veyā ta līl. Azm niyyet ve ḳaṣd ma nāsınadır.
Merḥale ḳonaḳ yeri, cem i merāḥil gelür, menāzil ma nāsına, (M,T+ ışḳ’a iżāfeti beyāniyyedir. Pīş öñ ya nī ḳuddām. Nih, nūn’uñ kesri ve hā-i aṣliyyeniñ
sükūniyle, ḳo ma nāsına emr-i muḫāṭabdır. Ḳademī;) ḳadem lüġat-i Arabīde
ṭabandır1, ammā bunuñ gibi yerlerde ayaḳ murāddır, (M,T+ yā’dan vaḥdet veyā
tenkīr murāddır. Ki ḥarf-i ta līl. Sūdhā sūd’uñ cem idir Acem üslūbı üzere.
Konī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, konīden’den. Er eger’den muḫaffefdir, edāt-ı
şarṭ. Īn ism-i işāretdir ḳarībe ya nī merḥale-i ışḳ’a. Sefer’den merḥale-i ışḳ
seferi murāddır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ merḥalesiniñ ḳaṣdına veyā ḳaṣdıyla ilerüye ḳadem ḳo,
zīrā fā ideler idersin eger bu seferi eylemege ḳādir iseñ. Ya nī merāḥil ü menāzil-i (M,T+ ışḳ) sülūkine ileri ḳadem ḳorsañ çoḳ fā ideler idersin. Ḫiṭāb āmmdır.

ا ر
כد

ا

رو

אرۀ ذوق
ا

אכ

Bi-y-ā ki çāre-i ẕevḳ-i ḥużūr u naẓm-ı umūr
Be-feyż-baḫşī-i ehl-i naẓar tuvānī kerd

Bi-y-ā ḫiṭāb-ı āmmdır. (M,T+ Ki harf-i beyān. Çāre-i ẕevḳ iżāfeti lāmiyyedir, ya nī maṣdarıñ2 mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir ve ḥużūr ẕevḳ’e ma ṭūf
ve naẓm-i umūr ḳarībine veyā ba īdine ma ṭūf ve naẓm’ıñ umūr’a iżāfeti lāmiyye ve) naẓm-ı umūr’dan murād intiẓām-ı umūr u aḥvāldir. (M,T+ Be-feyż;
bā ḥarf-i sebeb. Baḫşī; yā ḥarf-i maṣdar. Feyż-baḫş vaṣf-ı terkībīdir, baḫşīden’den, feyż baġışlayıcı dimekdir. Vaṣf-ı terkībīniñ ehl’e iżāfeti lāmiyye ve
ehl’iñ naẓar’a keẕālik.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki ẕevḳ-i ḥużūr ve intiẓām-ı aḥvāl-i umūra çāre ehl-i
naẓarıñ feyż baġışlayıcılıġıyla eylemege ḳādirsin. Ya nī ehl-i naẓar iltifātıyla her ne
murād idinürseñ ḥāṣıldır, hemān bir ehl-i naẓar iltifātını ḥāṣıl eylemekdedir naẓar.
1
2

T: ẟebātdır.
T: şīn’iñ.
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ر

Beyt:

د

א

א

ا

ا

را

از

ا

Rāḥat-ı ṭā at-i Ḥaḳ genc-i ḳanā at bī-renc
Īn heme ez-naẓar-ı ehl-i naẓar ḫāhed būd1

אل אر ارد אب و ده و
ا כد
אر ره אن א
Cemāl-i yār ne-dāred niḳāb u perde velī
Ġubār-ı reh bi-nişān tā naẓar tuvānī kerd

(M,T+ Cemāl-i yār ne-dāred; cemāl-i yār iżāfeti lāmiyyedir, ne-dāred ṭutmaz, ya nī fi l-i nefy-i müstaḳbeldir, ya nī perde ve niḳābı yoḳdur, āşikāredir.)
Velī mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. (M,T+ Ġubār toz. Bi-nişān; bā ḥarf-i te kīd,)
nişān emr-i muḫāṭab, nişānīden’den, lafẓ-ı müşterekdir, yere aġaç dikmek ve
āteş söyündürmek ve toz oturtmaḳ, bunda ma nā-yı āḫir murāddır. (M,T+ Ġubār-ı reh bi-nişān be-ḥaseb-i lüġat yoluñ tozını oturt dimekdir, ammā maḳṣūd,
mevāni i gider ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ cemāli niḳāb u perde ṭutmaz2 ya nī niḳāb u perdesi
yoḳdur, ammā yoluñ tozını oturt ya nī mevāni i gider, tā ki naẓar idüp seyr
eylemege ḳādir olasın. (132a) Ḥāṣılı, cānān çehreyi mestūr ṭutmaz, ammā gözüñde sebel var ki bīnişe māni dir. Sebeli gider ki cemāl-i bā-kemālini bī-ḥicāb
müşāhede idesin.

ون

وی

כد

ر ا

ای

כ

כ א כ ی

Tu k’ez-serāy-ı ṭabī at ne-mī-revī bīrūn
Kucā be-kūy-ı ḥaḳīḳat guẕer tuvānī kerd

(M,T+ K’ez aṣlında ki ez idi, hā-i resmīyle hemze żarūret-i vezniçün ḥaẕf
olmuşdur.) Serāy-ı ṭabīat iżāfeti beyāniyyedir, maḳṣūd muḳteżā-yı ṭab dır3.
1
2
3

Allah’a itaatin verdiği gönül huzuru, hiçbir sıkıntısı olmayan kanaat hazinesi, bütün bunlar nazar sahibi
bir evliyanın himmetiyle olur.
S: bī-niḳābdır ve perde ṭutmaz.
M: ya nī maḳṣūd muḳteżā-yı ṭab dır.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Sen ki sarāy-ı (M,T+ ṭabī atdan ya nī mukteża-yı) ṭab dan
ṭaşra gitmezsin ya nī çıḳmazsın, (M,T+ kūy-ı ḥaḳīḳate) ḳanda güẕer eylemege
ḳādirsin. Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle buyurur: Mādām ki sen muḳteżā-yı
ṭab dan külliyyen geçmeyesin1, kūy-ı ḥaḳīḳate (M,T+ ya nī ḥaḳīḳate, iżāfet-i
beyāniyye ṭarīḳiyle,) güẕer eyleyemezsin. Ḥāṣılı, ārzū-yı nefsanīden geçmeyince vuṣūl-ı Ḥaḳ müyesser olmaz.

اכ
אك زر ا

כد

א

כ

در

ا

ا

Gedāyī-i der-i mey-ḫāne ṭurfe iksīr’est
Ger īn amel bi-konī ḫāk zer tuvānī kerd

(M,T+ Gedāyī’niñ yā-i evveli aṣlī ve yā-i ẟānīsi maṣdariyye ve hemze iżāfete tevessül içün gelmişdir, gedāyī’niñ der’e ve der’iñ mey-ḫāne’ye iżāfeti lāmiyyelerdir. Īn amel ya nī gedāyī.) Ṭurfe aceb dimekdir. İksīr kīmyā. Ḫāk
mef ūl-i evveli ve zer mef-ul-i ẟānīsidir kerd’iñ.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne ḳapusınıñ dilenciligi ġarīb (T+ ü acīb) kīmyādır.
Eger bu ameli ya nī dilenciligi eylerseñ ṭopraġı altun idebilürsin.

כد

א

ا

آ

د ز ررא
ه ز אن ك

Dilā zi-nūr-ı riyāżet ger āgehī yābī
Çu şem ḫande-zenān terk-i ser tuvānī kerd

(M,T+ Dilā münādā. Nūr-ı riyāżet iżāfeti beyāniyyedir. Āgehī;) āgeh ṣıfat-ı
müşebbehedir, ḫabīr ma nāsına, (M,T+ yā ḥarf-i maṣdar, ḫabīrlik dimekdir. Yābī
fi l-i mużāri muḫāṭab, bulasın dimekdir. Ḫande gülmeniñ ismidir2, zenān
ṣıfat-ı müşebbehedir, zenīden’den, uraġan ma nāsına. Ḫande-zenān ḫande
uraġan, ya nī gülerek. Terk-i ser iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, eger riyāżet nūrından ḫabīrlik bulursañ şem gibi
gülerek terk-i ser eylemege ḳādirsin ya nī serden geçmege ḳādirsin. Şem iñ tāze
mıḳrāżla başı alınur, aña terk-i ser dimişdir. Ḥāṣılı, esrār-ı riyāżete mālik olana
serden geçmek ednā mertebedir.
1
2

T: geçmeyince.
S, M: ḫande gülmek, ya nī gülmeniñ ismidir.
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ا

כد

ق و אم
א
ا
ار כ כאر د

و

Velī tu tā leb-i ma şūḳ u cām-ı mey ḫāhī
Ṭama me-dār ki kār-ı diger tuvānī kerd

(M+ Velī lākin dimekdir, edāt-ı istidrākdir. Tā ḥarf-i tevḳīt1, mādām ma nāsına. Leb-i maşūḳ iżāfeti lāmiyyedir. Cām-ı mey iżāfeti de keẕālik. Ḫāhī fi l-i
mużāri muḫāṭabdır, ḫāhīden’den, dilersin dimekdir. Me-dār nehy-i muḫāṭab.
Ki ḥarf-i beyān-ı ṭama me-dār. Kār-ı diger iżāfeti beyāniyye.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bu beyt beyt-i sābıḳ mefhūmından muḫrec ve müstedrekdir. Ya nī mādem ki sen leb-i ma şūḳ u cām-ı meye ṭālibsin, ṭama ṭutma ki bir
ġayri iş işlemege ḳādir olasın. Ya nī bu ẕevḳleri terk idüp bunlardan geçmeyince saña nūr-ı riyāżet müyesser olmaz

ی א
א א
ر ا כد

א اه

ا

Ger īn naṣīḥat-ı şāhāne bi-şnevī Ḥāfıẓ
Be-şāh-rāh-ı ṭarīḳat guẕer tuvānī kerd

Şāhāne ve gedāyāne ve emīrāne bunuñ gibilerde elif ve nūn ve hā-i resmī taḫṣīṣ u nisbet ü liyāḳat ifāde ider, (M,T+ şāha) lāyıḳ dimekdir. Ḥāfıẓ tecrīd
ṭarīḳiyle münādā vāḳi olmuş. (M,T+ Be-şāh-rāh;) bā ez ma nāsını ifāde ider
ḥarfdir2. (M,T+ Şāh-rāh ulu yol ki pādişāhlar ol yoldan gider, aṣlında rāh-ı şāh
idi, taḳdīm ü te ḫīrle şāh-rāh oldı, ṭarīḳat’e iżāfeti beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger bu pādişāhāne pendi işidüp ḳabūl eylerseñ ey Ḥāfıẓ,
ṭarīḳat şāh-rāhından güẕer eylemege ḳādirsin. Ya nī benim pendimle ki āmil
olasın ehl-i ṭarīḳatden olursun, ḥāṣılı, evliyā u’llāhdan olursun.

1
2

S’de maḥṣūl-i beyt içinde ara cümlesi olarak ‘tā tevḳīṭ içündür’ bulunmaktadır.
S: bā ‘ez’ ma nāsına ḥarfdir.
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126
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

و
כ

آن

و دا
אن از و

از د
כ א ی

Ba d ezīn dest-i men u dāmen-i ān serv-i bulend
Ki be-bālā-yı çemān ez-bun u bīḫem ber-kend

(M,T+ Bad ezīn bundan ṣoñra dimekdir. Dest-i men iżāfeti lāmiyyedir.) U
dāmen; bu vāv sābıḳan ẕikr olındı ki ma nā-yı muḳārenet ifāde ider. (M,T+ Dāmen’iñ ān lafẓına iżāfeti lāmiyyedir. Ān ism-i işāretdir serv-i bulend’e ki) teşbīh ṭarīḳıyle cānāndan kināyetdir1 (M,T+ ve iżāfeti beyāniyyedir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat.
Be-bālā; bā ma a ma nāsına. Bālā boy ya nī ḳadd ü ḳāmet.) Çemān ṣıfat-ı
müşebbehedir, ṣalınaġan dimekdir. (M,T+ Bun dip, meẟelā aġaç dibi) (T+ ve ṣū
dibi.) (M,T+ Bīḫ kök, mīm’e iżāfeti lāmiyyedir.) Ber-kend; ber ḥarf-i te kīd.
(M,T+ Kend fi l-i māżī müfred ġā ib, ḳopardı dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bundan ṣoñra el benim ve ol serv-i bülendiñ etegi, ya nī el
benim ve etek anıñ. Ḥāṣılı, aña mülāzım olup andan müfārıḳ olmam. Ancılayın serv-i bülend ki bālā-yı ḫırāmān ile beni aṣlımdan ve kökümden ḳopardı,
ya nī beni benden külliyyen aldı. Ḥāṣılı, aña cān u göñülden2 āşıḳ oldum.

אی

رو

بو
آوردم آ

כ

א

Ḥācet-i muṭrib u mey nīst tu burḳa bi-guşāy
Ki be-raḳṣ āveredem āteş-i rūyet çu sipend

(M,T+ Ḥācet-i muṭrib iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir, mey muṭrib’e
ma ṭūfdur. Burḳa yüz örtüsi. Bi-guşāy;) (T+ bā ḥarf-i te kīd, guşāy) (M,T+ emr-i
muḫāṭab. Ki ḥarf-i ta līl. Be-raḳṣ; bā ḥarf-i ṣıla,) raḳṣ dönmek. (M,T+ Āvered
fi l-i mużāri müfred ġā ib, getüre dimekdir, mīm żamīr-i manṣūb muttaṣıl,
beni dimekdir. Āteş, āvered’iñ fā ili, rūy’a iżāfeti beyāniyye ve rūy’uñ tu’ya
iżāfeti lāmiyyedir. Sipend yüzerlik.)
1
2

M: ibāretdir.
S: cān-ı göñülden.
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Maḥṣūl-i Beyt: Bizi raḳṣa getürmege (M,T+ muṭrib u meye ḥācet yoḳ, sen
burḳa ıñ aç, āteş-i rūyuñ beni sipend gibi raḳṣa getüre. Ya nī beni raḳṣa ve semā a
getürmege) muṭrib u mey lāzım degil, belki seniñ āteş-i rūyuñ bu ma nāya kāfīdir. Hemān burḳa ıñ āteş-i ruḫsārıñdan gider, sipend gibi raḳḳāṣ olam.

ۀ

دآ
رو
آن روی כ א

آن

Hīç rūyī ne-şeved āyine-i çihre-i baḫt
Meger ān rūy ki mālend ber-ān summ-i semend

(M,T+ Rūyī; yā’sı vaḥdet içündür. Ne-şeved nefy-i müstaḳbel, olmaz dimekdir. Āyine’niñ çihre’ye iżāfeti lāmiyye ve çihre’niñ baḫt’a beyāniyye.) Meger (132b) edāt-ı istiẟnādır. (M,T+ Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Mālend fi l-i mużāri cem -i
ġā ib, sürterler dimekdir. Ber ḥarf-i isti lā, ān ism-i işāretdir summ-i semend’e.
Summ-i semend iżāfeti lāmiyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Hīç bir yüz devlet çehresine āyine olmaz ya nī devlet ve
baḫt āyinesi olmaġa lāyıḳ olmaz, meger ol yüz ki cānānıñ summ-i semendine
sürteler. (M,T+ Ḥāṣılı, devlet ü sa ādet āyinesi olmaġa ol rūy lāyıḳdır ki cānānıñ
summ-i semendine sürtüne, ya nī) aña sürtmekle mücellā ola.

אش

אכ و

د

כ

ارم

ا ار
از

Goftem esrār-ı ġamet her çi buved gū mī-bāş
Ṣabr ezīn bīş ne-dārem çi konem tā key u çend

Ba żı nüsḫada her çi buved yerine her çi şeved vāḳi dir, (M,T+ ikisinin de
mü eddāsı birdir. Her çi buved gū mī-bāş; ma nāsı) her ne olursa ol di (S+ dimekdir). (M,T+ Türkīde) her ne olursa olsun diyecek yerde isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānāna ḫiṭāb ṭarīḳiyle buyurur ki; seniñ esrār-ı ġamıñı söyledim ve āleme fāş eyledim, her ne olursa olsun di, ya nī esrār-ı ġamıñı
iẓhār eylemekden başıma her ne gelürse gelsün. Zīrā bundan ziyāde ṣabrım
(M,T+ yoḳ), nice ideyin ve niceye dek ve ḳaçana dek. Ya nī (M+ niçe) bir ṣabr
ideyin, ṣabra ṭāḳat ḳalmadı, pes, fāş eylemek żarūrī oldı.
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אد

ا ای
ش כ

כ
دار

כ آن آ ی
م از آن

Me-kuş ān āhū-yı muşkīn-i merā ey ṣayyād
Şerm ez-ān çeşm-i siyeh dār me-bendeş be-kemend

Me-kuş fi l-i nehy-i muḫāṭabdır, kuşīden’den, öldürme dimekdir, (S,T+ çekme diyen mefhum-ı beyte vāṣıl olmamış1.) (M,T+ Āhū-yı muşkīn iżāfeti beyāniyyedir, merā’ya iżāfeti lāmiyye. Ṣayyād, yā-yı müşeddede ile, mübālaġa ile
ism-i fā ildir, naṣṣār gibi, ṣāde-yeṣīdu’dan ya nī ecvef-i yāyīden, bā a-yebī u gibi,
avcı dimekdir. Şerm, şīn’iñ fetḥi ve rā’nıñ sükūnıyla, ismdir, utanma ma nāsına.
Dār emr-i muḫāṭabdır, darīden’den, ṭut dimekdir. Me-bend, mīm’iñ fetḥiyle,
nehy-i muḫāṭabdır, bendīden’den, baġlama dimekdir. Be-kemend; bā ḥarfdir
ma a ma nāsına, kemend oḳruḳ dimekdir, Fārisīsi Türkīsinden meşhūrdur, kemendle dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣayyād, benim ol āhū-yı müşkīnimi öldürme, anıñ
çeşm-i siyāhından şerm ṭut ya nī utan, anı kemendile baġlama.

א

ا
آن

در

אכ כ از
ز
از כ א

Men-i ḫākī ki ezīn der ne-tuvānem ber-ḫāst
Ez-kucā būse zenem ber-leb-i ān ḳaṣr-ı bulend

(M,T+ Men-i ḫākī iżāfeti beyāniyyedir,) yā’sı ḥarf nisbet. Ki rābıṭ-ı ṣıfat.
Ezīn der’den murād der-i cānāndır. Ber-ḫāst bunda ber-ḫāsten ma nāsına, zīrā
mużāri e muḳārin olmuşdur, ne-tuvānem ber-ḫāsten taḳdīrinde. Būse zenem
öpem dimekdir. Ḳaṣr-ı bulend iżāfeti beyāniyyedir. Leb bunda kenār ma nāsındadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ben ḫākī2 ki bu ḳapudan ḳalḳmaġa ḳādir degilim, ya nī bu
ḳapudan ayrılmazın3, cānānıñ ḳaṣr-ı bülendiniñ kenārını nereden öpebilirim4,
ya nī ḳaṣrınıñ kenārını būs eylemege ḳādir olmam, (S,M+ zīrā ḫāk-i derinden
ayrılup münfekk olımazam ki) (S+ ḳaṣr-ı bülendiniñ kenār u) (S,M+ dāmānını
būs eylemege ḳādir olam.)
1
2
3
4

<T+ Redd-i Sürūrī>
M, T: men-i ḫākī.
M: ayrılmam. T: ayrılman.
T: öpebilürin.

899

900

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

د

א

ودכ

د

אی

כ א

ن

Çun ġazelhā-yı ter u dil-keş-i Ḥāfıẓ şineved
Ger Kemālīş buved şi r ne-gūyed be-Ḫocend

Çun edāt-ı ta līl. (M,T+ Ġazelhā ġazeliñ cem idir, ter’e iżāfeti beyāniyye,)
ter’den murād leṭāfetdir. (M,T+ Dil-keş vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den, göñül çekici dimekdir, Ḥāfıẓ’a iżāfeti lāmiyyedir. Şineved fi l-i mużāri müfred ġāyib,
işide dimekdir.) Kemālīş; şīn-i żamīr1 iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle Ḫocend’e
rāci dir. Be-Ḫocend; bā ḥarf-i ẓarf.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce tecrīd ṭarīḳıyle buyurur: Çünki Ḥāfıẓ’ıñ nāzik ü
dil-keş ġazellerini işide, (S,T+ fā ili Kemāl’dir,) Ḫocend’de Kemāl2 de olursa şi r
söylemez. Ya nī Kemāl-i Ḫocendī’niñ ġazelde bu ḳadar ḫayālāt u taṣarrufātı
var iken (S,T+ Ḥāfıẓ’ıñ) laṭīf eş ārını işitse daḫi şi r söylemez. Maḳṣūd kendiniñ
şi rini Kemāl-i Ḫocendī’niñ şi rine tercīḥdir.
Ma lūm ola ki Kemāl-i Ḫocendī ve Selmān-ı (S,T+ Sāvecī) ve Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī
ve İbn-i İmād ve Ḫācū-yı Kirmanī ve İṣmet-i Buḫārī ve Kātibī-i Nīşāburī
mu āṣırlar imiş ve Ḳātibī’niñ cemī ine ta rīżātı vardır. Bu da ma lūm ola ki bir
şā irde bir mādde-i hicv olsa evvel kendüyi ol mādde ile hicv eyler, tā ki ġayrılara mādde-i hicv olmasın diyü. İmdi Kemāl-i Ḫocendī ḥażretleriniñ başı bir
miḳdār kel imiş, (S,T+ ammā çoḳ degil ya nī aḳra 3 degil imiş, ḥāṣılı, ḳabaḳ başlı
degil imiş ve) Selmān’ıñ da gözlerinden ḳıl bitermiş ve ġāyetle cimloz imiş.
İmdi Kemāl-i (S+ Ḫocendī) kendiniñ mādde-i kelligini iẓhār eylemekiçün bir
ḳıṭ a nazm ider.
Ḳıṭa:

ر

دو אل ا در אن
از ا אن د ز
א

אل
1
2
3

S: şīn.
M: Ḫocend-i Kemāl.
S: külli.

ا

ه
دو

ل

در
وآن د

در אن ا

ا
ا

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Du Kemāl’end der-cihān meşhūr
Yekī ez-Iṣfahān diger zi-Ḫocend
Īn yekī der-ġazel adīmu’l-miẟl
V’ān diger der-ḳaṣīde bī-mānend
Fi’l-meẟel der miyān-ı īn du Kemāl
Nīst farḳī meger be-mūyī çend1

Be-mūyī çend ibāreti kelliginiñ ḳılletine işāretdir2. Pes, Kātibī3, Kemāl’iñ
kelliġini ve Selmān’ıñ körlügini bir ḳıṭ ada derc idüp buyurur: (M+ Ve li’llāhi
derruhu4)
Ḳıṭa:

ازی را
دون دان א אل
אل

آرد
د ان

אن را
و א

א א
אی دش
را

از

ری

Çeşm bi-gşā (133a) Kātibī her ser-firāzī-rā bi-bīn5
Ez-cefā-yı gerdiş-i gerdūn-i gerdān pāy-māl
Hīç kūrī şi r-i Selmān-rā ne-mī-āred be-çeşm
Hīç kel-rā ser furū n’āyed be-dīvān-ı Kemāl6

Pes, bu taḥḳīḳ ma lūm olduḳdan ṣoñra bunda ba żılarıñ (S,T+ Kemāl-i Iṣfahānī köse7 ve Kemāl-i Ḫocendī tamāmu’l-liḥye imiş diyü) indiyyātına i tibār
olunmasun ki jāj-ı Bāḳıl’dır8. Ba żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle vāḳi dir:

1
2
3
4
5
6

7
8

Dünyada iki Kemâl meşhur olmuşlardı, biri Isfahan’dan, diğeri ise Hocend’den. Biri gazel vadisinde
emsalsiz, diğeri kaside türünde eşsiz. Bu iki Kemâl arasında birkaç kıldan başka fark bulamazsın.
T: kelliginiñ ḳılletini müş irdir. M: kelliginiñ illetini müş irdir.
M: Pes, Kemāl-i Kātibī.
Bir Arap atasözü. Muhteva olarak ‘Allah aşkına, ne kadar güzel söylemiş.’ şeklinde tercüme edilebilir.
M: me-bīn.
S’de 3 ve 4. mısranın yerleri deġiştirilmiş. Kıtanın anlamı: Kâtibî! Gözünü aç da yüksek rütbeli kişilerin
feleğin dönmesiyle ortaya çıkan cefalardan nasıl ayaklar altında ezildiklerini gör. Hiçbir kör Selman’ın
şiirine bakamaz, hiçbir kelin başı Kemâl’in divanı önünde eğilmez.
S, M: köseç.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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א

ی כ
כ دا ر

אز אن دل از آن
אن
زان כ د ا

Bāz me-stān dil ez-ān gīsū-yı muşkīn Ḥāfıẓ
Zān ki dīvāne hemān bih ki buved ender-bend

Bāz bunda te kīd ifāde ider1. (M,T+ Me-stān nehy-i muḫāṭabdır, sitānīden’den, alma dimekdir, dil mef ūli. Gīsū-yı muşkīn iżāfeti beyāniyyedir. Zān
ki edāt-ı ta līl. Bih yeg. Ki ḥarf-i beyān-ı bih. Buved fi l-i mużāri müfred
ġāyib, ola dimekdir. Ender edāt-ı ẓarfiye. Bend baġa ve ḳayda dirler.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ol gīsū-yı müşkīnden göñlüñi alma, zīrā göñlüñ
seniñ dīvānedir, dīvāne ise baġda olmaḳ yegdir. Ḥāṣılı, seniñ dīvāne göñlüñ
zincīr-i gīsū-yı cānānda muḳayyed olmaḳ yegdir, zīrā dīvāneleriñ şānındandır
böyle olmaḳ2. Ba żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyledir:

دارد

ارد دل א

دل כ

آه از

Cuz be-zulf-i tu ne-dāred dil-i Ḥāfıẓ meylī
Āh ezīn dil ki be-ṣed bend ne-mī-dāred pend

(M,T+ Cuz ġayr ma nāsına. Be-zulf; bā ḥarfi ṣıla, zulf’üñ tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ne-dāred fi l-i nefy-i müstaḳbel, ṭutmaz dimekdir, dil fā ili, Ḥāfıẓ’a
iżāfeti lāmiyye. Meylī, yā-yı tenkīrle, mef ūlün bihidir ne-dāred’iñ. Ki ḥarf-i
rābıṭ-ı ṣıfatdır veyā beyān. Be-ṣed; bā ma a ma nāsınadır. Bend baġ. Ne-mī-dāred nefy-i fi l-i mużāri , istimrār içün, ṭutmaz dimekdir. Pend naṣīḥat.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñden ġayrıya Ḥāfıẓ’ıñ göñliniñ meyli yoḳdur
ya nī aña māyildir ancaḳ. Āh bu göñülden ki yüz ḳayd (S,T+ u ḥabs) ile naṣīḥat
ṭutmaz, ya nī münteṣıḥ3 olmaz.

1
2
3

S: Bāz edāt-ı te kīd.
M: dīvāneleriñ şānı böyle olmaḳdır.
S, M: mütenaṣṣıḥ.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

127
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

آن ز دو א ان כ د
و אد א ان כ د

در

د

כ

Dest der-ḥalḳa-i ān zulf-i du tā ne-tvān kerd
Tekye ber- ahd-i tu vu bād-ı ṣabā ne-tvān kerd

(T,F+ Dest mübtedā ve ne-tvān kerd ḫaberi ve mā-beynehumā ne-tvān
kerd’e müte alliḳ. Der-ḥalḳa-i ān; der ḥarf-i ṣıla. Zulf-i du tā iżāfeti beyāniyye. Kerd bunda kerden ma nāsınadır. Tekye mübtedā ve ne-tvān kerd ḫaberi
ve araları ne-tvān kerd’e müte alliḳ mıṣrā -ı evvel gibi.)1
Maḥṣūl-i Beyt: Ol iki ḳat zülf ḥalḳasına el eylemek olmaz ya nī el irişdirmek olmaz, ḥāṣılı, cānāna vuṣlat müyesser degil. Seniñ ahdiñe ve bād-ı ṣabāya
tekye ya nī i timād eylemek olmaz. Ḥāṣılı, sen ḫulf-i va d idüp ve bād-ı ṣabā ise
eser, ṣavurur (S,M+ bir bī-ḳarārdır.) Pes, ikiñüze de i timād cā iz degildir. Mıṣrā -ı
ẟānī ġāyibden muḫāṭaba iltifātdır. (M,T+ Tekye lüġatda dayanmaġa dirler.)

א
ان כ د

א

ا ر

כ

ر

آ

ا

Ān-çi sa y’est men ender ṭalebet bi-nmāyem
Īn ḳadar hest ki taġyīr-i ḳażā ne-tvān kerd

Ān-çi say’est ol nesne ki (M,T+ sa ydir, ya nī) ḥayyiz-i imkāndadır seniñ ṭalebiñde. (T+ Bi-numāyem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, gösteririm dimekdir.)
(M,T+ Ki ḥarf-i beyān. Taġyīr-i ḳażā iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol nesne ki kemāl-i sa y ü kūşişdir, ben seniñ ṭalebiñde
gösteririm veyā göstereyim, ya nī mümkün olduġı deñli2 viṣāliñe çalışayım, bu
ḳadar var ki ḳażā ve ḳaderi taġyīr eylemek olmaz. Ya nī benim sa yimde ḳuṣūr
1

2

M: Dest muḳaddem mef ūlidir ne-tuvān kerd’iñ, ya nī ṣarīḥ ve der-ḥalḳa ġayr-i ṣarīḥ. Zulf-i du tā iżāfeti
beyāniyye. Tekye muḳaddem mef ūl-i ṣarīḥidir ne-tuvān kerd’iñ ve ber- ahd-i tu ġayr-i ṣarīḥi ve bād-ı
ṣabā ahd’e ma ṭūf. Ḥāṣılı, i rābı mıṣrā -ı evveliñ i rābı gibidir.
M: ḳadar.
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yoḳdur, ammā ḳażā ve ḳader sa yime muvāfıḳ (M,T+ u muṭābıḳ) olmazsa ne
çāre? Ḥāṣılı, ezel-i āzālde vuṣlat muḳadder oldıysa sa y bir baḫānedir, ammā
olmadıysa ḳurı sa y müntic degildir. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ ma nāsında; ol ne
sa ydir ki ben seniñ ṭalebinde gösteririm diyü çi lafẓını istifhām içün aḫẕ eyleyen sa y-i bī-fā ide eylemiş1.)

ن دل ا אد
ر א ان כ د

כ כ

دو

دا

Dāmen-i dōst be-ṣed ḫūn-i dil uftād be-dest
Be-fususī ki koned ḫaṣm rehā ne-tvān kerd

(M,T+ Dāmen-i dōst iżāfeti lāmiyyedir. Dōst’a mużāf maḥẕūfdur2, taḳdīr-i
kelām dāmen-i viṣāl-i dōst’dur. Ḫūn-ı dil de böyledir. Be-dest; bā ḥarf-i ṣıla.
Be-fusūsī; bā ḥarf-i sebeb,) (T+ fusūs ẓulm ü ḥayf,) (M,T+ yā ḥarf-i vaḥdet. Ki
rābıṭ-ı ṣıfat.) (T+ Koned fi l-i mużāri müfred ġā ib,) (M,T+ ḫaṣm fā ili. Rehā
ne-tvān kerd ṣalıvermek olmaz ya nī cā iz degil.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ dāmen-i vaṣlı yüz yürek ḳanıyla ya nī yüz meşaḳḳat
u belā ile ele düşdi. Pes, ḫaṣım ya nī raḳīb eyledügi ẓulüm sebebiyle elden ṣalıvirmek olmaz. Ya nī dāmen-i viṣāl ele girdikden ṣoñra anı raḳībiñ cefāsıyla terk
eylemek olmaz, zīrā yüz kere yürek ḫūn olmaġla güçle ele girmişdir.

אه כ ان
و א ان כ د

را
אر

אر

Āreżeş-rā be-meẟel māh-ı felek ne-tvān goft
Nisbet-i yār be-her bī-ser u pā ne-tvān kerd

(M,T+ Areżeş; şīn-i żamīr dilde merkūz olan cānāna rāci dir. Be-meẟel; bā
ma a ma nāsınadır, teşbīh ü temẟīlle dimekdir. Māh-ı felek iżāfeti lāmiyye.
Nisbet-i yār iżafeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Bī-ser u pā ẕelīl ü ḥaḳīr
ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ ārıżına teşbīh ü temẟīl ṭarīḳiyle māh-ı felek dimek
olmaz3. (T+ Zīrā yāri her bī-ser u pāya teşbīh eylemek olmaz,) (M,T+ ya nī her
ẕelīl ü zebūna.4) Māha nisbet bī-ser u pā ibāreti ḫūb vāḳi olmuş, zīrā māh
degirmidir anda baş ve ayaḳ mutaṣavver degildir.
1
2
3
4

<T+ Redd-i Sürūrī>
M: Dōst’a mużāf lafẓ-ı viṣāl maḥẕūfdur.
S: Anıñ ārıżına temẟīl ile felek ayı dimek olmaz.
S: Yāriñ nisbeti ve teşbīhini her başsız ve ayaḳsıza veyā her faḳīre itmek olmaz.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

אع
כ آ
و א ی آن
אن را כ א ان כ د
א
Serv-bālā-yı men ān laḥẓa ki āyed be-semā
Çi maḥal cāme-i cān-rā ki ḳabā ne-tvān-kerd

(S,T+ Serv-bālā serv boylı dimekdir,) (M,T+ men’e iżāfeti lāmiyye.) (T+ Ki
ḥarf-i beyān. Der-āyed; der ḥarf-i te kīd, āyed fi l-i mużāri müfred ġā ib, fā ili
żamīr-i serv-bālā’dır.) (M,T+ Be-semā; bā ḥarf-i ṣıla.) Semā bunda iki ma nāya
mutaṣavver1 olmaḳ mümkündür. Birisi naḳş u ṣavt oḳumaḳ ve birisi ṣūfīler
gibi raḳṣ (133b) eylemek. (T+ Çi ne dimekdir.) Maḥal böyle yerlerde miḳdār
ma nāsınadır. (M,T+ Cāme-i cān iżāfeti beyāniyyedir, rā iżāfet ma nāsına, cāme-i cānıñ dimekdir.) Ḳabā ıṣṭılāḥ-ı Acemde yırtmaḳ ma nāsınadır, zīrā ḳabā
öñi açıḳ ḳaftāna dirler ferāce gibi. Pes, gömlegiñ veyā öñi bütün cübbeniñ çaḳ
aşaġa varınca (M,T+ öñini) yırtsalar ferāce şeklin baġlar. Ol cihetdendir ki ‘pīrāhen u cāme ḳabā kerd’ dirler2. Ṣoñra muṭlaḳ yırtmaḳda isti māl eylediler. İmdi
bunda cāme-i cān ḳabā kerd ölmekden kināyetdir3.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim servi boylum ol vaḳt ki semā a gele, iki ma nāyla, cān cāmesiniñ ne miḳdārı vardır ki anı çāk eylemek olmaz. Ya nī semā ını
görüp işiden cān virmek lāzım u żarūrīdir dimekdir. Semā dan bunda murād
semā -ı ıṣṭılāḥīdir diyen semā da īhām eylemiş4.

ان כ د

כ ا אزכ
د א
כ آ

א

Men çi gūyem ki tu-rā nāzikī-i ṭab -ı laṭīf
Tā be-ḥaddī’st ki āheste du ā ne-tvān kerd

Men çi gūyem ya nī ben ne arż-ı ḥāl eylemege ḳādirim, ya nī sergüẕeştim
ve ḥasb-ı ḥālim arż eylemege ḳādir degilim. (M,T+ Ki ḥarf-i ta līl.) Tu-rā seniñ
dimekdir, saña dimek degildir (T+ ba żılar ẓann eyledigi gibi5. Nāzikī; nāzik ter
ü tāze dimekdir ve yā ḥarf-i maṣdar.) (M,T+ Nāzik’iñ ṭab’a iżāfeti lāmiyye ve
ṭab-ı laṭīf iżāfeti beyāniyye. Tā bunda ilā ma nāsınadır. Be-ḥaddī’st; bā ḥarf-i
1
2
3
4
5

S: müsta id.
M: pīrāhen ve cāmeye ḳabā dirler.
M: İmdi cāme ḳabā kerd ölmekden kināyetdir.
<T+ Redd-i Şem ī>
<T+ Redd-i Sürūrī>
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ṣıla,) (T+ ḥadd nihāyet ü ġāyet ma nāsınadır ve yā ḥarf-i vaḥdet.) (M,T+ Ki ḥarf-i
beyān-ı ḥad.) (T+ Āheste yap yap dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ben saña ne arż-ı ḥāl idebilürem ki seniñ laṭīf ṭab ıñ terligi
ve nāzikligi bir ḥaddedir ki āheste du ā eylemek olmaz. Ya nī saña ışḳıñda çekdügüm derdi arż itmem ki incinürsün, ḥattā du ā eylesem mużṭarib olursun.

אك ا رخ א אن د ن
א ان כ د
כ در آ
Naẓar-ı pāk tuvāned ruḫ-ı cānān dīden
Ki der-āyīne naẓar cuz be-ṣefā ne-tvān kerd

(M,T+ Naẓar-ı pāk iżāfeti beyāniyye. Ruḫ-ı cānān lāmiyye. Ki ḥarf-i ta līl.
Der ḥarf-i ṣıla. Ruḫ-ı cānān, dīden’iñ mef ūli ve der-āyīne, kerd’iñ mef ūl-i
ġayr-i ṣarīḥi ve naẓar mef ūl-i ṣarīḥi.) (T+ Cuz ġayr ma nāsınadır.) (M,T+ Be-ṣafā;
bā ma a ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Pāk naẓar ḳādirdir cānānıñ ruḫın görmege, zīrā āyīneye
ṣafāsız naẓar eylemek olmaz. Ṣafā bunda āyīneye ve nāẓıra ḳayd olmaḳ
mümkündür. Ya nī āyīne ṣāfī gerek ve ḳalb-i nāẓır ṣāfī gerek ki āyīneye naẓardan
ṣafā kesb eyleye.

כ
ان כ د

א
ا

ب

ه א

כ

כ

روز و

Ġayretem kuşt ki maḥbūb-ı cihānī līkin
Rūz u şeb arbede bā-ḫalḳ-ı Ḫudā ne-tvān kerd

(M,T+ Ġayretem; mīm-i mütekellim ma nā cihetinde kuşt’e muḳayyeddir,
żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma nāsına, ġayret beni öldürdi dimekdir. Ki ḥarf-i
ta līl. Maḥbūb-ı cihān iżāfeti lāmiyye ve yā żamīr-i ḫiṭāb, cihānıñ maḥbūbısın
dimekdir, ya nī ḳamu ālem seni sever āşıḳıñdır ve benim raḳībim. Arbede
lüġatde serḫoş ṣavaşına dirler, daḥrece bābından maṣdardır, ammā bunuñ gibi
yerlerde muṭlaḳ ṣavaşdır.) (T+ Bā-ḫalḳ; bā ma a ma nāsına, (M,T+ḫalḳ’ıñ Ḫudā’ya iżāfeti lāmiyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ġayret beni öldürdi ki sen cihān ḫalḳınıñ maḥbūbısın,
ya nī cemī ālem1 ḫalḳı seni sever diyü ġayret çekerin. Ammā gice ve gün1

M: ya nī ālem. S: ya nī cemī cihān.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

düz Ḫudā’nıñ maḫlūḳātıyla ṣavaş eylemek olmaz, ya nī ḫalḳ-ı ālem benim
raḳībimdir diyü her biriyle ceng ü cidāl eylemek olmaz.

א
دا
א ان כ د

כ

در

כ

ا

כ

Muşkil-i ışḳ ne der-ḥavṣala-i dāniş-i mā’st1
Ḥall-i īn nukte bedīn fikr-i ḫaṭā ne-tvān kerd

(M,T+ Muşkil-i ışḳ iżāfeti lāmiyye veyā beyāniyyedir.) Ḥavṣala ḳursaḳdır,
ṭuyūr cinsinde olur, insānda isti mālı mecāzdır, vüs at ma nāsına. (M,T+ Ḥavṣala’nıñ dāniş’e ve dāniş’iñ mā’ya iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḥall-i īn iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Īn ism-i işāretdir nukte’ye ve nukte kelām-ı daḳīḳe
dirler. Bedīn; bā ma a ma nāsına ve dāl hemzeden mübdeldir, aṣlında be-īn
idi, īn ism-i işāretdir fikr-i ḫaṭā’ya ve fikr-i ḫaṭā iżāfeti beyāniyye.)
Maḥṣūl-i Beyt: Taḳdīr-i kelām ḥall-i müşkil-i ışḳdır. Ya nī (S,T+ ışḳıñ) ḥalli
veyā ışḳ müşkilini ḥall eylemek bizim ilmimiz2 miḳdārınca degil, zīrā bu bizim ḫaṭā fikrimiz ile bu nükteyi ve bu daḳīḳayı3 ḥall eylemek olmaz. Ḥāṣılı,
müşkil-i ışḳ deḳāyıḳ-ı eşyādandır, anı ḥall eylemege aḳl-ı daḳīḳ gerek, zīrā
ġavāmıż-ı müşkilātdandır.

اب دل א
א ان כ د
در

ا وی

א

Be-cuz ebrū-yı tu miḥrāb-ı dil-i Ḥāfıẓ nīst
Ṭā at-i ġayr-i tu der-meẕheb-i mā ne-tvān kerd

(M,T+ Be-cuz lafẓı bā-i zāyide ile müsta mel olması meşhūrdur. Ebrū’nuñ
tu’ya ve miḥrāb’ıñ dil’e ve dil’iñ Ḥāfıẓ’a iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ṭāat-i ġayr
iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve ġayr’ıñ tu’ya lāmiyye. Meẕheb-i mā da
böyledir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ebrūñdan ġayrı Ḥāfıẓ göñliniñ miḥrābı yoḳdur, ya nī
göñli dā imā seniñ ebrūña müteveccihdir. Ḫāce (T+ iltifāt idüp) ta līl ṭarīḳiyle
buyurur: Zīrā senden ġayra ṭā at eylemek bizim meẕhebimizde olmaz, ya nī
āşıḳlarıñ ṭā ati hemān cānānadır ancaḳ, ġayrıya ser-fürū eylemezler.
1
2
3

M: mā.
S: aḳlımız.
S: nükte-i daḳīḳayı.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec
Mefāīlün Mefāīlün Feūlün1

אن כ د
د و روی از
دل از
ا را א כ ا אزی ان כ د
Dil ez-men burd u rūy ez-men nihān kerd
Ḫudā-rā bā-ki īn bāzī tuvān kerd

(M,T+ Dil, burd’uñ muḳaddem mef ūl-i) (M+ ṣarīḥi ve ez-men ġayr-i ṣarīḥi.)
(M,T+ Ve rūy, kerd’iñ mef ūl-i evveli ve nihān mef ūl-i ẟānīsi) (M+ ve ez-men
ġayr-ı ṣarīḥ-i ẟānīsi.) (M,T+ Ḫudā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ veyā edāt-ı ḳasem. Bā
ḥarf-i ṣıla. Ki bunda ismdir men ma nāsına. Īn ism-i işāretdir bāzī’ye.) (T+
Bāzī oyun ve ḥaşarılıḳ)
Maḥṣūl-i Beyt: Cānān benden göñli adı ve rūyını benden gizledi. Ḫudā
içün veyā Ḫudā ḥaḳḳıçün bu oyunı ve ḥaşarılıġı kime eylemek olur, ya nī bu
ḥoḳḳa-bāzlıġı ve seḥḥārlıġı kimse kimseye dünyāda eylemez.

אن د
כ ان כ د

در
אی

א

א

Seḥer tenhāyiyem der-ḳaṣd-ı cān būd
Ḫayāleş luṭfhā-yı bī-kerān kerd

(M,T+ Seḥer bunda ẓarfdır, seḥer vaḳtinde dimekdir.) Tenhāyiyem mübtedā
ve mā-ba di (134a) ḫaberi, yā’sı ḥarf-i maṣdar, mīm mużāfun ileyh, ma nā
cihetinde cān’a muḳayyeddir. (M,T+ Ḫayāleş; żamīri dilde merkūz olan cānāna rāci dir ve iżāfeti lāmiyyedir. Luṭfhā-yı bī-kerān iżāfeti beyāniyyedir.) (T+
Kerān kenār ma nāsına, bī-kerān bī-nihāye dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳtinde tenhālıḳ benim cānımıñ ḳaṣdında idi ya nī
yalñızlıḳ cānıma kār eylemiş idi, ammā ḫayāl-i cānān bī-nihaye luṭflar eyledi.
Ya nī ol tenhālıḳda beni (M,T+ yalñuz) ḳomadı, (S,M+ baña mūnis oldı.) (M,T+ Ba żı
nüsḫada şebī düşmüş seḥer yerine, yā-yı vaḥdetle.)
1

S, M: mefā īl.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

دل א
ان כ د

او

ا ن
כ א א

Çi-rā çun lāle ḫūnīn-dil ne-bāşem
Ki bā-mā nergis-i ū ser girān kerd

(M,T+ Ḫūnīn-dil ḳanlı yürek.) (T+ Ne-bāşem nefy-i müstaḳbel mütekellim
vaḥde.) (M,T+Ki ḥarf-i ta līl. Bā ḥarfi ṣıla.) Nergis çeşmden kināyetdir, ū’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ser mef ūl-i evvelidir kerd’iñ ve girān mef ūl-i ẟānīsi, (M,T+ aġır
başlılıḳ ma nāsına,) adem-i iltifātdan kināyetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Niçin lāle gibi ḫūnīn-dil olmayam ya nī yüregi ḳanlı olmayam, zīrā cānānıñ çeşmi bize aġır başlılıḳ eyledi ya nī iltifāt eylemedi. Ḥāṣılı,
cānānıñ istiġnāsından şikāyetdir.

و
אن כ د

אره داری و
א
כ درد ا א

Ṣabā ger çāre dārī vaḳt vaḳt’est
Ki derd-i iştiyāḳem ḳaṣd-ı cān kerd

(M,T+ Ṣabā münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Çāre ilāc. Dārī) (T+ fi l-i
mużāri muḫāṭab,) (M,T+ maḳām-ı istifhāmda vāḳi dir, çāreñ var ise dimekdir, yāḫud vaṣf-ı terkībī ola) (T+ çāre-dārī, yā-yı ḫiṭābla,) (M,T+ çāre-dār iseñ
dimekdir. Vaḳt vaḳt’est ya nī vaḳt çāregerligiñ vaḳtidir.) (T+ Ki ḥarf-i ta līl.)
(M,T+ Derd-i iştiyāḳem iżāfetleri lāmiyye. Ḳaṣd-ı cān iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, eger çāre ṭutarsañ ya nī çāren var ise veyā çāre-dār
isen vaḳt çāreniñ vaḳtidir, zīrā iştiyāḳ derdi ve belāsı cānıma ḳaṣd eyledi. Ya nī
derd-i iştiyāḳ ḥadden aşdı, cānān cānibinden bir (T+ ḫayır) ḫaber varsa getür,
zamānıdır.

כ
אن כ د

ن

و

ا אن
ا

Bedānsān sūḫt çun şem em ki ber-men
Ṣurāḥī girye vu barbaṭ fiġān kerd
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(T+ Bedān aṣlında be-ān idi, hemze dāl’a tebdīl olmuşdur.) Sān ve besān
edāt-ı teşbīhlerdir1, (T+ çun da edāt-ı teşbīhdir.) (M,T+ Şemem; mīm-i mütekellim ma nā cihetinde sūḫt’e muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma nāsına.
Ki ḥarf-i beyān.) (T+ Girye aġlamanın ismidir. Barbaṭ, iki bā’nıñ fetḥalarıyla,
ḳopuza dirler.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ancılayın yaḳdı beni şem gibi ki benim üzerime ṣürāḥī
girye ve ḳopuz fiġān eyledi. Ya nī ẕī-rūḥdan ġayrı cemādāt bile beni acıdı ve
üstüme2 aġladı.

ز

כ א ا درد אن
אن א ان כ د

כ א

Kucā gūyem ki bā-īn derd-i cān-sūz
Ṭabībem ḳaṣd-ı cān-ı nā-tuvān kerd

(M,T+ Kucā gūyem ḳanda diyebilürem, ya nī söylesem kimse inanmaz.) (T+
Ki ḥarf-i beyān. Bā ma a ma nāsınadır.) (M,T+ Derd-i cān-sūz iżāfeti beyāniyye.)
(T+ Cān-sūz vaṣf-ı terkībīdir, sūzīden’den, cān yandırıcı ma nāsına.) Ṭabībem
mübtedā ve mā-ba di ḫaberi, mīm-i mütekellim ma nā cihetinde nā-tuvān’a
ḳayddır3. (M,T+ Ḳaṣd-ı cān iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Nā-tuvān; nā
ḥarf-i selb, tuvān ḳudret, pes, tuvān’ı selb idince ḳudretsiz olur ki ma nā-yı
lāzımīsi ża fdır. Cān’ıñ nā-tuvān’a iżāfeti beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanda diyebilürem ki bu cān yandırıcı derdle ṭabīb benim
nā-tuvān cānıma ḳaṣd eyledi? Ya nī bu ḳadar derd ü belāya giriftār iken ṭabīb
baña şefḳat idecek iken cān-ı nā-tuvānıma ḳaṣd eyledi. Pes, bu ma nāyı kime
dimek olur ki taṣdīḳ eyleye.

ان
و אن כ د

א אن כ

אن
כ אر א

Miyān-ı mihrbānān key tuvān goft
Ki yār-i mā çunīn goft u çunān kerd

(M,T+ Miyān-ı mihrbānān iżāfeti fī ma nāsına veyā lāmiyyedir.) (T+ Mihrbānān mihrbān’ıñ cem idir, müşfiḳler ma nāsına ya nī esirgeyiciler. Key ḳaçan.
1
2
3

S: Sān ve besān ve çun edāt-ı teşbīhlerdir.
M: baña.
S: Mīm nā-tuvān’a muḳayyeddir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Goft bunda goften ma nāsınadır ve bi’l-cümle tuvān lafẓına muḳārin olup
māżīlerden maṣdar murāddır.) (M,T+ Ki rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir.) (T+ Yār-i mā
iżāfeti lāmiyye. Çunīn buncılayın. Çunān ancılayın.)
Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Müşfiḳ) maḥbūblar ortasında ḳaçan dimek olur ki
bizim yārimiz böyle söyledi veyā öyle eyledi. Ya nī eyledügi cefālardan şikāyet
eylemek cā iz degildir, her ne ki eylerse ḳīl ü ḳāle mecāl yoḳ. Niteki dimişler.
Beyt:

از دو
دد

א
د رام

א
ن

آن دو

Ān dōst ne-bāşed ki şikāyet koned ez-dōst
Her ḫūn ki dil-ārām bi-rīzed diyetī nīst1

و א אن א آن כ دی
آن ا و כ אن כ د
כ
Adū bā-cān-ı Ḥāfıẓ ān ne-kerdī
Ki tīr-i çeşm-i ān ebrū-kemān kerd

(T+ Adū düşmen. Bā ḥarf-i ṣıla.) (M,T+ Cān-ı Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyye.) Ān
ism-i işāretdir mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnına. (S,T+ Ne-kerdī; āḫirindeki yā ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ma nāsını ifāde ider. Zīrā sābıkan beyān olunmuş idi ki fi l-i
māżīniñ āḫirine bir yā-yı sākine veyā evveline mī dāḫil olsa ḳā idedir ḥikāyet-i
ḥāl-i māżī ma nāsını ifāde eylemek.) (M,T+ Ki ḥarf-i beyān-ı ism-i işāret. Tīr-i
çeşm iżāfeti lāmiyye mecāzen, ān lafẓına iżāfeti lāmiyye ve ān ism-i işāretdir
ebrū-kemān’a.) Ebrū-kemān vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır.
Maḥṣūl-i Beyt: Düşmen ḳādir olsa Ḥāfıẓ’ıñ cānına ol cefāyı eylemezdi ki
ebrū-kemān cānānıñ tīr-i çeşmi eyledi. Ya nī Ḥāfıẓ’ıñ cānına bu dostuñ tīr-i
çeşmi eyledügini elinden gelse düşmen eylemezdi. Mıṣrā -ı evveliñ taḥḳīḳinde;
adū Ḥāfıẓ’ıñ cānına anı eylemedi diyen ḥaḳ edāyı eylemedi.

1

Dosttan/sevgiliden şikâyet eden âşık olamaz. Sevgilinin döktüğü kanın diyeti yoktur.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

אد כ د
אد אد آن כ ز א و
ۀ א אد כ د
دا دل
Yād bād ān ki zi-mā vaḳt-i sefer yād ne-kerd
Be-veda ī dil-i ġam-dīde-i mā şād ne-kerd

(T+ Yād bād añılsun dimekdir. Ān ism-i işāret.) (M,T+ Ki ḥarf-i beyān-ı
ān’dır. Vaḳt-i sefer iżāfeti fī ma nāsınadır1. Be-vedāī; bā ḥarf-i sebeb.) (T+
Vedā, vāv’ıñ fetḥiyle, ismdir tevdī ma nāsına, kelām teklīm ve selām teslīm
ma nāsına ism olduġı gibi, yā ḥarf-i vaḥdet.) (M,T+ Dil-i ġam-dīde iżāfeti beyāniyye. Ġam dīde’niñ muḳaddem mef ūlidir ve dil fā ili. Ġam-dīde’niñ mā’ya
iżāfeti lāmiyyedir. Ne-kerd’iñ dil mef ūl-i evveli ve şād mef ūl-i ẟānīsi.)
Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Añılsun) ol ki sefere gitmek vaḳtinde bizden ya nī bizi
añmadı, bir vedā ile bizim ġam görmüş göñlümüzi şād eylemedi. Ya nī unudulmasun ol ki cānān misāfīr olduġı vaḳt bizi añmayup bir vedā eylemek sebebiyle ġam-dīde (134b) göñlümüzi şād eylemedi2, ḥāṣılı, bu ḥāli unutmayalum.
Bu beyt ol ma nāyı müş irdir ki Ḫāce’niñ cānānı veyā aḥbābdan3 birisi sefere
gidüp Ḫāce’ye vedā eylememiş ola.

ل

زد ر
כ
ا ز آزاد כ د

ان
ۀ

آن

Ān civān-baḫt ki mī-zed raḳam-ı ḫayr-ı ḳabūl
Bende-i pīr ne-dānem zi-çi āzād ne-kerd

(M,T+ Civān-baḫt; civān yigit, baḫt bunda ṭāli ma nāsına ve ṭāli den
murād devletdir, ya nī ṭāli i ve devleti yigit. Ki rābıṭ-ı ṣıfat.) (T+ Mī-zed ḥikāyet-i ḥal-i māżī ma nāsına, ururdı dimekdir.) Raḳam, (M,T+ ḳāf ’ıñ fetḥiyle taṣarrufāt-ı A cāmdandır, ve-illā Arab ḳāf ’ıñ sükūniyle oḳur, maṣdardır,
1
2
3

T: bi-ma nā fī.
T: şād eylemedigi.
S: aḥibbādan.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

raḳame-yerḳumu’dan ya nī) naṣara-yenṣuru bābından, kitābet ma nāsına. Ḳāِ
le’llāhu Teālā: 1﴾אب َ ُ ٌم
﴿כ
(M,T+ Ḫayr-ı ḳabūl iżāfeti beyāniyye,) (T+ ḫayr-ı
ْ ٌ َ
maḳbūl ma nāsına, fa ūl bi-ma nā mef ūl.) (M,T+ Bende-i pīr iżafeti beyāniyye.)
(T+ Ne-dānem nefy-i ḥāl. Zi-çi neden ya nī ne sebebden. Āzād ne-kerd āzād
eylemedi dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol ṭāli i ve devleti civān ki maḳbūl ḫayır raḳamını ururdı ya nī maḳbūl ḫayra sa y iderdi, pīr bendesini niçün āzād eylemedi? Ya nī
taḥrīr-i ibād da maḳbūl ḫayrātdandır ve ale’l-ḫuṣūṣ abd-i pīr ola. Pes, ol ṭāli i civān ben bendesini hicrān raḳamından niçün taḥrīr eylemez ki bu ḳadar
zamān esīr-i kemend-i hicrān u firāḳ olmuşum.

כ

כ
داد כ د

א

אی

א

ر

כא

Kāġeẕīn2 cāme be-ḫūnābe bi-şūyem ki felek
Reh-numūnīm be-pāy-ı alem-i dād ne-kerd

(M,T+ Ḳāġeẕīn; kāġeẕ, ġayn’ıñ fetḥiyle ve yā-yı nisbī ve nūn-ı te kīdle, ḳaġıda
mensūb dimekdir.) Kāgeẕīn cāme müteẓallim giydügi kāġıddan ḳaftāndır3. Bunuñ aṣlı budur ki Ḳızılbaş-ı evbāşdan evvel ‘Ḫazelehumu’llāhu Teālā’4 Acemde
ḳā ide bu idi ki bir kimse taẓallum itmek istese ḳāġıddan bir ḳaftān peydā idüp
giyer ve ḥākim-i memleket her kim ise anıñ ḳarşusında bu ḳaftānı iḥrāḳ ider. Niteki Rūm memleketinde müteẓallim, başında ḥaṣīr yaḳar. Be-ḫūnabe; (M,T+ bā
ma a ma nāsına, ḫūn-āb ḳanlı ṣu,) (S+ āḫirinde) hā-i resmī mübālaġa ifāde ider.
(T+ Bi-şūyīm5 fi l-i mużāri mütekellim ma a ġayrih, şūyīden’den, yumaḳ ve arıtmaḳ ma nāsına veyā emr-i mütekellim ma a ġayrih, bunda bu olmaḳ evfaḳdır,
yuyalım dimekdir.) (M,T+ Ki ḥarf-i ta līl.) Felek mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. (T+
reh-numūnīm, yā-yı maṣdariyye ve mīm-i mütekellimle, delālet ma nāsına.)
(M,T+ Be-pāy; bā ḥarf-i ṣıla, pāy bunda dip ma nāsınadır. Alem sancaḳ, dād adl
ma nāsına. Pāy’iñ alem’e iżāfeti lāmiyye ve alem’iñ dād’a beyāniyyedir.)
1
2

3
4
5

“O yazılı, kaydedilmiş bir kitaptır.” Mutaffifîn 83/9. S: Raḳam, naṣara bābından, kitābet ma nāsına.
Kemā ḳāle’llāhu Teālā; ‘Kitābun merḳūm’.
Bu beyit ve şerhinde geçen bütün kāġıẕ ve kāġeẕīn kelimeleri M’de dāl T’de ise ẕāl harfiyle yazılmıştır.
Biz Farsça metin ve onun şerhi içinde geçen kelimeleri ẕāl’la diğerlerini M’de olduğu gibi günümüz
kullanımına uygun olarak dāl’la gösterdik.
S: cāmedir.
Allah onları yardımcısız bıraksın.
T’de hem beyitte hem de burada fiil çoğul olarak ‘bi-şūyīm’ şeklinde yazılmış ve anlamı da ‘yuyalım’
şeklinde çoğul olarak verilmiştir. Anlam açısından problemli olmasa da kelimenin son hecesinde zihaf
yapılması gerekmektedir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Kāġıddan ḳaftānı ḫūnābe ile ya nī ḳanlı göz yaşıyle yuyayım1
(M,T+ ya nī şol ḳadar ḳanlı yaş dökeyin) ki kāġeẕīn cāme ḳıpḳızıl ola, zīrā felek
bize adālet sancaġı dibine delālet eylemedi2. (M,T+ Ḥāṣılı, ḥākim-i ādile şikāyet eylemege māni oldı, pes, bu da başḳa bir ẓulümdür. İmdi kāġeẕīn) cāmeyi
ḫūn-ābe ile mülevven idelim ki ziyāde maẓlūm olduġumuza delālet eyleye3.

در ر
ا כ
دل א
אد כ د
א א כ د در כ ه כ
Dil be-ummīd-i ṣadayī ki meger der-tu resed
Nālehā kerd derīn kūh ki Ferhād ne-kerd

(M,T+ Dil mübtedā ve mıṣrā -ı ẟānī) (T+ ḫaberi. Be-ummīd; bā ma a ma nāsına,) (M,T+nālehā kerd’e müte alliḳdir,) (T+ ummīd’iñ mīm’inde teşdīd żarūret-i
vezn içündür.) (M,T+Ummīd’iñ ṣadā’ya iżāfeti lāmiyye.) (T+ Ṣadā ṭaġlarıñ ve
ḥamāmlarıñ ḳubbeleriniñ yanḳısına dirler, yā’sı vaḥdet içündür.) (M,T+Ki ḥarf-i
beyān-i ṣadā.) Meger ḥarf-i temennīdir. (M+ Der-tu; [der] bā-i ṣıla ma nāsına.
Nālehā nāle’niñ cem idir, cem olduġı vaḳt hā-i resmī terk olunur.) (M,T+ Derīn
kūh; der ḥarf-i ẓarf, īn ism-i işāretdir kūh’a ki murād andan kūh-ı dünyādır
mecāzen. Ki ḥarf-i beyān-ı nālehā’dır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Göñül bir ṣadā ümīdiyle, ola ki ol ṣadā saña irişe diyü
nāleler eyledi bu kūh-ı dünyāda ki Ferhād kūh-ı Bīsütūn’da eylemedi. Ya nī ol
ümīdile ki ṣadāyı ola ki saña irişdirem diyü bülend feryād u fiġānlar eyledi ki
Ferhād eylemedi.

א زد כאر
כ אد כ د

א ار כ א از
زان כ א כ از ا

Şāyed er peyk-i ṣabā ez-tu bi-y-āmūzed kār
Zān ki çālākter ez-īn ḥareket bād ne-kerd

(M,T+ Şāyed fi l-i mużāri müfred ġāyibdir, peyk fā ili, ṣabā’yā iżāfeti beyāniyyedir. Bi-y-āmūzed fi l-i mużāri müfred ġā ib, fā ili ṣabā’ya rāci żamīr,
kār mef ūlun bih ṣarīḥi ve ez-tu ġayr-i ṣarīḥi. Zān-ki; zān) (T+ edāt-ı ta līl,)
(M,T+ ezān’dan muḫaffef, ki ḥarf-i beyān. Çālākter; ter edāt-ı tafḍīldir, çālāk
çevige veyā ḳoşaġa dirler, bunda çevikrek dimekdir. Ez-īn; hemze-i ẟāniye ḳaṭ la oḳunur, īn ism-i işāretdir ḥareket’e.)
1
2
3

M: yuyayın. T: boyayayım.
S, M: dāll olmadı, ya nī delālet eylemedi.
S: ider.
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Maḥṣūl-i Beyt: Lāyıḳdır ki ṣabā peyki senden ṣan at ögrene ya nī çāpüklük
ve çeviklik ögrene, zīrā bu ḥareketden (M,T+ ya nī seniñ ḥareketiñden) çālākter
ü çābükter ḥareketi bād-ı ṣabā eylemedi. Ḥāṣılı, bād-ı ṣabā ḥareketinde (M,T+ ve
esmede ve ṣavurmada) ne ḳadar çevik1 ise de (M,T+ bu işde ve bu fende) seniñ
tozuña irişemez. Cānānıñ yüriyişini vaṣıfdır

غ
אد כ د

ۀ

ز

א א אز
آ אن در כ

Sāye tā bāz giriftī zi-çemen murġ-i seḥer
Āşiyān der-şiken-i ṭurra-ı şimşād ne-kerd

(M,T+ Sāye gölge. Tā bunda ibtidā-yı ġāyet içündür zamānda münẕü gibi
Arabīde. Bāz bunda te kīd ifāde ider. Giriftī fi l-i māżī müfred muḫāṭabdır. Bāz
giriften bir nesneyi alup çekmekden) (M+ ve men eylemekden) (M,T+ ibāretdir.
Murġ-i seḥer dimekle ekẟer bülbülden kināyet iderler. Āşiyān yuva. Şiken büklüm ve bürüm, ṭurra’ya iżāfeti lāmiyyedir ve ṭurra’nıñ şimşād’a keẕālik.) Şimşād, (M,T+ şīn-i evveliñ fetḥiyle ve kesriyle,) çimşir2 aġacı ki anıñ dallarınıñ ve
budaḳlarınıñ diplerinde ya nī özdekiñ yuḳarı nihāyetinde ḥurma ṣalḳımı gibi ṣıḳ
yapraḳlı ṭop ṭop dalları olur, aña şu ārā ṭurra-i şimşād dirler. (S,T+ Şimşād çimşir
didikleri aġaçdır ki yapraḳları ṭurra gibidir diyen indī söylemiş3.)
Maḥṣūl-i Beyt: Sen çemenden sāyeñi çeküp alalı ya nī çemen seyrine varmaz olalı murġ-i seḥer şiken-i ṭurra-i4 şimşādda yuva eylemedi. Ya nī murġ-i
çemen şiken-i ṭurra-i şimşādda āşiyān yapması seniñ çemen seyrine varmañ
sebebiyle idi. Sen ki sāyeñi çemen seyrinden çeküp aldıñ ya nī çemene varmaz
olduñ, ol daḫi (S,T+ ṭurra-i) şimşādda āşiyān yapmaġı terk eyledi. Sāyeyi çeküp
(135a) almadan murād kendi vücūdını çeküp almaḳdır, ẕikr-i lāzım ve irāde-i
melzūm ḳabīlindendir, zīrā sāye tābi -i vücūddur, ḥāṣılı, a rāżdandır ki cevherle
kāyimdir. (S,T+ Mıṣrā -ı evveliñ ma nāsında; tā ki sen sāyeñi çemenden girü
ṭutduñ diyenler ilerüsini ve girüsini teşḫīṣ eylemezler imiş5.)

اد
اداد כ د

כ

א

ככ
כ ا ار

Kilk-i meşşāṭa-i ṣun eş ne-keşed naḳş-ı murād
Her ki iḳrār bedīn ḥusn-i Ḫudā-dād ne-kerd
1
2
3
4
5

S: serī .
M, T: şimşīr.
<T+ Redd-i Şem ī>
S: şiken-i büklüm-i ṭurra-i.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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(M,T+ Kilk bunda ḳalem ma nāsınadır. Meşşāṭa düzgüncü ḫatun kişi.)
Ṣuneş; şīn-i żamīr mıṣrā -ı ẟānīdeki ki lafẓına maṣrūfdur iżmār ḳable’ẕ-ẕikr
ṭarīḳiyle, şīn’iñ mużāfı maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām ṣun-ı Ḫudāyeş’dir, ma nā
cihetinde şīn murād’a muḳayyeddir, naḳş-ı murādeş dimekdir. (M,T+ Kilk’iñ
meşşāṭa’ya iżāfeti lāmiyye ve meşşāṭa’nıñ ṣun’a beyāniyye. Her ki; her bunda
iḥāṭa-i efrād içündür ve ki ismdir, Arabīde men gibi. Pes, her ki dimek ‘küllü
men’ dimekdir. Ne-kerd’iñ fā ili ki’ye rāci żamīrdir ve mef ūl-i ṣarīḥi iḳrār
lafẓıdır ve ġayr-i ṣarīḥi bedīn’dir, aṣlında be-īn idi, bā ḥarf-i ṣıla, īn ism-i işāretdir ḥusn’e. Ḥusn-i Ḫudā-dād iżāfeti beyāniyyedir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Allāh’ıñ ṣun ı meşşāṭasınıñ ḳalemi ol kimseniñ murādı
naḳşını çekmez ki bu ḥüsn-i Ḫudā-dāda iḳrār eylemedi. Ya nī her kimse ki
cānānıñ ḥüsn-i Ḫudā-dādına iḳrār eylemedi, Allāh’ıñ ṣun ı meşşāṭasınıñ ḳalemi, murādı naḳşını çekmez, ya nī Allāhu Te ālā murādını virmez dimekdir.

دان و ن راه اق
אر و ز א אد כ د

א ده
راه

כ

Muṭribā perde bi-gerdān u bi-zen rāh-ı Irāḳ
Ki bedīn rāh bi-şud yār u zi-mā yād ne-kerd

Muṭribā münādā. Perde naġamātıñ uṣūl-i erba asından müteferri ve münşa ib1 olan naġmelere dirler. Meẟelā Irāḳ’dan Māye ve Būselik müteferri olduġı
gibi. Pes, Ḫāce buyurur ki, ey muṭrib, furū dan ve perdeden bāz-geşt idüp
rāh-ı Irāḳ’ı çal, ya nī naġme-i Irāḳ düzenin ḳur2. (M,T+ Ki ḥarf-i ta līl.) (T+
Bedīn; bā ḥarf-i ṣıla.) Bedīn rāh’dan murād rāh-ı (T+ Irāḳ’dır, ki) Iṣfahān’dır
ki aña Irāḳ-ı Acem dirler veyā Irāḳ-ı Arab’dır ki Baġdād’dır. (M,T+ Bi-şud;
bā ḥarf-i te kīd, şud bunda reft ma nāsınadır, fā ili yār’dır. Vāv ḥarf-i aṭfdır.
Zi-mā bizden, ya nī bizi añmadı ya nī bizi anup tevdī eylemedi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce muṭribe ḫiṭāb idüp buyurur: Çünki yār Irāḳ yolına
gitdi, sen de ġayrı perdeyi terk idüp naġme-i Irāḳ’a başla, zīrā yār bu yola
gitdi ve bizi añmadı. İmdi maḳām-ı Irāḳ’a düzen vir ki anı istimā ile göñle
nev an tesellī gele. Bunda Irāḳ’ı (M,T+ Irāḳ-ı) Arab’a taḫṣīṣ eyleyen (M,T+ taḫṣīṣ)
bilā-muḫaṣṣiṣ eylemişdir. (S,T+ Irāḳ-ı Acem’dir diyen de böyle eylemişdir3.)
1
2
3

S: müteşa ib.
S: ya nī naġme-i Irāḳ’ı veyā Irāḳ’ı veyā naġme-i Irāḳ düzenin ḳur. M: ya nī naġme-i Irāḳ’ı veyā
naġme-i Irāḳ düzenin ḳur.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ود א
ز כ אد כ د

אت ا
ا ره د

כ

Ġazeliyyāt-ı Irāḳī’st surūd-ı Ḥāfıẓ
Ki şenīd īn reh-i dil-sūz ki feryād ne-kerd

Irāḳī şu ārā-i ṣūfīyyeden bir fāżılıñ1 maḫlaṣıdır, ismi İbrāhīm ve laḳabı Faḫreddīn’dir. Reyyān-ı ḥadāẟetinde ve ḥadāẟet-i sinninde kendi şehrinde ki Hemedān’dır, ulūm-ı ẓāhireyi tamām tekmīl eylemiş. Müsta id dānişmend imiş ve
Bint-i Ḫatun medresesinde mu īd-i kāmil imiş ve ġāyetle ḫoş-āvāz u ḫoş-ḫān imiş.
Ḳur ān-ı şerīf veyā na t-ı Resūl2 oḳuduḳda meclisinde çoḳ kimse ġaşy olurmuş.
Ammā dilinde tāze civānlara ziyāde meyl ü şūr u şaġab varımış ki ki bir nefes maḥbūb yüzine baḳmasa bī-ḳarār u bī-ārām olur imiş. Ziyāde āşıḳ-meşreb ü ışḳ-pīşe
(M,T+ kimesne) imiş. Ebyāt u eş ārında (S,M+ şūriş-i ışḳ u) sūziş-i muḥabbet hüveydā ve ẓāhirdir. Bu maṭla anıñ eş ār-ı dil-sūz u dil-fürūzındandır.
Beyt:3

ری در אد א אد
دا אد
אن א در
א
آن
آب ان ا
آب ان א
א
א ّت د
א
آن

א
ان

آب

Işḳ şūrī4 der-nihād-ı mā nihād
Cān-ı mā der-būte-i5 sevdā nihād
Āb-ı ḥayvān’est ān leb yā şeker
Yā sirişte āb-ı ḥayvān bā-şeker
Nī ḫaṭā goftem kucā leẕẕet dehed
Āb-ı ḥayvān pīş-i ān leb yā şeker6
1
2
3
4
5
6

S: şā iriñ.
S: na t-i Resūlu’llāh
T’de derkenarda ‘Ez-Baḥr-i Remel Fā ilātun Fā ilātun Fā ilun’ yazılmıştır.
S: şuhūdī.
T: pota-i.
Aşk bizim gönlümüze bir ateş düşürdü. Canımızı sevda potasında koyup eritti. O dudak ölümsüzlük
suyu mu, yoksa şeker mi? Yoksa ölümsüzlük suyu şekerle mi yoğrulmuş? Hayır yanlış söyledim,
ölümsüzlük suyu onun dudağının veya şeker gibi dudağının yanında nasıl lezzet verebilir?
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ل א
אאز
ی ام د ل א

Ve lehu:

Cānā zi-menet melāl tā key
Mevlā-yı tuem delāl tā key1

Ḳażā u’llāhla2 bir gün şehrine birḳaç ḳalender gelür ki yanlarında bir güzel
(S,T+ küçük) var imiş. Irāḳī bunlarla küçük baḫānesiyle iḫtilāṭ eyler. Birḳaç
gün Hemedān’da olduḳdan ṣoñra (135b) ārzū-yı Hindistān iderler. Irāḳī bunlarla yār olup Hind’e bile gider. Şehr-i Multan’a dek bunlara yoldaş olur. Ol
zamānda Multan’da Şeyḫ Bahā üddīn Zekeriyyā-nām bir azīz var imiş, Irāḳī
aña mürīd olur. Şeyḫ bunı ḫalvete ḳoyar3 ve birḳaç gün bunuñ terbiyesiyle
muḳayyed olur. Azacıḳ4 zamānda murādına vāṣıl olup bu ġazeli naẓm idüp
ṣavt-ı a lā ile bunı naġmeye getürür.
Beyt:

د
د

אده א ر אم
א وام

ز

Nuḫustīn bāde k’ender-cām kerdend
Zi-çeşm-i mest-i sāḳī vām kerdend5

Ḥasūdlar bunı şeyḫe ġamz iderler ki ḫalvete ḳoduġuñ Acem bu ġazeli ırlar diyü. Şeyḫ añlar ki (M+ İbrahīm) Irāḳī ẕirve-i kemāle urūc eylemiş. Bunı
ḫalvetden çıḳarup kerīmesini bunuñ aḳd-i nikāḥına getürür. Ḥāṣılı, bunuñ
menāḳıbı tafṣīle muḥtāc yerlerdir, bir miḳdārını Ḥażret-i Mevlānā Cāmī Nefeḥātü’l-Üns evāḫirinde ẕikr eylemişdir, murād idinen anda görsün. (M,T+ Geldik mā naḥnu fīhi’7ye. Surūd ırdır, Ḥāfıẓ’a iżāfeti lāmiyye. Ki ism-i istifhāmdır, Arabīde men gibi. Reh-i dil-sūz’dan murād naġme-i dil-sūzdur ki andan
surūd ile ta bīr eylemiş idi.)
6

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ surūdı ve ırı Irāḳī’niñ ġazelleridir, ya nī anıñ ġazellerini ırlar. Bu yürek yandırıcı naġmeyi kim işitdi ki feryād eylemedi? Bu
taḫṣīṣden ma lūm olur ki ol zamānda sūz u güdāzla meşhūr8 olan Irāḳī ġazelleri idi.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ey sevgili (can), benden usanman ne zamana kadar sürecek? Ben senin mevla ve sahibinim, bana karşı
bu nazlanman daha ne kadar devam edecek?
Kaderin cilvesi anlamında kullanılmıştır.
M: ḳor.
S: az. T: azaçuḳ (Bu kelime ‘az çoḳ’ olarak da okunabilir.)
İlk önce kadehe şarap koydukları zaman onu/bâdeyi sâkînin mahmur/sarhoş gözünden ödünç almışlar.
T: yırlar.
Bulunduğumuz konuya.
S: ma lūm.
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130
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

כد
כد

אن را
ود
ور

אد

د

Dil-ber bi-reft u dil-şudegān-rā ḫaber ne-kerd
Yād-ı ḥarīf-i şehr u refīḳ-i sefer ne-kerd

(M,T+ Bi-reft; bā ḥarf-i te kīd. Vāv ḥāliyyet ifāde ider. Dil-şudegān dil-şude’niñ cem idir, göñli gitmişler) (T+ ya nī āşıḳlar ki) göñülleri cānāna varmışdır, rā edāt-ı mef ūldur, ya nī dil-şudegān, ne-kerd’iñ mef ūl-i evveli ve ḫaber
mef ūl-i ẟānīsi. Yād-ı ḥarīf-i şehr; yād’ıñ ḥarīf’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve ḥarīf’iñ şehr’e iżāfeti fī ma nāsınadır. Vāv ḥarf-i aṭf. Refīḳ ma ṭūfdur
ḥarīf’e ve sefer’e iżāfeti fī ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dilber gitdi ve uşşāḳa ḫaber eylemedi, şehirde muṣāḥibini
ve seferde yoldaşını añmadı1. Murād şehirde2 muṣāḥibden ve seferde yoldaşdan Ḫāce kendidir. Dilberden murād yā ḥaḳīḳatde dilberdir veyā aḥibbādan
biridir. Bu ġazel daḫi ġazel-i3 sābıḳ gibidir dilber sefere gidüp aḥibbāsına tevdī
eylememede.

ا

دت و
ر כد

א اه

א او

א

Yā baḫt-ı men ṭarīḳ-i meveddet furū guẕāşt
Yā ū be-şāh-rāh-ı ṭarīḳat guẕer ne-kerd

Yā baḫt-ı men; yā bunda Arabīde immā gibidir, gāh ibtidā-yı kelāmda
vāḳi olur ve gāh aṭıf ma nāsın ifāde ider. (M,T+ Baḫt bunda ṭāli ma nāsınadır.
Ṭarīḳ-i meveddet iżāfeti lāmiyye veyā beyāniyyedir.) Furū guẕāşt terk ü ihmāl eyledi dimekdir. (S,T+ Bu mıṣrā ıñ taḥḳīḳinde; yā benim baḫtım muḥabbet
1
2
3

S: ya nī şehirde muṣāḥibini ve seferde yoldaşını añmadı.
S: şehir.
S: beyt-i.
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ṭarīḳini aşaġa ḳodı ve maġlūb ḳıldı diyen ıṣṭılāḥlarından āgāh degil imiş1.)
(M,T+ Yā ū be-şāh-rāh; yā ḥarf-i aṭf, ū żamīr-i merfū munfaṣıl ma nāsına, dilbere rāci dir. Be-şāh-rah; bā ḥarf-i ṣıla, şāh-rāh aṣlında rāh-ı şāh idi, pādişāh
yolı dimekdir, ulu yoldan ibāretdir ki pādişāhlar ol yoldan giderler. Şāh-rāh’ıñ
ṭarīḳat’a iżāfeti beyāniyye veyā lāmiyyedir mecāzen.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dilberiñ bu üslūbla varması, ya nī bize ḫaber virmeksizin,
yā benim ṭāli im muḥabbet ü meveddet ṭarīḳini (M,T+ terk ü) ihmāl eyledi, ya nī
cānān cānibinden baña evvelde nev an2 meyl ü inciẕāb var idi ki ṭāli im müsā ade iderdi, ammā şimdi bilmem ki ṭāli im baña meyli ve müsā adesi olmaduġı
terk-i muḥabbet ü ihmāl-i mevedettinden midir? Veyā dilber şāh-rāh-ı ṭarīḳata
uġramadı mı? Ya nī bir kimse sefere gitdügi vaḳt ṭarīḳ u ādet dostlara vedā
idüp gitmekdir. Pes, cānān bu ādeti ri āyet eylemedüginden ma lūmdur ki bu
ṭarīḳe uġramamış imiş, ya nī bu ādetden āgāh degil imiş dimekdir.

כد

אن ا

ا אده א כ
او د ر א

Men īstāde tā konemeş cān fedā çu şem
Ū ḫod guẕer be-mā çu nesīm-i seḥer ne-kerd

Bu beyti bu vecihden ġayri yazanlar nā-mevzūn yazmışlar ġaflet olunmasun3. Men mübtedā, īstāde ḫaberi. Īstāden ve istāden yā ile ve yā’sız lüġatdir, niteki vāv’la ve vāv’sız ūftāden ve uftāden lüġatdir, (M,T+ taḳdīr-i kelām
īstādeem idi, żarūret-i vezniçün mīm-i mütekellim ḥaẕf olundı, ma nāsı ben
durmuşum.) Tā (M,T+ ḥarf-i) ta līl. (M,T+ Konemeş; konem fi l-i mużāri nefs-i
mütekellim vaḥdedir, konīden’den,) şīn-i żamīr (M,T+ beyt-i evveldeki dilbere
rāci dir,) konem’iñ mef ūl-i evvelidir ve ẟānīsi fedā’dır ve cān, fedā’nıñ mef ūlidir. Çu edāt-ı teşbīh, şem müşebbehun bihdir. Ū żamīr-i merfū munfaṣıl4,
(M,T+ yine) dilberden kināyetdir. (136a) Ḫod bunda te kīd ifāde ider (M,T+ ancaḳ. Guẕer ismdir, geçme ve uġrama ma nāsına. Be-mā; bā ḥarf-i ṣıla, mā biz
dimekdir,) be-mā, ne-kerd’e müte alliḳdir. Çu edāt-ı teşbīh, nesīm müşebbehun bihdir, seḥer’e iżāfeti fī ma nāsınadır. (S+ Nesīm-i seḥer [ile] şem cem iyyeti ol cihetdendir ki nesīm şem i söndürür.)
1
2
3
4

<T+ Redd-i Sürūrī>
M: nev an-mā. (‘kısmen, bir çeşit’ anlamında.)
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: żamīr-i bāriz-i merfū munfaṣıl.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ben ṭurmuşum ki ḫāk-i pāyine şem gibi cānım fedā eyleyem, ya nī anıñ yolunda şem gibi kendimi ifnā idem. Şem cānibinden cān
fedā eylemekden murād fenādır, zīrā cān şem de mutaṣavver degildir. Ol dilber
ḫod bizim cānibimize1 seḥer nesīmi gibi güẕer eylemedi. Ḥāṣılı, ben muntaẓır
idim ki2 baña vedā a geldügi vaḳt ḳademine şem gibi cānı beẕl ü niẟār idem, ol
ḫod nesīm-i seḥer gibi bize güẕer eylemeyüp (M,T+ geçdi,) gitdi.

אن כ
د
אره ۀ אران ا כ د

در

Goftem meger be-girye dileş mihrbān konem
Der-seng-i ḫāre ḳaṭre-i bārān eẟer ne-kerd

Meger (M,T+ bunda) temennī içündür. (M,T+ Be-girye; bā ḥarf-i sebeb, girye
aġlamanıñ ismidir, ḫande gülmeniñ ismi olduġı gibi. Dileş iżāfeti lāmiyyedir,
konem’iñ mef ūl-i evveli ve mihribān mef ūl-i ẟānīsi. Mihr bunda muḥabbet
ü şefḳat ma nāsınadır ve bān edāt-ı fā ildir, -cı ma nāsına, derbān ḳapucı ve
bāġbān bāġcı olduġı gibi. Der-seng; der bā-i ṣıla ma nāsınadır. Seng-i ḫāre
iżāfeti beyāniyyedir, ḫāre de ḫārā da ḳara ṭaşa dirler. Ḳaṭre-i bārān iżāfeti
lāmiyyedir, ḳaṭre-i bārān, ne-kerd’iñ fā ili, der-seng-i ḫāre mef ūl-i evveli ve
eẟer mef ūl-i ẟānīsi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Didim, (M,T+ ola ki) girye ile ya nī aġlayup ve sızlayup göñlini cānānıñ şefḳatlü eyleyem, ya nī çoḳ girye ve bükā eyledim (M,T+ ola) ki
göñlini yumuşadup baña meyl itdirem. Ammā seng-i ḫāreye yaġmur ḳatarātı
eẟer eylemedi, ya nī anıñ ḳara ṭaş gibi diline benim ḳaṭarāt-ı (M,T+ bārān gibi)
eşkim te ẟīr eylemedi. Ḥāṣılı, her ne ḳadar aġlayup ṣıḳladım ise baña merḥamet
eylemedi dimekdir.

כ
ر כد

از
از

אل و
دل را ا
دای אم א

Dil-rā egerçi bāl u per ez-ġam şikeste şud
Sevdā-yı ḫām-ı āşıḳī ez-ser be-der ne-kerd

(M,T+ Dil-rā diliñ dimekdir. Bāl bunda ḳanat ma nāsınadır. Per ḳanat ve yelekdir, bunda bāl’a aṭf-ı tefsīrī vāḳi olmuş. Ez-ġam; ez bunda sebebiyyet ifāde
1
2

M: ḫod bize ya nī bizim cānibimize.
M: bizi muntaẓır idüp ki.
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ider. Şikeste şud ṣındı dimekdir. Ma lūm ola ki ism-i mef ūl Fārisīde bu minvāl
üzere gelür, ya nī ef āl-i āmmeniñ biriyle muḳayyyed gelür ve gāh olur ki ḳarīne sebebiyle ḳaydı ḥaẕf iderler. Sevdā-yı ḫām iżāfeti beyāniyye ve āşıḳī’ye iżāfeti de böyledir. Ne-kerd’iñ dil fā ili ve sevdā mef ūl-i evveli ve be-der mef ūl-i
ẟānīsi ve ez-ser, ne-kerd’e müte alliḳ, ya nī mef ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüñ egerçi ḳolı ve ḳanadı ġamdan ṣınmış idi, ya nī ġam
çeke çeke bī-tāb u nā-tuvān1 ḳalmış idi. Ammā āşıḳlıḳ ḫām sevdāsını başdan
ṭaşra eylemedi ya nī başdan çıḳarmadı. Ḥāṣılı, ne ḳadar ki ṭarīḳ-i ışḳda ġam u
ġuṣṣa ve belā ve elem çekdiyse bu olmaz ve bitmez sevdāyı2 başdan çıḳarmadı
ya nī āşıḳlıġı terk eylemedi.

כد

כ כ د روی
כאری כ כ د د ۀ א

Her kes ki dīd rūy-ı tu būsīd çeşm-i men
Kārī ki kerd dīde-i mā bī-naẓar ne-kerd

(M,T+ Kārī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Dīde-i mā iżāfeti lāmiyyedir.
Bī-naẓar; bī edāt-ı selbdir.) Naẓar’dan bunda murād manṭıḳ ıṣṭılāḥı üzere
terkīb-i umūr-ı ma lūmedir, ya nī taṣavvurātta ḥudūd u rusūmı tertībdir ve
taṣdīḳātda3 ḳażāyāyı.
Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki seniñ rūyuñ gördü, benim gözümi öpdi, ya nī
bu ḳadar ḫūblar (M,T+ içinde) seni iḫtiyār eyledügimi begendi. Zīrā her işi ki
bizim dīdemiz eyledi, bī-naẓar eylemedi ya nī tertīb-i umūr-ı ma lūmesiz eylemedi. Yāḫud naẓardan baṣar murād ola, niteki ba żı nüsḫada böyledir. Ya nī
bizim dīdemiz her işi ki işledi, ayn-ı baṣarla ve baṣīretle işledi, pes, anıñçün
her işi maḳbūldür.

כد

כ כ ز אن ۀ א در ا
راز א ك
אכ

Kilk-i zebān-burīde-i Ḥāfıẓ der-encumen
Bā-kes ne-goft rāz-ı tu tā terk-i ser ne-kerd
1
2
3

M, T: bī-tāb u tuvān.
S: belāyı.
S: taṣdīḳde.
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(M,T+ Kilk bunda ḳalemdir. Zebān-burīde vaṣf-ı terkībī1 ḳabīlindendir,
dili kesilmiş dimekdir, Ḥāfıẓ’a iżāfeti lāmiyyedir. Encumen dernekdir, maḥfil ma nāsına. Bā-kes; bā ḥarf-i ṣıla. Rāz-ı tu iżāfeti lāmiyyedir. Rāz-ı tu, ne
goft’uñ maḳūl-i ḳavlidir ve bā-kes mef ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir. Tā ḥarf-i tevḳīt2
veyā ḥarf-i ta līl. Terk-i ser iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Kilk mübtedā
ve mā-ba di ṣıfatı ve mıṣrā -ı ẟānī ḫaberi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ dili kesik ḳalemi3 maḥfilde ve meclisde kimseye
seniñ rāzıñ dimedi, ya nī ışḳıñı fāş eylemedi başın terk itmeyince. Ya nī ḳalemiñ ucı didilse veyā ucunda bir nesne vāḳi olsa ucını ḳaṭ eylemek ādet-i
ma rūfedir, imdi Ḫāce bu ḥāletine ḳalemiñ, zebān-burīde dimiş. Ḥāṣılı, ḳalem
yonılmayınca kitābet (M,T+ eylemez), ammā tırāş olduḳdan ṣoñra her ne isterseñ yazarsın. Maḳṣūd, ketm-i rāz maḳbūl u memdūḥ idügin beyāndır.

131
Ve lehu eyżan
Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

ر כد
אدم و
כد
و כ
دا

ر

رو

Rū ber-reheş nihādem u ber-men guẕer ne-kerd
Ṣed luṭf-ı çeşm dāştem u yek naẓar ne-kerd

(M+ Rū muḳaddem mef ūlidir nihādem kelimesiniñ ve mīm fā ili. Ber-reheş; ber ḥarf-i isti lā veyā ḥarf-i ṣıla. Reheş; şīn-i żamīr dilde merkūz olan
cānāndan kināyetdir. Vāv ma nā-yı ḥāliyyet ifāde ider. Ber-men benim üstüme, Arabīde aleyye dirler. Guẕer; sābıḳan beyān olunmışdı ki guẕer ismdir
uġrama ve geçme ma nāsına. Ṣed luṭf mef ūl-i evvelidir dāştem kelimesiniñ ve
çeşm mef ūl-i ẟānīsidir. Vāv yine ḥāl ma nāsını ifāde ider. Yek naẓar’dan bunda
murād iltifātdır, ya nī baña iltifāt eylemedi.)
1
2
3

S, M: tavṣīf-i terkībī.
S, M: ḥarf-i te kīd.
M: kesik ḳalemi dili.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce’niñ bu ġazeli ġazel-i sābıḳına naẓīredir, ol cihetdendir
ki vezinde ve ḳāfiyede berāberdir. Ḫāce buyurur ki; ol cānānıñ yolı üzre yüzüm
ḳodum, ya nī yüzüm döşedim, ḥāṣılı, yolında tevāżu u teẕellül ile muntaẓır oldum1, ammā üzerime güẕer eylemedi, ya nī üstüme2 uġramadı. (136b) Andan
yüz luṭf ümīdini ṭutardım, ammā ḥālbuki baña bir naẓar u bir iltifāt eylemedi.
Ḥāṣılı, cānānıñ kemāl-i tereffu u istiġnāsından şikāyetdir. (S,T+ İki mıṣrā da
olan vāḳi olan vāvları maḥż-ı aṭf içün ṭutan iṣābet eylememiş3.)

ان د ور אه دار
אن ر כ د

آن

א رب
آه
כ

Yā Rab tu ān civān-ı dil-āver nigāh dār
K’ez-tīr-i āh-ı gūşe-nişīnān ḥaẕer ne-kerd

(M,T+ Yā Rab münādā. Ān civān’dan ġaraż dilinde merkūz olan civāndır ki
sābıḳan ẕikr olunmuşdı, dil-āver’e iżāfeti beyāniyyedir.) Dil-āver (M,T+ vaṣf-ı
terkībīdir, āverīden’den, be-ḥaseb-i lüġat) göñül4 getürüci ma nāsına ya nī yürekli, ammā ıṣṭılāḥda muṭlaḳ bahādırdan kināyetdir5. Nigāh dār (M,T+ nigāh ṭut
ya nī) ḥıfẓ u ṣıyānet eyle dimekdir. (M,T+ Dār emr-i muḫāṭabdır, darīden’den.)
Nigāh lafẓı dāşten ve dārīden ve bu ikiniñ müştaḳkātıyla terkīb olsa ḥıfẓ u
ṣıyānet ma nāsına gelür. Ammā kerden ve konīden ve bu ikiniñ müştaḳḳātıyla
terkīb olsa naẓar ma nāsınadır (M,T+ ya nī baḳmaḳ. K’ez; ki ḥarf-i beyān veyā
rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i ta līl, aṣlında ki ez idi, hemze terkīble sāḳıṭ olmuş. Tīr-i
āh iżāfeti beyāniyye, gūşe-nişīnān’a iżāfeti lāmiyyedir. Gūşe-nişīnān cem -i
gūşe-nişīn’dir ki vaṣf-ı terkībīdir, nişīnīden’den, köşede oturıcılar ya nī ḫalḳdan
munḳaṭı u münzevī olan dervīşler ki Ḥażret-i Ḫāce anlarıñ biridir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Yā Allāh, sen ol bahādır u bī-pervā civānı ḥıfẓ u ṣıyānetde
ṭut ya nī ḫaṭādan ṣaḳla ki gūşe-nişīnleriñ āhı oḳından ḥaẕer eylemedi, ya nī
dervīşleriñ ve fuḳarānıñ beddu āsından ṣaḳınmadı. Bu beyt de beyt-i sābıḳ gibidir, cānānıñ istiġnā ve ferāġatını müş irdir.

1
2
3
4
5

S: teẕellül ile yüzüm ḳodum ve muntaẓır oldum.
S: üzerime.
S: iṣābet eylememiş, belki ḥāl içündür. <T+ Redd-i Şem ī>
M, T: yürek.
S, T: ibāretdir.
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ر د
כ אزد כ
אره ۀ אران ا כ د

در

Seyl-i sirişk-i mā zi-dileş kīn be-der ne-burd
Der-seng-i ḫāre ḳaṭre-i bāran eẟer ne-kerd

(M,T+ Seyl-i sirişk iżāfeti beyāniyye ve mā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Dileş; şīn-i
żamīr civān-ı dil-āvere rāci dir.) Kīn ve kīne buġż ma nāsınadır, ne-burd’uñ
mef ūl-i ṣarīḥidir ve zi-dileş ġayr-i ṣarīḥi ve be-der ẓarf-ı mekānıdır1. Mıṣrā -ı
ẟānīyi meẕkūra temẟīl ṭarīḳıyle īrād ider, ġazel-i sābıḳda eyledügi gibi.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim gözümüz yaşı seyli ol civānıñ dilinden ya nī göñlinden
bize kīn ve buġżını ṭaşra eylemedi (S,T+ ya nī çıkarmadı. Ḥāṣılı, ne ḳadar aġladıḳ
ise hīç bize merḥamet ü şefḳat eylemedi.) Zīrā anıñ dili seng-i ḫāre gibidir ve
bizim ḳaṭarāt-ı eşkimiz ḳaṭarāt-ı bārān gibidir ki anda bir eẟer ihdāẟ idemez.

כد

ا ر م

ر

כ
ا
او د א

Mī-ḫāstem ki mīremeş ender-ḳadem çu şem
Ū ḫod be-mā guẕer çu nesīm-i seḥer ne-kerd

(M,T+ Mī-ḫāstem isterdim ve dilerdim dimekdir, ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ma nāsına. Ki ḥarf-i beyān. Mīremeş; mīrem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, ölem
dimekdir, şīn-i żamīr ma nā cihetinde ḳadem’e maṣrūfdur, ender-ḳademeş
taḳdīrinde. Çu şem; şem e teşbīh fenādadır, ya nī şem iñ ölmesi, yanup ve
eriyüp söyünmesidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dilerdim ki şem gibi anıñ ya nī ol civānıñ ḳademinde ölüp
fenā olam, ammā ol civān bize nesīm-i seḥer gibi güẕer eylemedi ya nī üstümüze uġramadı. Ḥāṣılı, anıñ ḫāk-i pāyine cān niẟār eylemek murādım idi, ammā
ol tereffu idüp bizim cānibimize uġramadı.

כد

ل כא
د را

א א כ ام
ز

כ

Cānā kudām seng-dil-i bī-kifāyet’est
K’ū pīş-i zaḫm-ı tīr-i tu ḫod-rā siper ne-kerd
1

M: Be-der; bā ḥarf-i ṣıladır, edāt-ı ẓarf-ı mekānıdır ne-burd’uñ.
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(M,T+ Cānā münādā.) Kudām (M,T+ ḳanḳı dimekdir,) Arabīde eyyü gibi istifhām içündür. (M,T+ Seng-dil vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır ṭaş yürekli ma nāsına, bī-kifayet’e iżāfeti beyāniyye.) Kifāyet böyle yerlerde aḳıl ma nāsınadır.
(M,T+ K’ū aṣlında ki ū idi, ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat, ū żamīri seng-dil’e
rāci dir. Pīş-i zaḫm-i tīr-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir.) Ḫod-rā mef ūl-i evvelidir
ne-kerd’iñ ve siper mef ūl-i ẟānīsi ve pīş ẓarf-i mekānı.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cān, ḳanḳı ṭaş yürekli idrāḳṣizdir ki seniñ oḳuñ zaḫmınıñ öñinde kendüyi siper eylemedi, ya nī (M,T+ ḳanḳı) aḥmaḳdır ki seniñ oḳuñ
zaḫmınıñ öñinde kendüyi siper eylemedi1. Ḥāṣılı, cemī ālem seniñ esīr-i kemend-i ışḳıñdır, yoluña cān u baş fedā eylemegi cānına minnet bilür.

כد

א و غ دوش ز ا אن
از اب
وان خ د ه כ

Māhī vu murġ dūş zi-efġān-ı men ne-ḫuft2
V’ān şūḫ-dīde bīn ki ser ez-ḫāb ber-ne-kerd

(M,T+ Māhī balıḳ, murġ muṭlaḳ ḳuş cinsi, ya nī deryāda ve ḳarada olan
ḥayvānāt. Dūş bunda dün gice ma nāsına. Ne-ḫuft uyumadı, ḫuften yatmaḳ
ve uyumaḳ ma nāsında müsta mel lüġatdır. Şūḫ-dīde bunda ẓarīf ü naḥsend
ma nāsına3. Bīn emr-i muḫāṭabdır, gör dimekdir, binīden’den.) Ān şūḫ-dīde,
bīn kelimesiniñ muḳaddem mef ūlidir ve ser, ne-kerd’iñ muḳaddem mef ūlün
bih ṣarīḥidir ve ez-ḫāb ġayr-i ṣarīḥidir. Ber-ne-kerd lüġatda yuḳaru eylemedi
dimekdir, ammā ıṣṭılāḥda ḳaldırmadı dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice benim fiġān u nālemden murġ u māhī uyumadı,
ya nī ḳarada ve ṣuda olan ẕi-rūḥ ārām u ḳarār eylemedi, ya nī efġān u zārī ile
cemī eşyānıñ uyḳusın uçurdum. Ammā ol ẓarīf naḥsendi gör ki başını uyḳudan ḳaldırmadı. Ya nī anıñ da uyḫusın (137a) uçurdum, ammā teġāfül gösterüp başını uyḳudan ḳaldırmadı, ya nī işitmezlige urup uyurlandı, ke enne ki
ne nāle işitmiş ola ve ne efġān. V’ān şūḫ-dīde vāv-ı ḥāliyye ile yazılmaḳ gerek,
(S,T+ vāv’sız yazanlar taḳṣīr eylemişler4.)
1
2
3
4

M, T: seniñ tīr-i ışḳıñ zaḫmına cānını siper eylemeye.
S: Māhī vu murġ dūş ne-ḫuft ez-fiġān-ı men.
M: ẓarīf ma nāsına.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

כ دכ
ز כد

ر

از

כ از

כ

א

Ḥāfıẓ ḥadīẟ-i naġz-i tu ez-bes ki dil-keş’est
Ne-şnīd kes ki ez-ser-i raġbet zeber ne-kerd

(M,T+ Ḥāfıẓ münādā. Ḥadīẟ’den bunda muṭlaḳ söz murāddır. Naġz güzel ve
eyü ma nāsına. Ḥadīẟ-i naġz iżāfeti beyāniyye ve tu’ya iżāfeti lāmiyye. Ez-bes;
ez ḥarf-i ibtidā, bes bunda bisyār ma nāsındadır. Ki ḥarf-i beyān-ı bes. Dil-keş
vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den, göñül çekici ma nāsına. Ne-şnīd fi l-i nefy-i māżī
ġā ib müfred, işitmedi dimekdir. Kes kimse. Ki ḥarf-i beyān-ı ne-şenīd’dir.
Ez-ser-i raġbet, ne-şnīd’e müte alliḳdir. Ser’iñ raġbet’e iżāfeti beyāniyye
veyā lāmiyyedir mecāzen. Ser bunuñ gibi yerlerde cihet ma nāsınadır.) Raġbet, (M,T+ rā’nıñ ve bā’nıñ fetḥalarıyla ve ġayn’ıñ sükūnuyle, raġibe-yerġabu’dan
ya nī) alime bābından maṣdardır, raġab fa al vezni üzere de maṣdar gelür. Bu
bābdan raġbet Arabīde fī ḥarfiyle isti māl olunsa (M,T+ bir şeyi meyl ile istemekdir, ammā an ḥarfiyle isti māl olunsa) terk-i irādeyi muḫbirdir. Zeber
lafẓ-ı müşterekdir, ezber’den muḫaffef olup zeber olmaḳ var, üstinden oḳumaḳ ma nāsına, bir de ḥarekeniñ ismi zeber olmaḳ var, ya nī fetḥaya zeber
dirler, (S,T+ bā’yla,) ve zever dirler, vāv’la. Bir de zeber üst ma nāsına ismdir,
Arabīde fevḳ ma nāsına, ammā bunda zeber ezberden muḫaffefdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, seniñ güzel sözüñ ziyāde dil-keş olduġından,
ya nī cāẕib-i (M,T+ ḳulūb) olduġından hīç bir kimse işitmedi ki ezber eylemedi. Ya nī herkes ki seniñ güzel sözüñi işitdi, ezber eyledi. Ḫāce ḥażretlerinden
kelimātına raġbete terġībdir bu beyt1. Bunda zeber ezber ma nāsına2 olduġın
bilmeyüp üst ma nāsına aḫẕ eyleyen ḳatı yuḳarudan uçmuş3.

1
2
3

S: kelimātına raġbetledir.
S: ezber’den.
M: aḫẕ eyleyen bilmemiş. <T+ Redd-i Sürūrī>

927

928

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

132
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilātün Fāilāt

כ

כ

اب و
ه در
وا אن כ
ت و آن כאر د
ن

Vā iẓān k’īn cilve der-miḥrāb u minber mī-konend
Çun be-ḫalvet mī-revend ān kār-ı dīger mī-konend

(M+ Vāiẓān cem -i vā iẓdir elif ve nūn’la. K’īn aṣlında ki īn idi, hā-i resmīyle hemze ḥaẕf olup k’īn oldı, ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat, īn ism-i
işāretdir cilve’ye.) Cilve bunda arż-ı cemāl ü kemāldir1. (M,T+ Çun edāt-ı ta līl.
Be-ḫalvet; bā ḥarf-i ṣıla, ḫalvet bunda maṣdardır, ḫalā-yaḫlū’dan ya nī naṣara
bābınıñ nāḳıṣ-ı vāvīsinden, tenhā ve yalñız olmaḳ ma nāsına. Mī-revend fi l-i
mużāri cem -i ġāyibdir. Ān ism-i işāretdir kār’a ve) kār maḳtū ani’l-iżāfet
olmaḳ gerekdir ki ism-i işāret muḳḥam olmaya, zīrā iżāfetle olunca ism-i işāret
müstedrek olur. Ān kār dīger’iñ taḳdīri, ān kār-rā dīger mī-konend’dir, ya nī
ol işiñ ġayrın iderler ya nī miḥrābda ve minberde ḫalḳa naṣīḥat eyledikleriniñ
ġayrın iderler ve kendileri ḳavilleriyle āmil olup münteṣıḥ2 olmazlar. Ẓāhir
meẕkūr olan gibidir, ammā meşhūr iżāfetle olmaḳdır ve ṭabī at da iżāfetle olmaġa mu tād u me nūsdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Vā iẓler miḥrāb u minberde arż-ı cemāl ü kemāl iderler
ya nī kendilerini ṣāliḥ u müttaḳī gösterirler3. Çünki tenhālarına varırlar4, ol işiñ
ġayrin iderler, ya nī miḥrāb u minberde söyledikleriniñ aksin iderler. Ammā
kār dīger’e mużāf olsa ma nā böyle olur ki; ol ġayrı iş eylerler, söylediklerin
eylemezler, me āl birdir.
Beyt:

ه رو

دارد د ز وا אن
אن

1
2
3
4

S: kemāle dirler.
S, M: mütenaṣṣıḥ.
M, T: arż iderler.
M: varalar.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Ḥayretī dāred dilem zi-vā iẓān-ı ḫīre-rū1
K’ān-çi ber-minber hemī-gūyend kemter mī-konend2

אز س
כ

כ

د

دارم ز دا
א אن ا

כ

Muşkilī dārem zi-dānişmend-i meclis bāz purs
Tovbe-fermāyān çi-rā ḫod tovbe kemter mī-konend

(M,T+ Muşkilī; yā ḥarf-i vaḥdet. Dārem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde,
darīden’den, be-ḥaseb-i lüġat ṭutarım dimekdir, ammā ıṣṭılāḥda benim var
ma nāsınadır, ya nī bir müşkilim var dimekdir. Zi-dānişmend-i meclis; taḳdīr-i kelām zi-dānişmend-i meclis-i vaẓ’dır3, iżāfet-i lāmiyye ile.) (S+ Dānişmend-i meclis’den murād vā iẓdir.) Bāz bunda te kīd içündür ancaḳ. (M,T+ Purs
emr-i muḫāṭabdır, pursīden’den, ṣor dimekdir. Tovbe-fermāyān cem -i tovbe-fermā’dır, vaṣf-ı terkībīdir, fermāyīden’den, tevbe buyurıcılar ma nāsınadır.)
Ḫod lafẓ-ı müşterekdir ki müfredde ve cem de müsta meldir, bunda kendüler
ma nāsınadır. (M,T+ Tovbe kemter;) tovbe, mī-konend’iñ mef ūl-i evvelidir ve
kemter ẟānīsi, hīç tevbe eylemezler dimekdir, tevbeyi eksik iderler dimek degildir, (S,T+ ba żılar ẓann eyledigi gibi4.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle buyurur ki; bir müşkilim vardır, anı vā iẓ-i meclisden5 su āl eyle. Ol müşkil mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnudur
ki buyurur: Ḫalḳa tevbe viren şeyḫler ve vā iẓler kendileri niçün tevbe eylemezler, ya nī ḫalḳa buyurduḳlarıyla kendiler niçün münteṣıḥ6 olmazlar. Ḳāle’llāhu
Teālā: 7﴾ אس ِא ْ ِ ِ َو َ ْ َ ْ َن اَ ْ ُ َ ُכ
َ ُ ُ ْ َ َ﴿ا
َ ون ا
ْ
ّ

א אور دار روز داوری
و د در כאر داور כ

כ

Gūyiyā bāver ne-mī-dārend rūz-i dāverī
K’īn heme ḳalb u daġal der-kār-ı dāver mī-konend
1
2
3
4
5
6
7

‘ḫīre-rev’ olarak da okunabilir.
Şaşkın yüzlü/anlamsız davranışlı şehrin vaizlerine şaşıyorum ki minberde söylediklerini kendileri hiç
yapmıyorlar (veya çok az yapıyorlar).
T: vā iẓdir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S: meclis-i va ẓdan.
S, M: mütenaṣṣıḥ.
“Siz kendinizi unutarak diğer insanlara erdemli olmayı mı öğütlüyorsunuz?” Bakara 2/44.
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(M,T+ Gūyiyā ke enne ma nāsınadır. Bāver ne-mī-dārend; bāver dāşten
ve bāver kerden inanmaḳdır, ya nī bāver ġayriyle mürekkeb müsta meldir,
münferid müsta mel degil, inanmaḳ ya nī taṣdīḳ eylemek, ne-mī-dārend fi l-i
nefy-i müstaḳbel, bāver ṭutmazlar, ya nī inanmazlar dimekdir.) Rūz-i dāverī
(M,T+ iżāfeti lāmiyyedir, yā ḥarf-i maṣdar,) be-ḥaseb-i lüġat1 ḥükūmet güni dimekdir, ammā isti mālde2 ḳıyāmet günine dirler. (M,T+ K’īn; ki ḥarf-i beyān
veyā ta līl. Īn heme bu ḳadar ma nāsınadır.) Ḳalb u daġal bunda terādüf
ṭarīḳıyle meẕkūrdur. Niteki,
Beyt:

د
د

را زر

ود
و
د را ن ر

Ber-tu ū ḳalb u daġal-rā zer numūd
Dīv-rā çun ḥūr pīşet ber-sutūd3

(M,T+ Kār-i dāver iżāfeti lāmiyyedir.) Dāver (M,T+ lüġatda) ḥākimdir, ammā
bunda Ma būd-i (137b) bi’l-ḥaḳ ki Allāh’dır, ol murāddır4.
Maḥṣūl-i Beyt: Meẕkūr vā iẓ u nāṣiḥ-i ġayr-i münteṣıḥler5 ke enne ki ḳıyāmet
günine inanmazlar. Zīrā bu ḳadar riyā ve ḥīle ve mekri Dāver-i muṭlaḳıñ işinde
ve amelinde iderler. Ya nī ibādāt u ṭā āti ki Allāh ve Peyġamberi müslümānlar
üzerine ta yīn buyurmuşlardır, zerḳ u riyāyla edā iderler, ḫulūṣ-ı ṭaviyyet u ṣafā-yı
ḳalb ile edā eylemezler. Pes, bu işleri alāmet-i inkār-ı ḥaşrdir6, ol sebebden gūyiyā
diyü buyurur. Ḥāṣılı, ẓāhiri bāṭınına uymaz bir bölük mürāyīlerdir.

אن

כ

د אن

دو אن را א
אز از م ك و ا

א رب ا
כ

Yā Rab īn nev-devletān-rā bā-ḫar-ı ḫodşān nişān
K’īn heme nāz ez-ġulām-ı Türk u ester mī-konend

(M,T+ Yā Rab münādā. Nev-devletān cem -i nev-devlet’dir, yeni devletliler
dimekdir, ya nī) aṣlı ve nesli devletli7 olmayup kendi devlete irişen kimselere ıṭlāḳ iderler8, (M,T+ rā edāt-ı mef ūldür.) Nev-devletān, nişān’ıñ mef ūl-i
1
2
3
4
5
6
7
8

S: lüġatde.
S: ıṣṭılāḥda.
O sana kalp ve sahte parayı altın olarak gösterdi. Şeytanı sanki huri imiş gibi sana övdü.
S: Ma būd-i bi’l-ḥaḳ murāddır. M: Ma būd-i bi’l-ḥaḳ ki Allāh Subḥānehu ve Teālā murāddır.
S, M: mütenaṣṣiḥler.
S: alāmet-i inkār-ı ḥaşr-i ecsāddır.
S, M: devletlü.
M: kimselere nev-devletān dirler.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ṣarīḥidir ve bā-ḫar ġayr-i ṣarīḥi. Şān şīn-i żamīriñ cem idir, (M,T+ nev-devletleri
te kīddir.) Nişān emr-i muḫāṭabdır, nişānīden’den, bunda dikmek murāddır,
(M,T+ naṣb ma nāsına). Ba żı nüsḫada bā-ḫar yerine ber-ḫar vāḳi dir, eşegine
bindir dimekdir, ya nī bu devlet-i cedīdden evvel faḳīrlik cihetinden ḫar-süvār
idi, yā Rab, gine faḳīr idüp bunları ḫar-süvār eyle ki kendi miḳdārların bilüp
tekebbür ü ta aẓẓum eylemesünler. Ammā bā-ḫar-i ḫod nüsḫasınıñ ma nāsı;
Yā Rab, kendi eşekleriyle1 bir aḫūra naṣb eyle anları, ya nī sāyis ü ḫar-bende
eyle ki bu ḳadar müte aẓẓım olmasunlar.
Maḥṣūl-i Beyt: Yā Allāh, bu tāze devlete irişenleri kendi eşekleriyle bir
aḫūrda cem eyle, ya nī bunları ḫar-bende eyle ve menzillerinden tenzīl idüp
merkeb yerine baġla veyā kendi eşeklerine bindir. Bunlar bu devletden evvel
faḳīrliklerinden ata ve ḳaṭıra2 süvār olmaġa ḳādir olmayup ḫar-süvār idiler. Yā
Rab, yine bunları faḳīr idüp ḫar-süvār eyle, zīrā bu ḳadar faḫr ü nāzı Türk kölesiyle (S,T+ ḳaṭırdan) iderler, ya nī Türk kölesini sāyis ü serrāc idüp ḳatıra biñmekden iderler3. Ol yerlerde aḳ köle ve ḫidmetkār mu teberdir, ekābir-i nāsa
müyesserdir ancaḳ, zīrā anlarıñ ḳulı ve ḫidmetkārı ekẟer ḳara cinsidir, Hindī ve
Ḥabeşī ve Nūbī gibi. Pes, Ḫāceniñ ġulām-ı Türk buyurduġı anıñçündür (S,T+ ki
tefāḫurları anıñladır.) Ḥāṣılı, zamānınıñ nā-sezā nev-devletleriniñ ta aẓẓum u
tekebbürinden şikāyetdir. (S,T+ Bunda Türk’i maḥbūb ma nāsına alup maḥbūb
ġulām diyen Türk-mizāc aceb ḳazaḳlıḳ4 eylemişdir.)

ی

כ

ای כ
آدم

א

در
כא ر آ א

Ber-der-i mey-ḫāne-i ışḳ ey melek tesbīḥ gūy
K’ender-ān-cā ṭīnet-i Ādem muḫammer mī-konend

(M,T+ Der’iñ mey-ḫāne’ye iżāfeti lāmiyye ve mey-ḫāne’niñ ışḳ’a beyāniyyedir. Ey melek nidā-yı āmmdır. Tesbīḥ, gūy’uñ muḳaddem mef ūlidir, gūy
emr-i muḫāṭabdır, gūyīden’den, tesbīḥ söyle ya nī eyle, ḥāṣılı, müsebbiḥ ol
dimekdir. K’ender aṣlında ki ender’dir, ki ḥarf-i ta līl, ender edāt-ı ẓarfiyye,
terkīble hā-i resmīyle hemze ḥaẕf olmuşdur. Ān-cā ya nī der-i mey-ḫāne-i
ışḳ’da. Ṭīnet-i Ādem;) ṭīn muṭlaḳ balçıḳdır ve ṭīnet eḫaṣṣdır ṭīn’den, ya nī
1
2
3
4

M: eşeklerine.
T: atalı ḳatıra.
M: sāyis ve serrāc iderler.
S: ḳaraḳlıḳ.
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Ādem’iñ cesedine mādde olan balçıġa ṭīnet dirler1. Niteki ‘Ḫammertu ṭīnete Ādem’2den ma lūmdur. (M,T+ Muḫammer maṣdar-ı mīmīdir, ism-i mef ūl
vezni üzere.)
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ meyḫānesiniñ ḳapusında ey melek, müsebbiḥ olup tesbīḥ oḳu ta ẓīmen ve tekrīmen, zīrā der-i meyḫāne-i ışḳda Ḥażret-i Ādem’iñ
vücūdı ve cesedi māddesini taḫmīr iderler. Bu beyt ‘Ḫammertu ṭīnete Ādeme
bi-yedeyye erbaīne ṣabāḥen’3 ḥadīẟine telmīḥdir.

כ
כ

א

ان כ

از

א אن او

ز ۀد

Ḥusn-i bī-pāyān-ı ū çendān ki āşıḳ mī-kuşed
Zumre i dīger be- ışk ez-ġayb ser ber-mī-konend

(M,T+ Ḥusn-i bī-pāyān iżāfeti beyāniyye. Bī edāt-ı selb-i pāyān’dır, pāyān
ise ġāyete ve nihāyete dirler. Ū żamīr-i merfū munfaṣıl, Ḫudā’dan kināyetdir. Çendān ol ḳadar. Ki ḥarf-i beyān. Mī-kuşed fi l-i mużāri müfred ġā ib,
öldürür dimekdir. Āşıḳ muḳaddem mef ūlidir mī-kuşed’iñ. Zumrei’de yā
vaḥdet içündür ve hemze ḥarf-i tevessül, nitekim sābıḳan beyān olunmuşdur,
zīrā zumre Arabīdir, bölük ma nāsına, cem i zümer gelür, zā’nıñ żammı ve
mīm’iñ fetḥiyle. Be-ışḳ; bā ḥarf-i sebeb. Ez-ġayb ya nī ketm-i ademden. Ser
ber mī-konend’iñ ser muḳaddem mef ūl-i ṣarīḥidir ve ez-ġayb ġayr-i ṣarīḥi.
Ber-mī-konend isti mālde ḳaldırırlar dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Ol cānānıñ bī-nihāye ve bī-pāyān ḥüsni ve cemāli ol
ḳadar ki āşıḳ öldürür, ya nī) anıñ muḥabbet ü sevdāsı ile ol ḳadar uşşāḳ ki
iḳlīm-i ademe göçüp gider, gine bir bölük āşıḳ-ı ṣādıḳlar4 ışḳ u muḥabbetle
ketm-i ademden baş ḳaldırup ālem-i ẓuhūra gelür. Ḥāṣılı, her gün ne ḳadar
ādem ki ölür, (M,T+ Allāh’ıñ emriyle) ol ḳadar yine anadan doġar, ne artıḳ ve
ne eksik. Ya nī iḥyā ve imātet ḥüsn-i ezelī ṣāḥibiniñ elindedir. Her ne ḳadar ki
imātet iderse ol ḳadar iḥyā ider dimekdir. Bu ḥükminde5 bir sır vardır ki ol sırrı
kendi ve enbiyā ve evliyāları bilür ancaḳ. (M,T+ Ammā)
1
2
3
4
5

S: Ṭīnet eḫaṣṣdır, Ḥażret-i Ādem’iñ balçıġıdır.
Âdem’in çamurunu yoğurdum.
Âdem’in çamurunu kendi kudret elimle kırk gün/sabah yoğurdum.
S: āşıḳlar, ṣādıḳlar. M: āşıḳ ve ṣādıḳları.
S: ḥikmetde.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Beyt:

ي אز א

ان را כ

Ān-rā ki ḫaber şud ḫaberī bāz ne-y-āmed1

ا א כ درو אن او
כ
אزی אك

ۀ
را از

Bende-i pīr-i ḫarābātem ki (138a) dervīşan-ı ū
Genc-rā ez-bī-niyāzī ḫāk ber-ser mī-konend

(M,T+ Bende-i pīr-i ḫarābātem iżāfetleri lāmiyye. Ki ḥarf-i ta līl veyā rābıṭ-ı
ṣıfat. Dervīşan-ı ū iżāfeti lāmiyyedir.) Dervīşān’dan murād bāde-perest müte aṭṭış rindlerdir2. (M,T+ Genc-rā genciñ dimekdir, rā iżāfet ma nāsını ifāde ider.
Ez-bī-niyāzī; bī edāt-ı selbdir, niyāz iḥtiyāc, yā ḥarf-i maṣdar. Ez-bī-niyāzī
iḥtiyācsızlıḳdan dimekdir. Ḫāk, mī-konend’iñ muḳaddem mef ūl-i ṣarīḥidir
ve ber-ser ġayr-i ṣarīḥi. Ber-ser be-ḥaseb-i lüġat baş üzerine dimekdir, ammā
bunda üst murāddır fevḳ ma nāsına.)
Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i meyḫāneniñ ḳulıyam ki anıñ mülāzımları ve bādesine
muḥtāc olan rindler kemāl-i iḥtiyācsızlıḳdan ḫazā in ü emvāliñ üstine ṭopraḳ
ṣaçarlar, ya nī genc ü mālıñ ṭopraḳ başına dirler. Ḥāṣılı, esbāb u emvāl-i dünyā
yanlarında bī-ḳadr u bī-i tibārdır.

אن

כ

כ در د
ای ای א
د آ כ د א را ا

Ey gedā-yı ḫāneḳah ber-ceh ki der-deyr-i muġān
Mī-dehend ābī ki dilhā-rā tuvānger mī-konend

(M,T+ Gedā-yı ḫāneḳah iżāfeti lāmiyyedir. Gedā-yı ḫāneḳah’den murād
pīr-i ḫāneḳahdan feyż taḥṣīl eylemek içün ḫāneḳah’ı bekleyen āşıḳlardır.
Ber-ceh; ber bunda te kīd ifāde ider ancaḳ ve ceh emr-i muḫāṭabdır, cehīden’den, ṣıçra dimekdir, maḳṣūd eglenme dimekdir ya nī tez ḳalḳ git. Ki ḥarf-i
ta līl. Deyr-i muġān; bunda deyr’den murād meyḫānedir ve muġān’dan
meyḫāneciler. Mī-dehend, fi l-i mużāri cem -i ġā ib, virürler dimekdir. Ābī; yā
1

2

Sûdî’nin Şerh-i Gülistân’ında beyit şu şekilde geçmektedir: ‘Īn mudde iyān der-ṭalebeş bī-ḫaberān’end /
K’ān-rā ki ḫaber şud ḫaberī bāz ne-y-āmed’. Anlam: Ben Allah’a vâsıl oldum diye iddiada bulunanlar
gerçek aşkı talep ve elde etmede habersiz ve bilgisizdiler. Çünkü bu makama ulaşanlardan bir daha haber
gelmedi, dilleri tutuldu.
S: müte aṭtışlardır.
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ḥarf-i vaḥdet, mī-dehend’iñ mef ūl-i ṣarīḥi, bir ṣu virürler dimekdir. Ki ḥarf-i
beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat. Dilhā-rā, mī-konend’iñ muḳaddem mef ūl-i ṣarīḥidir
ve tuvānger mef ūl-i ẟānīsi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey ḫāneḳāh gedāsı, tīz ol, ṣıçra ki meyḫāneciler meyḫānesinde bir ṣu virürler ki göñülleri ġanī iderler. Ṣudan murād bādedir ki anı içen
biñ ḳoyuna mālik olur, pes, aġniyādan olması lāzımdır. Ḥāṣılı, pādişāh-ı ālem
olur.

د
כ

א ل א אن
א כ ز
אכאن دل و אن אی د

א

כ

Ḫāne ḫālī kon zi-but tā menzil-i cānān şeved
K’īn hevesnākān dil u cān cāy-ı dīger mī-konend

(M,T+ Ḫāne, kon ṣīġasınıñ mef ūl-i evvelidir ve ḫālī mef ūl-i ẟānīsi, zi-but
mef ūl-i ġayr-i ṣarīḥi. Ḫāne’den murād ḫāne-i dildir. Tā ḥarf-i ta līl. Menzil-i
cānān iżāfeti lāmiyyedir. Cānān, şeved’iñ ḫaberi ve) (T+ taḥtında) (M,T+ ḫāne’ye
rāci olan żamīr ismi. K’īn; ki ḥarf-i ta līl, īn ism-i işāretdir hevesnākān’a.
Hevesnākān; elif ve nūn edāt-ı cem -i ẕevi’l- uḳūldur ve) nāk nisbet ma nāsını
ifāde ider, feraḥ-nāk ve ġam-nāk ve ġażab-nāk gibi. (M,T+ Dil u cān, mī-konend’iñ mef ūlün bihidir ve cāy-ı dīger mef ūlün fīhidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳıyle buyurur: Ḫāne-i ḳalbiñi bütden ya nī ġayriden ḫālī eyle tā ki cānān-ı ezele menzil ola1. Zīrā bu ehl-i heves ü
hevā ya nī ehl-i dünyā cān u dilini ġayrılara maḳām (S,T+ u menzil) (S,F+ iderler.
Ḥāṣılı, āşıḳ-ı ṣādıḳ oldur ki ḫāne-i dilinde cānāndan ġayrıya maḳām) (S,M,F+
u menzil2 idinmeye. Pes, dünyā ve māfīhā hergiz ḫāṭırına ḫuṭūr eylemeye ve
yöresine uġramaya. Ba żı nüsḫada bu beyt böyle vāḳi dir:

د
כ

אن
כ

א כ د א ل
אכאن دل و אن אی

א

כ

Ḫāne ḫālī kon dilā tā menzil-i) sulṭān şeved
K’īn hevesnākān dil u cān cāy-ı leşker mī-konend

Sulṭān’dan murād cānāndır ve leşker’den (M+ murād) aġyārdır, ya nī dünyā
ve māfīhā, ḥāṣılı, māsivā.
1
2

S: tā ki cānān menzili ola.
M: mekān.
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כ

از

و

א

آ

ش
כ

م از
אن

Ṣubḥ-dem ez- arş mī-āmed ḫurūşī aḳl goft
Ḳudsiyān gūyī ki şi r-i Ḥāfıẓ ezber mī-konend

Ba żı nüsḫada ṣubḥ-dem yerine vaḳt-i ṣubḥ vāḳi dir, (M,T+ ikisiniñ ma nāsı
birdir). Mī-āmed gelürdi dimekdir, (S,T+ geldi dimek degildir) (T+ ba żılar ẓann
eyledügi gibi1.) (M,T+ Ḫurūşī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr içündür. Ṣubḥ-dem
mübtedā ve mā-ba di ḫaberi. Ve aḳl mübtedā ve goft ḫaberi ve) mıṣrā -ı ẟānī
goft’uñ2 maḳūl-i ḳavlidir. Ḳudsiyān’dan (M+ bunda) murād melā ike ile ervāḥ-ı pākāndır. (M,T+ Gūyī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, ya nī işideydiñ diyeydiñ,
ḥāṣılı, işitsen dir idiñ ma nāsına3. Ki ḥarf-i beyān. Şir’iñ Ḥāfıẓ’a iżāfeti lāmiyyedir ve mī-konend’iñ muḳaddem mef ūl-i ṣarīḥidir ve ez-ber ġayr-i ṣarīḥi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāḥ vaḳtinde Arş-ı a ẓamdan ḫurūş gelürdi. Aḳlım baña
didi, gūyā ki ḳudsīler Ḥāfıẓ’ıñ şi rini ezber iderler. Ḫāce’niñ murādı kendi şi riniñ uluvv-i mekānını ve nebāhet-i şānını beyāndır, şöyle ki ervāḥ-ı ḳuds ezberlemege ḥaḳīḳdir. Şu ārānıñ bunuñ gibi kelimātı ekẟer iddi ā ī olur, ammā Ḫāce
ḫuṣūṣında cā izdir ki ālem-i rü yāda veyā ḥāl-i mükāşefede vāḳi ola.

1
2
3

<T+ Redd-i Şem ī>
S: goft lafẓınıñ.
T: Gūyī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, ya nī işideydiñ diyeydiñ ma nāsına.
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133
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilün

כ

و د
ر אده כ

כ

دا כ
אن

Dānī ki çeng u ūd çi taḳrīr mī-konend
Pinhān ḫorīd bāde ki ta zīr mī-konend

(M,T+ Dānī ḫiṭāb-ı āmm, maḳām-ı istifhāmda vāḳi olmuş) (M+ fi l-i mużāri
muḫāṭabdır.) (M,T+ Ki ḥarf-i beyān. Çeng ve ūd birer ma rūf sāzıñ ismidir.)
(S+ Çeng u ūd birbirine ma ṭūf mübtedālardır. Çi taḳrīr;) (S,M+ çi, mī-konend’iñ mef ūl-i evveli ve taḳrīr mef ūl-i ẟānīsi ve bu cümle ḫaber-i mübtedādır ve cümle-i ismiyye) dānī’niñ mef ūlidir. Mī-konend’iñ fā ili taḥtında
çeng ve ūd’a rāci żamīrdir ve ūd’uñ muḳarreri mıṣrā -ı ẟānīniñ mażmūnıdır.
(M,T+ Pinhān ḫorīd; pinhān ve nihān gizli dimekdir, ḫorīd fi l-i emr cem -i
muḫāṭabdır, bāde mef ūli. Ki ḥarf-i ta līl.) Tazīr lafẓ-ı müşterekdir ta ẓīm u
tevḳīr ile te dīb beyninde. Bundandır ki ḥadden eksik ḍarba tazīr dirler. İkinci
mī-konend’iñ fā ili ahālī-i şer dir ki bādeye yasaġ iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Bilir misin çeng ü ūd ne taḳrīr iderler? Dirler ki, bādeyi gizli içün ki ta zīr eylerler. Ta zīrden bunda murād ḥaddir ki şārib-i ḫamra
ururlar. Nihāyeti, ḳāfiye żarūretiçün ta zīr dimişler1. (M,T+ Dilşād Ḫatun’uñ yasaḳlarına telmīḥdir.)

כ

אق

و رو
א س
ان و ز

Nāmūs-ı ışḳ u revnaḳ-ı uşşāḳ mī-berend
Ayb-i civān u ser-zeniş-i pīr mī-konend

Nāmūs lüġat-i Arabīde2 şol kimsedir ki ġayriden ḥıfẓ eyledigiñ sırrı aña iẓhār
eyleyesin, kimseye dimemek şarṭıyla. Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn’e de nāmūs dirler.
Ammā A cām ırż ma nāsına isti māl (138b) iderler. (M,T+ Nāmūs-ı ışḳ iżāfeti
1
2

S: Nihāyeti, żarūret-i ḳāfiye içün gelmişdir.
S: lüġatda, Arabda.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

lāmiyyedir) (T+ ırż-ı ışḳ ma nāsına. Revnaḳ-ı uşşāḳ iżafeti de lāmiyyedir.)
Revnaḳ lüġatda ḳılıcıñ ṣuyına ve güzelligine dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde
yüz ṣuyı murāddır, (M,T+ ya nī ırż ma nāsınadır, nāmūs gibi. Mī-berend fi l-i
mużāri cem -i ġāyibdir, iledirler ma nāsına.) Ayb-i civān (M,T+ iżāfeti) maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Ser-zeniş-i pīr iżāfeti de böyledir. (M,T+ Ser-zeniş
tevbīḫ ma nāsınadır ya nī başa ḳakmaḳ. Mī-berend’iñ ve) mī-konend’iñ fā ili
sābıḳan ẕikr olunan ahālī-i şer dir ki menhiyyāta yasaġ iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu beyt de çeng u ūduñ muḳarrerlerindendir, (M,T+ ya nī
cemī an taḳrīr eylediklerindedir.) Bu taḳrīre vāṣıl olmayanlar bu beyti te ḫīr
eylemişlerdir1. Ḥāṣılı, çeng u ūd dirler ki ışḳıñ ırż ve nāmūsını ve uşşāḳıñ
revnaḳ u güzelligini ilediyorlar, āşıḳ olan civāna ayb ve pīr āşıḳa serzeniş ü
tevbīḫ iderler. Ḥāṣılı, ālem bir ṣūrete daḫi girdi2, evvelki ḥāl üzre ḳalmadı3, ayş
u işret ve ẕevḳ u ṣafā revnaḳı ḳalmadı, herkes birer köşeye çekilecek zamāndır ki ırż u māl ü cānını avān elinden taḫlīṣ eylemege ḳādir ola4. Bu beyt de
meẕkūr telmīḥlerdendir.

כ

و

כ

כא

ر

כ

Gūyend remz-i ışḳ me-gūyīd u me-şnevīd
Muşkil ḥikāyetī’st ki taḳrīr mī-konend

(M,T+ Gūyend fi l-i mużāri cem -i ġā ibdir, söylerler dimekdir. Remz-i ışḳ
iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Remz dudaḳlar ile gözler ile ve ḳaş ile işārete dirler, ammā bunda remz-i ışḳ’dan murād sırr-ı ışḳdır. Me-gūyīd nehy-i
cem -i muḫāṭabdır, söylemeñ dimekdir. Remz-i ışḳ muḳaddem maḳūl-i ḳavlidir me-gūyīd’iñ. Vāv ḥarf-i aṭf. Me-şnevīd ma ṭūfdur me-gūyīd’e, fi l-i
nehy cem -i muḫāṭab, işitmeñ dimekdir. Ḥikāyetī’st; yā ḥarf-i vaḥdet veyā
tenkīr. Ki ḥarf-i beyān.)
Maḥṣūl-i Beyt: Dirler ki sırr-ı ışḳı ve remz-i muḥabbeti söylemeñ ve işitmeñ ve diñlemeñ. Ḫāce buyurur ki, bu bir müşkil ḥikāyedir ki taḳrīr iderler.
Ya nī ışḳ u muḥabbet remzini söyleyemeyüp diñlememek ziyāde müşkil ḳıṣṣadır, zīrā cān u tenimiz anıñla neşv u nemā bulmuşdur5. Ya nī ışḳ u muḥabbet
muṣāḥabeti ġıda-yı rūḥumuzdur, ansız bir nefes ḥayāt6 mümkün degildir.
1
2
3
4
5
6

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S, M: ālem bu ṣūrete girdi.
S: evvelki ḥāl üzre ḳalmadı, herkes birer gūşeye gelecek zamāndır.
S: mecāl ola.
S: bulur.
T: cāna ḥayāt.
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ور

כ

א از ون در ه
א د درون ده

Mā ez-birūn-ı der şude maġrūr-ı ṣed firīb
Tā ḫod derūn-ı perde çi tedbīr mī-konend

(M,T+ Mā biz dimekdir. Ez-birūn-ı der ḳapudan ṭaşra ya nī ḫāricden. Şude
aṣlında şudeīm idi, mā ḳarīnesiyle, żarūret-i vezniçün taḫfīf ḳılındı.) Maġrūr
ism-i mef ūldür ġāfil ma nāsına, aldanmaḳ ma nāsına olan ġurūr bundan
me ḫūẕdur, zīrā bir kimse ġāfil olmayınca aldanmaz, nitekim veled-i maġrūr’da
mübeyyendir1, (M,T+ ṣed firīb’e iżāfeti lāmiyye, firīb aldanmanıñ ismidir. Tā
bunda acabā ma nāsınadır. Ḫod bunda taḥsīn-i lafẓ içün gelmişdir. Derūn-i
perde iżāfeti birūn-ı der gibi fī ma nāsına.) Tedbīr bir işe naẓar eylemege dirler ki (M,T+ ṣoñı nereye varır, ya nī) merci u me āli ne olur. Bu beyti mecāzī,
cānāna ve ḥaḳīḳī, Sübḥān’a ṣarf eylemek ḳābil iken ḫilāf-ı semte2 çeküp te vīl
eylemek inḥirāf-ı ṭab dandır3.
Maḥṣūl-i Beyt: Biz cānānıñ sarāyı ḳapusından ṭaşra yüz (M,T+ dürlü) aldanma ile maġrūr olmuşuz, ya nī (M,T+ ṭaşrada) ḳıbel-i cānāndan bize gāh va de-i vaṣl ü gāh müjde-i ḳatl getürüp bizi aldarlar. Ammā (M,T+ acabā) cānān
sarāyınıñ perdesi içinde ya nī perdesiniñ ardında (T+ ne tedbīr iderler. Ḥāṣılı,
perdeniñ ardında) ma lūm degildir ki maḳbūl ü mevṣūl mıyuz veyā merdūd u
maṭrūd mıyuz? Zīrā cānānıñ sarāyı veyā göñli ālem-i kübrādır. Göñline girmeyen ṭaşradan göñlinde ne var idügin ne bilür ya nī bilmez. Niteki bir sarāya
girmeyen ol sarāyda ne var idügin bilmez.

אز
כ

د

א

אن

כ

و
א כאن

ا

Teşvīş-i vaḳt-i pīr-i muġān mī-dehend bāz
Īn sālikān niger ki çi bā-pīr mī-konend

(M,T+ Teşvīş’iñ vaḳt’e ve vaḳt’iñ pīr’e iżāfetleri lāmiyye ve pīr’iñ muġān’a
beyāniyye. Teşvīş, mī-dehend’iñ muḳaddem mef ūlidir ve sālikān fā ili ve)
bāz lafẓı īn sālikān’a muḳayyeddir. (M,T+ Sālikān’dan bunda murād rindlerdir.
Niger fi l-i emr müfred muḫāṭabdır, gör ve naẓar eyle ma nāsına. Ki ḥarf-i
1
2
3

S: Ġurūr ġaflet, bunda aldanmaḳ ma nāsınadır, zīrā ġaflet olmayınca aldanılmaz.
S: ḫilāf semtlere.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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beyān. Bā ḥarf-i ṣıla. Çi muḳaddem mef ūlidir mī-konend’iñ ṣarīḥ ve bā-pīr
ġayr-i ṣarīḥ.)
Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġānıñ vaḳtine teşvīş u mużāyaḳa virürler gine bu
sālikler, ya nī rindleri gör ki pīre ne işler eylerler. Ya nī bādesini içüp müstefīż
olduḳları ve ẕevḳ u ṣafā sürdükleri yetmez ki kilindirini uġrılayup bāde ḥaḳḳını kesüp nice dürlü ihānet ü ḥaḳāret iderler. (S,T+ Bāz lafẓı mu aḫḫar, ma nen
muḳaddemdir diyen bülend-pervāz imiş1.)

כ

ان

א

آب رو
אن در

Ṣed āb-ı rū be-nīm-i naẓar mī-tuvān ḫarīd
Ḫūbān derīn mu āmele taḳṣīr mī-konend

(M,T+ Āb-ı rū, iżāfetle, yüz ṣuyı ya nī ırż ma nāsına. Nīm-i naẓar iżāfeti lāmiyyedir. Ḫarīd bunda ḫarīden ma nāsınadır. Ḫūbān mübtedā, taḳṣīr mī-konend ḫaberi ve derīn muāmele taḳṣīr’e müte alliḳ.)
Maḥṣūl-i Beyt: Yarım naẓarla ya nī ednā iltifātla yüz dürlü yüz ṣuyı ṣatun
almaḳ olur ya nī mümkündür, ammā ḫūblar bu mu āmelede taḳṣīr iderler. Ya nī
mümkündür ki ḥüsn-i iltifātla herkesiñ dilini firīfte ideler ve kendileriñ esīr-i
kemend-i2 muḥabbeti ḳılalar, ammā bu mu āmelede taḳṣīr idüp ihmāl iderler.

دو
כ

אد و

ا

و
د

Ḳavmī be-cidd u cehd nihādend vaṣl-ı dōst
Ḳavmī diger ḥavāle be-taḳdīr mī-konend

(M,T+ Ḳavmī’de yā ḥarf-i vaḥdet. Be-cidd’iñ bā’sı ḥarf-i ṣıla, nihādend’e
müte alliḳ ve nihādend’iñ fā ili ḳavm’e rāci żamīr ve vaṣl-ı dōst mef ūlun bih
ṣarīḥidir, iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir. Ḳavmī diger; yā ḥarf-i vaḥdet,
dīger bunda ġayr ma nāsınadır. Ḥavāle, mī-konend’iñ muḳaddem mef ūl-i
ṣarīḥi ve be-taḳdīr ġayr-i ṣarīḥidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: (139a) Bir ḳavim dostuñ vaṣlını cidd u cehde ya nī sa y
ü kūşişe3 ḥavāle eylediler, ya nī vaṣl-ı cānān sa y ü kūşişle müyesserdir didiler
1
2
3

S: lafẓen ve ma nen muḳaddemdir diyen bülend pervāz eylemiş. <T+ Redd-i Sürūrī>
S: bend-i.
T: sa ye.
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ve bir ḳavim daḫi taḳdīr-i Yezdānīye ḥavāle eylediler, ya nī didiler ki ezelde
muḳadder oldıysa cidd ü cehdsiz müyesser olur, ammā ezelde muḳadder olmadıysa sa y ü kūşişle (M,T+ müyesser) olmaz.

אت د
כ

ا אد כ
ا
כ
כ כאر א ا

Fi’l-cumle i timād me-kon ber-ẟebāt-ı dehr
K’īn kār-ḫāneī’st ki taġyīr mī-konend

(M,T+ Fi’l-cumle ḥāṣıl-ı kelām dimekdir. İtimād me-kon i timād eyleme
ya nī ṭayanma. Ber-ẟebāt-ı dehr; ber bunda ḥarf-i ṣıla, ẟebāt beḳā ma nāsına,
dehr’den bunda murād dünyādır. K’īn; ki ḥarf-i ta līl, īn ism-i işāret. Kār-ḫāneī’st; sābıḳan beyān olınmış idi ki kārgāh ve kār-ḫāne bir niçe kimse iş işledigi yere dirler, bunda kār-ḫāne’den murād dünyādır, hemze ḥarf-i tevessül ve
yā ḥarf-i vaḥdet ve sīn ve tā edāt-ı ḫaber, bu bir kār-ḫānedir dimek olur.) Ki
(M,T+ rābıṭ-ı ṣıfat. Taġyīr, mī-konend’iñ) muḳaddem mef ūl-i ṣarīḥidir żamīr
taḳdīriyle, taḳdīr-i kelām taġyīreş mī-konend’dir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāṣıl-ı kelām, dehriñ ve dünyānıñ beḳā ve ẟebātına i timād
eyleme, zīrā bu dünyā bir kār-ḫānedir ki anı taġyīr iderler. Ya nī ‘El-ālemu
müteġayyirun’1 ḥasebince bir ḥāl üzere ḳarār eylemez, belki ehline gāh ṣafā virür
gāh keder. Pes, bunuñ esbāb u ḥuṭāmiyle maġrūr olup buña i timād eyleyen
ġāfil dā ire-i aḳıldan bīrūndur.

ز

و
כ

א

אل כ اכ

ه

در

א

Cuz ḳalb-i tīre hīç ne-şud ḥāṣıl u henūz
Bāṭıl derīn ḫayāl ki iksīr mī-konend

(M,T+ Cuz ġayr ma nāsına. Ḳalb-i tīre iżāfeti beyāniyyedir,) bunda tīre’den siyāh murāddır. Nitekim sābıḳan tā ḥarfinde ‘Ḳalb-i siyāh būd ez-ān
der-ḥarām reft’ dimişdir. Pes, (M,T+ ḳalb-i) tīre’den murād maḥż-ı ḳalbdir ki
hīç bir memleketde geçmeye. (M,T+ Ne-şud fi l-i māżī müfred ġā ib, ḥāṣıl fā ili.
Vāv ḥarf-i ḥāl. Henūz mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur, ma nāsı el-ān ve daḫi dimekdir. Bāṭıl mevṣūf-ı maḥẕūfuñ ṣıfatıdır, taḳdīr-i kelām ḳavm-i bāṭıl dimekdir.
Derīn) (M+ ḫayāl aṣlında derīn ḫayāl’end’dir, żarūret-i vezniçün nūn ve dāl
1

Âlem değişmektedir.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ḥaẕf olındı, ḳavm-i bāṭıl bu) (M,T+ ḫayāldedirler. Ki ḥarf-i beyān-i ḫayāl. İksīr
kīmyā, mī-konend’iñ muḳaddem mef ūlidir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bu beytde kīmyāgerlere ve olmaz bitmez bāṭıl a māle
kūşiş eyleyenlere i tirāż eyler ki ḳalb-i siyāhdan ġayri hīç nesne ḥāṣıl olmadı,
ḥālbuki el-ān kīmyāgerler didigiñ ḳavm-i bāṭıl bu ḫayālde ve bu fikirdedirler
ki iksīr eylerler. Ya nī her ne ḳadar ki amellerinden ḳalb-i siyāhdan ġayri nesne
ḥāṣıl olmaz, i tiḳādları budur ki bu işi ya nī kīmyāgerligi kemāle irişdireler.
Ba żı nüsḫada bāṭıl yerine bāṭın yazar, bāṭını bāṭıldan farḳ eylemeyenler1 (T+
anı nüsḫa ittiḫāẕ idüp aña nisbet şerḥ eylediler ve çoḳ bāṭıl söylediler2.)

כ

و

و

و

و א
ی

رכ
ن כ

Mey ḫor ki şeyḫ u Ḥāfıẓ u muftī vu muḥtesib
Çun nīk bi-ngerī heme tezvīr mī-konend

(M,T+ Ḫāce ḫiṭāb-ı āmm ṭarīḳiyle buyurur: Mey ḫor şarāb iç. Ki ḥarf-i ta līl,
ya nī şarāb iç) ki bunlarıñ her biriniñ birer işi vardır ki (M,T+ mey içmek aña
göre cüz īdir.) Çun ḥarf-i ta līl. (M,T+ Bi-ngerī fi l-i mużāri müfred muḫāṭabdır, çünki iyi naẓar eyleyesin ya nī im ān-ı naẓar ḳılasın,) (T+ cemī i bunlarıñ
tezvīr iderler.)
Maḥṣūl-i Beyt: (T+ Bāde nūş eyle ki bunlarıñ her biriniñ işleri vardır ki)
şarāb içmek aña nisbet saġāyir mertebesindedir3. Zīrā şeyḫler riyā ve zerḳden
ḫalī degil ve Ḥāfıẓ şā irdir, şā ir ise yalancı olur. Müftī daḫi selāṭīn ḫāṭırı içün
ża īf ḳavl üzre fetvā virür, Ebussu ūd Sulṭān Süleymān ḫāṭırı içün mel un Ḳızılbaş ile muṣālaḥaya fetvā virdügi gibi. Muḥtesibler daḫi ḫalḳı şürb-i ḫamrden
ve sā ir menāhī-i şer den men iderler, ammā kendüler memnū olmazlar. Pes,
Ḫāce’niñ ‘Çun nīk bi-ngerī heme tezvīr mī-konend’ (M,T+ buyurduġı ya nī)
im ān-ı naẓar eyleseñ bunlarıñ cümlesi ḥīle ve ḫud adan ḫālī degil. Pes, bunlarıñ cümlesi4 erkān-ı dīn olup tezvīr idince, bāde-nūşları niçün ḥadd5 ideriz.

1
2
3
4
5

M: eylemezler.
S: anı nüsḫa ittiḫāẕ idüp şerḥ yazarlar ve bāṭıl söylerler. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S ve M’de Farsça beyitten sonra buraya kadarki cümleler hem eksik, hem de atlanılmış ve sıralaması
bozulmuş durumdadır.
M, T: bunlar ki.
S: taḥdīd.

941

942

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

134
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

כ אכ
אכ

אك را

آ אن כ
آא دכ

Ānān ki ḫāk-rā be-naẓar kīmyā konend
Āyā buved ki gūşe-i çeşmī be-mā konend

Ānān ān’ıñ cem idir, uḳalādan ibāret olduġıçün elif ve nūn’la cem oldı1.
(M,T+ Ḫāk-rā, konend’iñ mef ūl-i evveli ve kīmyā mef ūl-i ẟānīsi ve be-naẓar
mef ūl-i ġayr-i ṣarīḥi, bā ḥarf-i sebeb ve naẓar’dan murād iltifātdır. Āyā bunda
acabā ma nāsınadır. Buved fi l-i mużāri müfred ġā ibdir, fā ili taḥtında müstetir īn ḥāl’den kināyet, taḳdīr-i kelām āyā īn ḥāl buved. Ki ḥarf-i beyān.
Gūşe-i çeşmī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Gūşe-i çeşmī, konend’iñ
muḳaddem mef ūl-i ṣarīḥidir ve be-mā ġayr-i ṣarīḥi, bā ḥarf-i ṣıla.
Maḥṣūl-i Beyt): Anlar ki ḳuvvet-i te ẟīr-i naẓar ile ṭopraġı altun iderler,
ya nī ḳara ṭopraḳ gibi bir nā-ḳābil cāhili yümn-i naẓarlarıyla2 altun gibi maḳbūl ü maṭbū iderler, acabā bu ḥāl olur mı ki (M,T+ bir göz ucını bize ideler,
ya nī) bir göz ucıyla bize iltifāt idüp kīmyā maḳāmına īṣāl ideler. Ḥāṣılı,
şunlar ki ḳuvvet-i fā iżesiyle ṭopraḳ gibi bī-miḳdār mübtedīleri kemāle īṣāl
iderler, acabā ola mı ki ben nā-çīz3 ü bī-miḳdāra bir göz ucıyla (M,T+ naẓar)
eyleyeler.
Beyt: (139b)

א م ز ا אء
אن را ور ا

ّ ا

ا
ر

Yek naẓar efken4 ki musteẟnā şevem z’ebnā-yı cins
Seg ki şud manẓūr-ı Necmeddīn segān-rā server’est5

1
2
3
4
5

S: cem i elif ve nūnladır.
S: yümn-i naẓar ile.
S: bī-ḫaber. T: bī-çīz.
S: fermā.
Bana bir kere nazar eyle ki kendi cinsimden farklı müstesna bir konuma çıkayım. Necmeddîn-i
Kübrâ’nın bir nazarına mazhar olan köpek bile bütün köpeklerin serveri/reisi olmuş.
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دوا כ

אن

ز

ا

دردم
א כ از

Derdem nuhufte bih zi-ṭabībān-ı mudde ī
Bāşed ki ez-ḫızāne-i ġaybeş devā konend

(M,T+ Derd’iñ mīm-i mütekellime iżāfeti lāmiyyedir. Nuhufte gizli, Arabīde ḫafī ma nāsınadır, ḥaẕf u īṣāl ḳabīlindendir, taḳdīr-i kelām derdem nuhufte
şude veyā nuhufte būde, bunlarıñ maṣdarlarını da taḳdīr eylemek cāyizdir,
te emmel tedri. Bih yeg ma nāsınadır, nīk ma nāsından eḫaṣṣdır. Zi-ṭabībān,
nuhufte’ye müte alliḳdir, mużāfdır muddeī’ye iżāfet-i beyāniyye ile. Muddeī ṭabībler şunlardır ki ilm-i ṭıbda mahāret da vāsını ve teferrüd iddi āsını
eyler, ammā ilm-i ṭıbbıñ mevżū ı nedir diyü su āl eyleseñ mevżū nedir diyü
senden su āl1 eyler. Bāşed fi l-i mużāri müfred ġāyibdir, fā ili ḳāfiye vāḳi olan
devā’dır. Ki ḥarf-i beyān.) Ḫizāne (T,S+ ḫā’nıñ kesriyle lüġatdir2,) (M,T+ māl ḳonulan yerdir,) ḫazīne ma nāsına, (M,T+ cem i ḫazā in gelür. Ḫizāne’niñ ġayb’a
iżāfeti beyāniyyedir, şīn-i żamīr ma nā cihetinden devā’ya muḳayyeddir, devāyeş taḳdīrinde.) Konend’iñ fā ili Ḫudā’dır, ṣīġayı ta ẓīmen cem eylemişdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Benim derdim müdde ī ṭabīblerden gizlü olmaḳ yegdir,
ya nī müdde ī ṭabīblere derd ü elemim arż eylemem. Zīrā benim derdim ışḳ
derdidir, bunlar ise bu kitābdan bir faṣl u bir bāb oḳımamış. Pes, benim derdim bunlardan devā-peẕīr olmaz ve bunlara arż eylemek żāyi dir. İmdi bunlara arż eylemeziz, ola ki Allāh’ın3 ġayb ḫazīnesinden devā eyleyeler, (M,T+ ya nī
Allāh eyleye). Mıṣrā -ı ẟānī inşā, temennī ve tereccīye ḳābildir, te emmel tedri.

ی و زا
א ر אכ

د

א
כ כאر

ن
آن

Çun ḥusn-i āfiyet4 ne be-rindī vu zāhidī’st
Ān bih ki kār-ı ḫod be- ināyet rehā konend

(M,T+ Çun edāt-ı ta līl. Ḥusn-i āfiyet iżāfeti beyāniyyedir. Āfiyet ismle maṣdar beyninde müşterek lafẓdır, fi li if āl ile mufā ale bābından gelür, ẟülāẟīsi bu
ma nāda müsta mel degildir5, āfāhu’llāhu āfiyeten6 dirler. Āfiyet lüġatda Allāh
1
2
3
4
5
6

M: istifsār.
S: bi-kesri’l-ḫā i’l-mu ceme lüġatdir.
S: Ḥaḳ Te ālā ḥażretleriniñ.
S: āḳıbet.
M: müsta meldir.
Allah ona afiyet versin. M, T, S: āfiyeteh. F nüshası tercih edildi.
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Te ālā ḳulından belāyı ve aẕābı def eylemege dirler, ammā ıṣṭılāḥda perhīzkārlıġa dirler. Ki ḥarf-i beyān. Kār-ı ḫod iżāfeti lāmiyyedir. İnāyet bunda irādet
ma nāsınadır,) (T+ mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām) (M,T+ bi- ināyeti’llāh’dır. Rehā konend be-ḥaseb-i lüġat ṣalıvireler dimekdir, ammā murād
bunda teslīm ü tefvīżdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ḥüsn-i āfiyet1 rindlikle (S,M+ ve zāhidlikle) degildir,
ol yegdir ki herkes kendi işini Allāh’ıñ irādetine tefvīż eyleye. Ḥāṣılı, çünki
Allāh’ıñ aẕābından ve ḳahrından sālim ü ḫāliṣ olmaḳ rindlikle ve zāhidlikle
degildir, pes, ol ḥāl yegdir ki herkes kendi amelini irādetu’llāha tefvīż ü teslīm
eyleye. Ba żı nüsḫada āfiyet yerine, (T+ fā ve yā’yla,) āḳıbet vāḳi dir, (M,F+ ḳāf ve
bā’yla.) Böyle olınca2 ma nā ḳolay olur.

כ

اכ

ن אب ز رخ
ر
כא

ق
כ

Ma şūḳ çun niḳāb zi-ruḫ ber-ne-mī-keşed
Her kes ḥikāyetī be-taṣavvur çi-rā konend

(M,T+ Çun edāt-ı ta līl. Niḳāb yüz örtüsi. Ber-ne-mī-keşed be-ḥaseb-i lüġat
yuḳarı çekmez dimekdir, ammā bunda niḳāb’ın çıḳarup yüzin göstermez dimekdir, ya nī ref -i niḳāb eylemez. Ḥikāyetī; yā vaḥdet-i nev iyyedir ve ḥikāyet muḳaddem mef ūlidir konend’iñ. Be-taṣavvur, konend’e müte alliḳdir.
Çi-rā, cīm-i Acemīniñ kesriyle ve fetḥiyle, maḳām-ı istifhāmda müsta mel
lüġatdir, niçün dimekdir. Konend’iñ fā ili taḥtında her kes’e rāci żamīrdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ma şūḳ ruḫından niḳābını ḳaldırmaz, ya nī yüzini
kimseye göstermez, pes, her kimse niçün taṣavvurla anı bir dürlü ḥikāyet iderler.
Ya nī çünki cānān kimseye rūyını seyr itdirmez, pes, herkes anı niçün bir ġayrı
vech ile vaṣf eyler. İmdi görmeyince vaṣf taḫmīn ü ḳıyāsla vaṣfdır, taḫmīn ü ḳıyāsla vaṣf şā ibe-i kiẕbden ḫālī degildir, pes, görmeyince vaṣf kiẕbden ḫālī degildir.

رود
אכ

א درون ده
כ ده ا
אآ

Ḥālī derūn-ı perde besī fitne mī-reved
Tā ān-gehī ki perde ber-ufted çihā konend
1
2

S: āḳıbet.
M: ḳāf ve bā ile olunca.
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Ḥālī ve ḥāliyā isti māllerinde el-ān ma nāsınadır. (M,T+ Derūn-ı perde iżāfeti lāmiyyedir ve derūn iç ma nāsınadır, ya nī bir nesneniñ içerisi, pes, derūn-ı
perde perdeniñ içerisi ya nī ardı dimekdir. Besī ve besā ve bes ve bisyār bir
ma nāyadır, çoḳ dimekdir.) Fitne lüġat-i Arabda imtiḥān ve iḫtibār ma nāsınadır, ammā ekẟer cünūnda ve ḳarışıḳlıḳda isti māl olunur1. (M,T+ Mī-reved
bunda vāḳi olur ma nāsınadır.) Tā bunda acabā ma nāsınadır. (M,T+ Ki ḥarf-i
beyān. Ber-ufted; ber ḥarf-i te kīd, ufted hemzeniñ fetḥiyle ve żammıyla
lüġatdır, fi l-i mużāri müfred ġā ibdir, düşe dimekdir. Çihā çi’niñ cem idir,
üslūb-ı Acem üzere, neler dimekdir.) Çihā, konend’iñ muḳaddem mef ūlidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāliyā perde içinde çoḳ fitne vāḳi dir, ya nī tenhāsında (S,T+
ve gizlisinde) herkesiñ birer muḫālif kārı vardır. Acabā ol zamān ki herkesiñ
a māl ü ef āli dār-ı āḫiretde ẓāhir ü hüveydā ola, neler eylerler. Ya nī maḫfīce
eyledikleri füsūḳ āşikāre olınca acabā ne öẕr eylerler dimek ola.

אری
אری

Beyt:

א را د آ א
داران

א

Naḳdhā-rā buved āyā ki iyārī gīrend
Tā heme ṣavma a-dārān pey-i kārī gīrend2

ار

ش ادا כ

א
دل

از
د ن כא

א

Ger seng ezīn ḥadīẟ bi-nāled aceb me-dār
Ṣāḥib-dilān ḥikāyet-i dil ḫoş edā konend

(M,T+ Ḥadīẟ’den bunda murād süḫan-ı ışḳdır. Bi-nāled, bā-i te kīdle, fi l-i
şarṭ.) Aceb, me-dār’ıñ (M,T+ muḳaddem) mef ūlidir, (M,T+ me-dār fi l-i nehy
müfred muḫāṭab, aceb ṭutma dimekdir.) Ṣāḥib-dilān aṣḥāb-ı ḳulūb. (S,T+
Ḥikāyet-i dil iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.) Ḥikāyet-i dil, edā konend’iñ muḳaddem mef ūlidir ve fā ili ṣāḥib-dilān’dır.
Maḥṣūl-i Beyt: Bu ışḳ ḳıṣṣasından ve ḥadīẟinden eger ṭaş iñlerse aceb ṭutma ya nī ta accüb eyleme. Mıṣrā -ı ẟānī ḥükm-i ta līldedir. Ya nī ṣāḥib-diller ve
aṣḥāb-ı (140a) ḳulūb3 göñül ḥikāyesini güzel edā iderler. (M,T+ Ḥāṣılı, erbāb-ı
1
2
3

S: müsta meldir.
209. gazel 1. beyit.
S: ya nī erbāb-ı ḳulūb.
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dil göñül ḥikāyesini güzel edā eylediklerinden) (S+ bu ḥālden) eger ṭaşlar1 iñleyüp eşcār pārelenürse aceb degildir.

אش כ در
א אآ אכ

ا

Bī-ma rifet me-bāş ki der-men-yezīd-i ışḳ
Ehl-i naẓar mu āmele bā-āşinā konend

(M,T+ Bī edāt-ı selb. Bunda marifet ıṭlāḳ üzere meẕkūrdur, ammā maḳṣūd
ma rifetu’llāhdır. Me-bāş fi l-i nehy-i muḫāṭab, olma dimekdir. Ki ḥarf-i
ta līl.) Men-yezīd mezād ma nāsınadır, (M,T+ ışḳ’a iżāfeti beyāniyyedir.) Men
yezīd-i ışḳ mezād-ı ışḳ2 dimekdir, (M,T+ aṣl-ı kelām bey-i men yezīd-i ışḳ’dır,
ḥaẕf3 vāḳi dir. Ehl-i naẓar iżāfeti lāmiyye.) Muāmele, konend’iñ muḳaddem
mef ūlidir, bā-āşinā da konend’e müte alliḳdir ve ehl-i naẓar fā ilidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ma rifetsiz olma ki ışḳ bāzārında ve çārşusında ehl-i naẓar
ya nī uşşāḳ āşināyla mu āmele iderler, nā-şeyle4 ve bīgāne ile eylemez. Ḥāṣılı,
ehl-i m ārifet, ehliyle5 mu āmele ider, nā-ehille eylemez.
Beyt:

واز
אز א אز

א
א

Koned her cins bā-hem-cins pervāz
Kebūter bā-kebūter bāz bā-bāz6

(T+ Men-yezīd lafẓını bezzāzistān7 ile tefsīr indīdir8.)

אب

אه ز ا אر در
כ وی و ر א כ

رכ
ز א

Mey ḫor ki ṣed gunāh-ı zi-aġyār der-ḥicāb
Bihter zi-ṭā atī ki be-rūy u riyā konend

(M,T+ Mey ḫor bāde iç. Murādı bāde içmege emir degildir, belki maḳṣūdı
budur ki şarāb egerçi ḥarāmdır, ammā riyādan evlādır.) Ki ḥarf-i ta līl. Acem
1
2
3
4
5
6
7
8

S: ṭaş.
S: mezāda.
T: ḥaẕf u īṣāl ile.
M: nās-ile.
S: ḥāṣılı, ma rifet ehliyle.
Her cins kendi cinsiyle, güvercin güvercinle, doğan ise doğanla birlikte uçar.
F nüshasına göre kelime düzeltilmiştir.
<T+ Redd-i Şem ī>

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

gunāh lafẓını zi-aġyār’a mużāf oḳur, ammā Rūmīler sākin oḳur, ḥāṣılı, mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfeti ḳabīlindendir. Aġyār’dan murād münkirlerdir. (M,T+ Bih yeg
dimekdir, ter edāt-ı tafḍīl. Ṭāatī’de yā vaḥdetiçündür. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Rūy u
riyā aṭf-ı tefsīrī ḳabīlindendir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bāde iç ki aġyārdan gizli yüz günāh bir ṭā atden yegdir ki
rūy u riyāyla iderler. Ya nī Allāh’la ḳul beyninde olan günāh zerḳ u riyāyla olan
ibādet ü ṭā atden yegdir dimekdir. Zīrā riyā küfre irişdürür1, ammā ḥaḳḳu’llāh
tevbe ve istiġfārla sāḳıṭ olur. Bundan murād riyāyı ẕemmdir ki şirk-i ḫafīdir.

כ آ ازو ی
ادران رش א כ

ا

Pīrāhenī ki āyed ezū būy-ı Yūsufem
Tersem birāderān-ı ġayūreş ḳabā konend

(M,T+ Pīrāhenī; yā vaḥdet. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Āyed fi l-i mużāri müfred ġāyib, gelür2 dimekdir. Būy-ı Yūsuf iżāfeti lāmiyye, mīm-ı mütekellim ma nā
cihetinde āyed’e muḳayyeddir. Tersem fi l-i mużāri mütekellim vaḥde, ḳorḳarım dimekdir. Birāderān elif ve nūn’la cem olmuş ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün,
ġayūr’a iżāfeti beyāniyye, ġayūr’uñ şīn’e iżāfeti lāmiyyedir,) <T,F+ ġayūr mübālaġayla ism-i fā ildir,> (M,T+ şīn-i żamīr yā Yūsuf’a rāci dir veyā pīrahen’e.
Alā külli ḥāl pīrāhen, ḳabā konend’iñ muḳaddem mef ūlidir. Ḳabā konend
Acem ıṣṭılāḥlarında yırtmaḳdan ta bīrdir, nitekim sābıḳan beyān eylemiş idik.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bir gömlek ki andan baña Ḥażret-i Yūsuf ’uñ ḳoḳusı gelür, ḳorḳarım ki Yūsuf ’uñ ġayretli ḳardaşları anı yırtarlar. Bu beyt Ḥażret-i
Yūsuf ’uñ ba żı aḥvāline telmīḥdir, niteki Ḥażret-i Yūsuf ḳıṣṣalarında meẕkūr
u masṭūrdur.
(M,T+ Beyt:

אن ر
ب را

ای אد

د
ا

دۀ

Dīr mī-cunbed beşīr ey bād ber-Ken ān guẕer
Mujde-i pīrāhen-i Yūsuf bi-ber Ya ḳūb-rā3)
1
2
3

S: mü eddī olur.
T: geliyor.
Ey sabâ rüzgârı, müjdeci yavaş gidiyor, sen çabucak Kenan diyarına git de Yûsuf ’un gömleğinin
kokusunu Hz. Yâkub’a ulaştır.
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ر

ر כ ی כ ه אز ۀ
فد אכ
او אت د ز

Bi-gẕer be-kūy-ı meykede tā zumre-i ḥużūr
Evḳāt-ı ḫod zi-behr-i tu ṣarf-ı du ā konend

Be-kūy; bā ḥarf-i ṣıla, meykede’ye iżāfeti lāmiyyedir. Tā ḥarf-i ta līl. Zumre bölük. Ḥużūr cem -i ḥāżır’dır, şuhūd cem -i şāhid olduġı gibi. Zumre-i
ḥużūr ḥāżır cemā at ma nāsınadır. Evḳāt-ı ḫod iżāfeti lāmiyyedir. Behr edāt-ı
ta līl, zi-behr içün dimekdir. Ṣarf-ı duā iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.
Evḳāt-ı ḫod ṣarf ’ıñ ma mūli ve ṣarf, duā konend’iñ mef ūli. Ve zumre-i
ḥużūr mübtedā ve mıṣrā -ı ẟānī ḫaberi.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne maḥallesine uġra, tā ki ḥāżır cemā at kendi vaḳtlerini seniñ içün du āya ṣarf eyleyeler. Ḥāżır cemā atden murād uşşāḳdır. Ya nī
bāde-ḫāne maḥallesine güẕer eyle, tā ki ṣufūf-i uşşāḳ evḳāt-ı ḫamselerini seniñ
du āña ṣarf eyleyeler.

אن

دم ان כ
ز ای ا כ

ان

אن

אن ز א

Pinhān zi-ḥāsidān be-ḫodem ḫān ki mun imān
Ḫayr-i nihān besī zi-berāy-ı Ḫudā konend

(M,T+ Be-ḫodem; bā ḥarf-i ṣıla, mīm-i mütekellim ma nā cihetinde ḫān
ṣīġasına muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma nāsına. Ki ḥarf-i ta līl.
Munimān mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur, mun im’iñ cem idir, if āl bābından ism-i
fā il ṣīġasıdır, ṣāḥib-i ni met ma nāsına,) (T+ ism-i mef ūl ṣīġası üzere oḳuyan
bilmemiş1.) (M,T+ Ḫayr-i nihān iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfetidir. Besī çoḳ.
Zā-yı müfrede ibtidā içündür. Berāy edāt-ı taḫṣīṣ, berāy-ı Ḫudā Allāh içün
dimekdir. Ḫayr-i nihān, konend’iñ muḳaddem mef ūl-i ṣarīḥidir. Zi-berāy-ı
Ḫudā, ḫayr’a müte alliḳdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāsidlerden beni kendüñe maḫfī da vet eyle, (S+ ḥāsidler
āgāh olmasun,) zīrā ṣāḥib-i sa ādet mün imler gizli ḫayrı Allāh içün çoḳ iderler. Ya nī beni vaṣlıña da vet iderseñ nihānī da vet eyle, ḥāsidler āgāh olmasun,
zīrā aṣḥāb-ı ḫayr Allāh içün işledikleri işi ḫalḳdan pinhān iderler ki mebrūr u
maḳbūl ola.
1

<T+ Redd-i Şem ī>
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د

اכ

אل

א دوام و
א אن כ ا אت

Ḥāfıẓ devām-ı vaṣl muyesser ne-mī-şeved
Şāhān kem iltifāt be-ḥāl-i gedā konend

Ḥāfıẓ münādā. Devām-ı vaṣl iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfetidir, ma nāda
ṣıfatıñ mevṣūfına iżāfetidir, vaṣl-ı dāyim ma nāsına. Ne-mī-şeved nefy-i istimrār içündür. Mıṣrā -ı ẟānī irsāl-i meẟel ḥükmindedir. Kem ma nā cihetinde
konend’e muḳayyeddir, taḳdīr-i kelām be-ḥāl-i gedā kem iltifāt konend’dir.
Sābıḳan bir iki yerde tenbīh olmışdı ki kem bunuñ gibi maḳāmda maḥż-ı
ademden kināyetdir. Be-ḥāl, iltifāt’a müte alliḳdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, vaṣl-ı dāyim (S,T+ hergiz kimseye) müyesser olmaz. Belī, şāhlar gedālara iltifāt eylemezler, (S,T+ yāḫud) (M,T+ kem) iltifāt iderler. Ya nī devām-ı viṣāl iltifāt-i şāha ya nī cānāna mevṣūldür. Cānān kem-iltifāt
olınca devām-ı vaṣl (M,T+ müyesser) olmaz. Ḫāce adem-i istidāmet-i viṣālden
şikāyet ider. ‘Muşāhedetu’l-ebrāri beyne’t-tecellī ve’l-istitār’1.

135
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Fāilātün Fāilāt

א ان د ی ز אن כ
زا ان را ر در ا אن כ
Şāhidān ger dil-berī (140b) zīn-sān konend
Zāhidān-rā raḫne der-īmān konend

(M,T+ Şāhidān elif ve nūn’la cem olmuş, ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün.) Şāhid
lafẓ-ı müşterekdir, bunuñ gibi yerlerde melek ma nāsına olan ma nādan me ḫūzdur, teşbīh ṭarīḳiyle maḥbūblar dimekdir. (M,T+ Dil-berī’de yā maṣdariyye.
Zīn-sān bunuñ gibi dimekdir,) (T+ bu meẟelliden ve bunuñ gibiden diyenler
1

İyilerin müşahedesi tecellî ve gizlenmek arasındadır. Yani bazen görünür, bazen gizlenir, onlar da
göremezler.
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bunuñ gibi elfāẓıñ isti mālātında ġāfil imiş1.) (M,T+ Dil-berī muḳaddem mef ūlidir konend’iñ,) (T+ ve şāhidān fā ili ve zīnsān da aña müte alliḳdir. Zāhidān-rā;
rā bunda edāt-ı taḫṣīṣdir. Raḫne gedikdir, meẟelā ḳılıçda ve bıçaḳda olan gedik,
muḳaddem mef ūlidir konend’iñ,) (M,T+ der-īman da mef ūlün fīhidir2.)
Maḥṣūl-i Beyt: Eger maḥbūblar dilberligi ve şīveyi bunuñ gibi eylerlerse
ya nī ḥālen biz gördigimiz gibi dilberlik ve dil-firīblik iderlerse zāhidleriñ īmānında raḫne ihdāẟ iderler ya nī diñlerine ve īmānlarına ḫalel ü żarar virürler.
Ḥāṣılı, ubbad u zühhād āşıḳ olup rüsvāy-ı ālem olurlar3.

כ
ان כ

כ א آن אخ
א د ه

Her kucā ān şāḫ-ı nergis bi-şkufed
Gul-ruḫāneş dīde nergisdān konend

(M,T+ Şāḫ-ı nergis’den bunda murād Ḫāce’niñ cānānıdır4. Bi-şkufed; bā
ḥarf-i te kīd, şukufed fi l-i mużāri müfred ġāyibdir. Gul-ruḫān elif ve nūn’la
cem olmuş ẕevi’l- uḳūlden olduġıçün, gül yañaḳlılar dimekdir, şīn-i żamīr
şāḫ-ı nergis’e rāci dir.) Nergisdān (M+ ḳalemdān ve sürmedān gibi ẓurūf-ı
mekāniyyedendir, nergislik dimekdir, ya nī) nergis duracaḳ yer. Dīde, konend’iñ mef ūl-i evveli ve nergisdān mef ūl-i ẟānīsi5.
Maḥṣūl-i Beyt: Her yerde ki bizim ol şāḫ-ı nergisimiz açıla, ya nī cānānımız ẓāhir (S,T+ ü hüveydā) ola, gül-ruḫ maḥbūblar aña dīdelerini6 nergisdān
iderler, ya nī gözlerinde aña yer iderler. Ḥāṣılı, aña nāẓır olurlar ve gözlerinde
ol ẟābit olur, şöyle ki gözlerinden gitmez7.

אر א ن אزد آ אز אع
ا אن כ
אن از ش د
Yār-i mā çun sāzed āġāz-ı semā
Ḳudsiyān ez- arş dest efşān konend
1
2
3
4
5
6
7

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
T, F: fīhi’sidir.
M, T: olısardır.
T: cānıdır.
M: konend’iñ mef ūl-i evveli ve nergisdān mef ūl-i ẟānīsi. T: mef ūl-i evveli ve nergisdān mef ūl-i ẟānīsi.
F nüshası esas alındı.
M, T: dīdesini aña.
S: gitmez, söz de budur.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

(M,T+ Yār-i mā iżāfeti lāmiyye.) Çun edāt-ı ta līl. (M,T+ Sāzed fi l-i mużāri
müfred ġā ib, eyleye1.) Āġāz-ı semā (M,T+ iżāfeti) maṣdarıñ mef ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Semā’dan bunda murād naġme ve āvāzdır, raḳṣ ma nāsına degildir (S,T+ ba żılar ẓann eyledügi gibi2.) (M,T+ Ḳudsiyān elif ve nūn’la
cem olmuş, ḳudsī’niñ cem idir, ya nī melā ike ve ervāḥ-ı muḳarrebīn. Dest
efşān konend el ḳarṣarlar dimekdir. Dest, konend’iñ mef ūl-i evveli ve efşān
mef ūl-i ẟānīsi.)
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki bizim cānānımız naġmeye ve zemzemeye āġāz eyleye ya nī şürū eyleye, arşdan ḳudsīler (S+ ya nī melā ike ve ervāḥ-ı muḳarrebīn) el ḳarṣarlar3 ve uṣūl ü āheng ṭutarlar. Ya nī şevḳ u ẕevḳden ḫālī olmayup
cānānıñ naġmesine uyarlar. (T+ Dest-efşān’ı bunda raḳṣ ma nāsına aḫẕ idenleri
mu āḫeẕe eylemek gerek4.)

رو א آ אب دو
آ ر אن כ
Rū numāyed āftāb-ı devletet
Ger çu ṣubḥet āyine raḫşān konend

(M,T+ Numāyed fi l-i mużāri müfred ġā ib, numāyīden’den, bunda müte addīdir, gösterir dimekdir, rū muḳaddem mef ūlidir, āftāb fā ilidir, devlet’e iżāfeti beyāniyyedir ve devlet’iñ tā-i ḫiṭāba iżāfeti lāmiyyedir, tā-i żamīr ma nā
cihetinde numāyed’e muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma nāsına. Ger
eger’den muḫaffefdir. Çu, vāv-ı resmī ile, edāt-ı teşbīhdir. Ṣubḥet tā’sı ma nā
cihetinde āyine’ye muḳayyeddir, mużāfun ileyh ḥaẕfiyle, taḳdīr-i kelām āyine-i ḳalbet’dir. Raḫşān ṣıfat-ı müşebbehedir, raḫşīden’den, yaldıramaḳ ma nāsına, dāl ile dıraḫşīden de lüġatdir bu ma nāya, belki ol bundan muḫaffefdir.
Āyine, konend’iñ mef ūl-i evvelidir, raḫşān mef ūl-i ẟānīsi ve fā ili Cenāb-ı
İzzet-i Kibriyā’dır, ta ẓīmen cem ḳılınmışdır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Saña āfitāb-ı devlet (M,T+ ya nī cānān veyā viṣāl-i cānān)
yüz gösterir eger āyīne-i ḳalbiñi ışḳ ṣayḳalı ile mücellā iderlerse, (S,T+ ḥāṣılı,
1
2
3
4

M: eyler ma nāsına.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: ḳaḳarlar.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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sende ki ārzū-yı ṭab u muḳteżā-yı nefs olmaya, belki āşıḳ-ı ṣādıḳ-ı) pāk-bīn
ü pāk-naẓar olursañ, saña maḥbūb-ı ḥaḳīḳī ve mecāzī (S,T+ viṣāli) müyesser
olur.

د כ
א آن כ

אن

א אن را

Āşıḳān-rā ber-ser-i ḫod ḥukm nīst
Her çi fermān-ı tu bāşed ān konend

(M,T+ Āşıḳān-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ, āşıḳlarıñ dimekdir. Ser-i ḫod iżāfeti lāmiyye. Ber-ser-i ḫod kendi başına dimekdir. Ber-ser-i ḫod muḳaddem mef ūlidir ḥukm maṣdarınıñ1. Her çi iḥāṭa-i efrād içündür. Fermān-ı tu iżāfeti lāmiyye. Bāşed fil-i mużāri müfred ġā ib, fā ili her çi’ye veyā fermān-ı tu’ya
rāci żamīrdir, anıñ da müşārün ileyhi her çi veyā fermān’dır2 ve konend’iñ
muḳaddem mef ūlidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Āşıḳlarıñ kendi başına ḥükmi yoḳdur ya nī başına buyruḳ degil, belki her nesne ki seniñ fermānıñdır, anı işlerler3. Ḥāṣılı,) āşıḳlar
ma şūḳuñ maḥkūmıdır4, kendi başına5 (T+ buyruḳ degil ya nī) ḥākim degillerdir ve bi’l-cümle me mūrlardır, āmir degillerdir.

نآ
ا אن כ

دم
در כ א ا

Merdum-i çeşmem be-ḫūn āġişte şud
Der-kucā īn ẓulm ber-insān konend

(M,T+ Merdum-i çeşmem iżāfetleri lāmiyyelerdir ve mübtedā, āġişte şud
ḫaberi ve be-ḫūn, āġişte şud’a müte alliḳ. Āġişte şud Fārisīde ism-i mef ūldur,) (T+te emmel tedri.) (M,T+ Der-kucā; der bunda kucā’daki ma nā-yı ẓarfiyyeti te kīd ider, zīrā kucā ẓurūf-ı mekāniyyedendir, Arabīde eyne gibi, pes,
edāt-ı ẓarfa muḥtāc degil,) (T+ imdi edāt-ı ẓarfiyyeler bunuñ gibi yerlerde te kīd
ifāde ider ancaḳ, fe’fhem.) (M,T+ İnsān bunda īhām ṭarīḳıyle meẕkūrdur, ya nī
beşere ve merdüm-i çeşme Arab insān dirler, Acem merdum didigi gibi.)
1
2
3
4
5

M: mef ūlidir, ḥukm maṣdardır.
T: fā ili fermān-ı tu’ya rāci żamīrdir, anıñ da müşārün ileyhi fermān’dır.
M: her nesneye ki seniñ fermānıñ ola anı işlerler.
S: ma şūḳlarınıñ maḥkūmlarıdır. M: ma şūḳlarınıñ maḥkūmıdır.
S: kendüler re yi ve başlarına.
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm bebegi ḳana ālūde ve āġişte oldı, ya nī ol ḳadar girye eyledim ki çeşmimden ḫūn geldi ve merdüm-ı çeşmimi ālūde eyledi.
Pes, bu ẓulmi insāna ne yerde ve ne memleketde eylerler, (S,T+ ya nī eylemezler,)
istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle. Īn ẓulm didügi merdüm-i çeşmini ḫūn-ālūde eylemekdir. Ḥāṣılı, merdüm-i dīdesini1 ḫūn-ālūde eylemek insāniyet degil.

ن
אن כ

و

ای ان
ازان כ א

Ey civān-ı serv-ḳad gūyī bi-zen
Pīş ez-ān k’ez-ḳāmetet çevgān konend

Civān-ı serv-ḳad iżāfeti beyāniyye. Serv-ḳad, vāv’ıñ sükūnıyla, vaṣf-ı
terkībīdir, servi boylu dimekdir. Gūyī; yā-i ẟāniye vaḥdet veyā tenkīr içündür. Bi-zen; bā ḥarf-i te kīd, zen fi l-i emr-i muḫāṭabdır. Pīş öñdür, ḳuddām
ma nāsına. Ezān aṣlında ez-ān idi, iki hemzeyle, vaṣl-ile düşmüş, ism-i işāret
bir ma hūd vaḳte işāret ider, taḳdīr-i kelām pīş ez-ān vaḳt dimekdir. K’ez
aṣlında ki ez idi, ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat, ez ibtidā içündür. Ḳāmetet; tā żamīr-i
ḫiṭab, ḳāmet’iñ tā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Çevgān cīm ü kāf-ı Acemī iledir, ta rīb
idüp ṣavlecān dirler, bir ucı egri degnekdir keşīşler aṣāsı gibi, anıñla at üzerinde
ṭop oyunını oynarlar. Çevgān, konend’iñ muḳaddem mef ūlidir, bāḳīler aña
müte alliḳdir2.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey servi boylu yigit, bir gūy ur ya nī bir amel-i ṣāliḥ işle3, bu
edā aralarında ḥüsn-i amelden kināyetdir, ol vaḳtden evvel ki ḳāmetinden çevgān iderler. Ya nī pīr olup ḳaddiñ münḥanī olmazdan evvel ibādet ü ṭā at eyle.

ۀ

از
אن כ

כ
آن כא א כ از

Pīş-i çeşmem kemter’est ez-ḳaṭre i
Ān ḥikāyethā ki ez-ṭūfān konend

(M,T+ Pīş-i çeşmem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḳaṭrei’de yā vaḥdetiçündür.
Maḥṣūl-i Beyt): Benim gözüm ḳatında bir ḳaṭreden eksikrekdir ol ḥikāyeler ki ṭufān-ı Nūḥ’dan iderler. Ya nī ṭūfān-ı Nūḥ aẓametiyle benim gözüm
yaşına nisbet hīç nesne degildir.
1
2
3

S: çeşmini.
Bu paragrafın tamamı S’de yoktur.
S: eyle.

953

954

TENKİTLİ METİN – Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

אر כ א א אن
אن د אن כ

ر
در و א

Īd-i ruḫsār-ı tu kū tā āşıḳān
Der-vefāyet cān-ı ḫod ḳurbān konend

(M,T+ Īd-i ruḫsār iżāfeti beyāniyye ve tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Kū edāt-ı
istifhāmdır, ḳanı ma nāsına, Arabīde eyne gibi.) Tā edāt-ı ta līl. (M,T+ Āşıḳān
mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur. Vefāyet iżāfeti lāmiyye. Cān-ı ḫod iżāfeti de böyledir ve konend’iñ mef ūl-i evvelidir ve ẟānīsi ḳurbān’dır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ruḫsarıñ bayrāmı ḳanı ki āşıḳlar kendi cānını seniñ
vefāñda ḳurbān eyleyeler. Ya nī īd-i ruḫsārıñ göster ki āşıḳlar (141a) dīdārıñ
hevāsında cān efşān eyleyeler.

راز

ای دل כא
ش آ از
ان כ
ش در
Ḫoş ber-ā ez-ġuṣṣa ey dil k’ehl-i rāz
Ayş-ı ḫoş der-būte-i hicrān konend

Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı evvel böyle vāḳi dir. ‘Aṣl-ı gul vaṣl’est līkin ehl-i rāz’.
Ve ba żında mıṣrā -ı ẟānī böyle vāḳi dir. ‘ Ayşhā der-būte-i hicrān konend’.
Ber-ā mürekkebdir bir ḥarfle bir fi ilden, ā, elif-i memdūde ile, āy’dan muḫaffefdir ki emr-i muḫāṭabdır, āyīden’den, gelmek ma nāsına, ber kelimesine
muḳārenetle çıḳmaḳdan ta bīr iderler, bunda ġuṣṣadan çıḳ dimekdir. K’ehl-i
rāz; ki ḥarf-i ta līl, ehl-i rāz iżāfeti lāmiyyedir1, mıṣrā -ı ẟānīye merhūndur.
Ayş-ı ḫoş iżāfeti beyāniyyedir. Būte-i hicrān iżāfeti de böyledir. (S,T+ Būte)
ḳuyumcular altun ve gümüş eritdikleri çömlekdir, Arapça būteḳa2 dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ġuṣṣadan çıḳ ya nī ġam çekme firāḳ-ı cānāneden,
zīrā ehl-i rāz būte-i hicrānda güzel ayş u ṣafā iderler. Ḥāṣılı, rāz-ı ışḳa ve sırr-ı
muḥabbete muṭṭali olanlar vuṣlat ẕevḳini firāḳda ve hicrānda iderler, ya nī
firāḳda mesrūr u viṣālde mehmūm (S,T+ u maġmūm)dur. Zīrā firāḳıñ pāyānı
viṣāl ve viṣāliñ ġāyeti hicrāndır.
1
2

S: beyāniyyedir.
F’de kelime harekeli.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

א ز آه
آ ر אن כ

כ

א

Ser me-keş Ḥāfıẓ zi-āh-ı nīm-şeb
Tā çu ṣubḥet āyine raḫşān konend

Me-keş nehy-i muḫāṭabdır, ser muḳaddem mef ūlidir. Āh-ı nīm-şeb iżāfeti fī ma nāsınadır, nıṣfü’l-leyl āhından dimekdir. Tā ḥarf-i ta līl. Çu edāt-ı
teşbīh. Ṣubḥet; tā-yı ḫiṭāb ma nā cihetinden āyine’ye muḳayyeddir, taḳdīr-i
kelām āyine-i dilet’dir. Āyine, konend’iñ mef ūl-i evvelidir ve raḫşān mef ūl-i
ẟānīsi.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, āh-ı nīm-şebden baş çekme, ya nī (S,T+ gicelerle)
āh u nāleden i rāż eyleme, tā ki āyīne-i diliñi ṣubḥ gibi tābān u diraḫşān eyleyeler. Ḥāṣılı, ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi ḳalbiñ ṣafā ve żiyā kesb eyleye. Ba żı nüsḫada
mıṣrā -ı ẟānī böyle vāḳi olmuş.
K’ez-pey-i ān muşkilet āsān konend
K’ez-pey-i ān; ki ḥarf-i ta līl. Pey ard ve ṣoñ veyā ecl ma nāsınadır. Āsān
ḳolay ma nāsınadır. Ān işāretdir āh-ı nīm-şeb’e.
Maḥṣūl-i Mıṣrā: Tā ki āh-ı nīm-şebden ṣoñra veyā āh-ı nīm-şeb içün müşkiliñi āsān eyleyeler, ya nī müşkiliñ suhūletine illet ola.
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136
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri
Mefūlü Fāilātü Mefāīlü Fāilāt

כא ان כ
אن כ

כ د אن و

א

Goftem keyem dehān u lebet kām-rān konend
Goftā be-çeşm her çi tu gūyī çunān konend

Bu minvāl üzere gelen şi re su āl ü cevāb dirler, ilm-i Bedī ’den bir ṣan atdır. Keyem’deki mīm-i mütekellim ma nā cihetinden konend’e muḳayyeddir,
key konendem taḳdīrinde, key ḳaçan dimekdir, Arabīde metā gibi. Kām-rān
vaṣf-ı terkībīdir, kām murāddır ve rān ranīden’den müştaḳdır, murād sürici
dimekdir. Goftā’daki elif su āliñ cevābında vāḳi olur, ekẟer, cevābı su ālden
temyīz ü taḫṣīṣ1 eylemekiçün gelür. Be-çeşm; bu bā’yı isti lā ma nāsında isti māl iderler.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki ḳaçan beni dehān u lebiñ kām-rān iderler
ya nī murād sürici iderler. Cānān didi ki gözüm üzerine2, her ne ki sen dirseñ
ancılayın eylesünler ya nī murādıñ virsünler. Bu beytiñ ḳāfiyesinde ya nī āḫirinde vāḳi olan konend fi l-i mużāri ile emr-i ġā ib ma nāsına müteḥammildir.

כ
ز אن כ

כ

א

اج

א در

Goftem ḫarāc-ı Mıṣr ṭaleb mī-koned lebet
Goftā derīn mu āmele kemter ziyān konend

Ḫarāc-ı Mıṣr iżāfeti lāmiyyedir. Kemter ziyān konend ya nī hīç ziyān
ne-mī-konend (S+ dimekdir). Ḫarāc-ı (S,T+ Mıṣr) buyurduġı ḳıyāsen ve taḫmīnendir, ya nī arāżī-i Mıṣr’dan ḫarāc alınsa ne ḳadar māl ḥāṣıl olsa ol miḳdār māl
ṭaleb eyler dimekdir. Ve-illā arāżī-i Mıṣr ekẟer ulemānıñ ittifāḳiyle ṣulḥan fetḥ
olmuşdur, niteki Ḫaṭīb-i Baġdādī (141b) tārīḫinde muṣarraḥdır ki Leyẟ arāżī-i
Mıṣr’dan bir miḳdār arāżī ṣatun aldı ve vaḳf eyledi. Ve ba żı ulemā rivāyet
1
2

S: teşḫīṣ.
S: gözüm özüm üzerine.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

eyledi ki İmām-ı Şāfi ī ḥażretleriniñ Mıṣır’da arż-ı vaḳfı vardır. Pes, bu naḳiller
delālet ider ki arāżī-i Mıṣr ḫarācı olmaya.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki seniñ lebiñ Mıṣır ḫarācın ṭaleb eyler,
ya nī bir būseye (M,T+ Mıṣır) ḫarācın ister. Cānān daḫi didi ki bu mu āmelede
ziyān eylemezler, ya nī bir būsesine Mıṣır ḫarācı miḳdārı māl virenler ziyān
eylemezler.

د כ د راه
כ א כ دان כ

د

כא

ا

Goftem be-noḳṭa-i dehenet ḫod ki burd rāh
Goft īn ḥikāyetī’st ki bā-nukte-dān konend

Be-noḳṭa-i dehenet; bā ḥarf-i ṣıla, noḳṭa’nıñ dehen’e iżāfeti beyāniyye ve
dehen’iñ tā’ya lāmiyyedir. Noḳṭa’nıñ ta rīfi re s-i ḫaṭdır, ya nī çiziniñ ucı. Ḫod
(M,T+ lafẓı) bunuñ gibi yerlerde muḳḥamdır, żarūret-i vezniçün. Ki bunda ismdir, kim ma nāsına. Burd fi l-i māżī müfred ġāyib, fā ili ki’ye rāci żamīrdir ve
mef ūli rāh’dır. Nukte-dān isti māllerinde deḳāyıḳ-ı eşyāya ālim olana dirler.
Ba żı nüsḫada ḫurde-dān vāḳi dir, dehān’a nisbet bu evlādır, ḥāṣılı, ikisi de
vaṣf-ı terkībīdir, dānīden’den.
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki dehānıñ noḳṭasına, ya nī noḳṭa-i mevhūm gibi ḫurde dehānıña kim yol iletdi, ya nī anı kim bildi ve añladı. Cānān
didi ki bu bir ḥikāyetdir ki nükte-dānlar ile eylerler. Ya nī seniñle söyleşecek
daḳīḳa degil, zīrā sen böyle sözleri añlamazsın, bunı añlamaġa ḥakīm ṭabī atlı
kimse gerek. Ḥāṣılı, noḳṭa-i mevhūm baḥẟi deḳāyıḳ-ı ḥikmetdir, bundan seniñ gibilerle baḥẟ olmaz, belki bundan baḥẟ eylemege ḫurde-dān gerek. (S,T+
Mıṣrā -ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde; didi bu bir ḥikāyetdir ki nükte bilene iderler diyen
ve bu bir ḥikāyetdir ki nükte bilenler eylerler diyen ḥaḳ ma nāyı virmemişler1.)

אن כ

א
و

א כ ی

Goftem ṣanem-perest me-şev bā-Ṣamed nişīn
Goftā be-kūy-ı ışḳ hemīn u hemān konend

(M,T+ Ṣanem-perest vaṣf-ı terkībīdir, perestīden’den, ṣaneme ya nī büte tapıcı.) Bā-Ṣamed; bā ma a ma nāsına. Nişīn fi l-i emr (M+ müfred) muḫāṭabdır.
1

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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Hemīn bunı da ve hemān anı da dimekdir, zīrā hem edāt-ı muḳārenetdir,
esmā-i işārete dāḫil olmuşdur.
Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki ṣanem-perest olma, Ṣamed’le otur, ya nī bāṭıla māyil olma ḥaḳḳa māyil ol. Didi ki ışḳ maḥallesinde bunı da iderler anı
da. Ya nī ehl-i ışḳ yanında hep ḥaḳdır, (S+ bunlarda bāṭıl olmaz.) (M,T+ Ḥāṣılı,)
1 ِ
﴾ (﴿ َ אَ ْ َ َ א ُ َ ا َ َ َو ْ ُ اM,T+ dimekdir.)

د ز دل
אد אن כ

ای כ ه
ش آن כ אن כ د

א

Goftem hevā-yı meykede ġam mī-bered zi-dil
Goftā ḫoş ān kesān ki dilī şādmān konend

Meykede meyḫāne ma nāsınadır, zīrā kede ẓurūf-ı mekāniyyedendir, butkede ve ġamkede gibi bütḫāne ve ġamḫāne ma nāsına. Mī-bered fi l-i mużāri
müfred ġā ib, iledür dimekdir, fā ili hevā’ya rāci żamīr ve mef ūli ġam ve zi-dil
aña müte alliḳ. Dilī; yā vaḥdet içündür. Şādmān ve şādān ṣıfat-ı müşebbehelerdir, (S,T+ Arabīde) ferḥān ma nāsına, sevinegen2 dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki meyḫāne hevāsı ve ārzūsı göñülden ġamı giderir
ya nī izāle ider. (M,T+ Didi.) Ḫoş ol kimseler ki bir göñül feraḥ-nāk eyler. Ya nī
aṣḥāb-ı meykede ki pīr-i muġānlardır, ḫoş-ḥāl3 olsun ki anlarıñ ṣuyı göñülleri
şādān u ferḥān eyler.

אن כ

آ

اب و

ا

Goftem şerāb u ḫırḳa ne āyīn-i meẕheb’est
Goft īn amel be-meẕheb-i pīr-i muġān konend

Āyīn-i meẕheb iżāfeti lāmiyyedir, āyīn resm ve ādet ma nāsınadır, meẕheb’den bunda murād dīndir ve dīnden murād dīn-i İslāmdır.
Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki şarāb u ḫırḳa (142a) ya nī ṣūfīlik ile bāde-nūşluḳ
dīn-i İslāmıñ resmi ve ādeti degildir, ya nī māni atü’l-cem dir. Didi ki bu işi
pīr-i muġān meẕhebince eylerler. Ḥāṣılı, bāde-nūşluḳ Ehl-i Sünnet’e muḫālif
1
2
3

“Nereye dönerseniz dönün Allah’ın yönü orasıdır.” Bakara 2/115.
T, F: sevingen. (Nûn harfinin üzerine cezim konulmuş.)
M: ḫoş.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ise pīr-i muġān meẕhebine muḫālif degil1, ya nī ehl-i ışḳa ve aṣḥāb-ı şürbe2
māni 3 degil.

د

را
ان כ

ش אن
כ

ز
א

Goftem zi-la l-i nūş-lebān pīr-rā çi sūd
Goftā be-būse-i şekerīneş civān konend

Lal’den murād lebdir teşbīh ṭarīḳiyle. Nūş-lebān nūş-leb’iñ cem idir, elif
ve nūn’la cem oldı, ẕevīl- uḳūle ṣıfat olduġı içün, taḳdīri, dil-berān-ı nūş-lebān’dır, ṭatlı dudaḳlılar4 dimekdir, vaṣf-ı terkībīdir. Be-būse-i şekerīneş iżāfetleri evvelkisi beyāniyye ve ẟānīsi lāmiyyedir, yā ḥarf-i nisbet ve nūn ḥarf-i
te kīd ve şīn-i żamīr pīr’e rāci dir. Nūş-lebān, konend’iñ fā ili ve civān mef ūli
ve be-būse-i şekerīneş, konend’e müte alliḳ.
Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki nūş-lebler la linden pīre ne fā ide var? Didi ki
şekerli būselerle anı civān iderler, ya nī lebleri şarābın emdirüp (M,T+ pīri) tāze
civān iderler.

ود
ان כ

یو

כ

ا
כ
آن ز אن כ

Goftem ki ḫāce key be-ser-i ḥacle mī-reved
Goft ān zamān ki Muşterī vu meh ḳırān konend

Be-ser-i ḥacle; bā ḥarfi-i ṣıla, (S,T+ ser) muḳḥamdır, taḥsīn-i lafẓ içün. Ḥacle aṣlında ḥā’nıñ ve cīm’iñ fetḥaları iledir, bunda żarūret-i vezn içün sükūn-ı
cīm iledir, gerdek-ḫāneye dirler. Muşterī vu meh ḳırān konend; Ḫāce ḥażretleri bunda żarūret-i vezn içün icmāl buyurmuş, ve-illā müneccimīn ḳatında
māh Ẕü’l-cesedeyn’de ya nī burc-ı Cevzā’da olmaḳ gerek ve Sa deyn’le ḳırān
eylemek gerek ki gerdek sā ati mübārek ola. (S+ Sa deyn’den murād Müşterī ve
Zühre’dir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki ḫāce ya nī vezīr Ḳıvāmuddīn gerdege ne
vaḳt varır? Didi ki, ol zamān ki Müşterī ve meh ḳırān eylerler. Müşterī dimekle
1
2
3
4

S: Ehl-i Sünnet’e muḫālif ise muġāna muḫālif degil.
S, M: meşrebe.
S: muḫālif.
M: ṭatlu dudaḳlılar. S: ṭatlu ṭudaḳlu dilberler.
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ḫāceden ve meh dimekle evlenecegi ḫatundan1 kināyet ider ve yine bunlarıñ
ittiṣāli de şarṭdır ẕikrolunan gibi. Ḥāṣılı, (M,T+ bu beytden maḳṣūd) Ḫāce Ḳıvāmuddīn’iñ tezevvücinden2 su āl ü cevābdır.

ورد א
د אی دو
آ אن כ
ا د א כ
Goftem du ā-yı devlet-i tu vird-i Ḥāfıẓ’est
Goft īn du ā melā ik-i heft āsmān konend

Bu beytde olan iżāfetler hep lāmiyyedir ve duā’nıñ devlet’e iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki seniñ devletiñe du ā eylemek Ḥāfıẓ’ıñ virdidir.
Didi ki bu du āyı yedi gök3 melekleri (M,T+ eylerler). Ya nī baña du āyı hemān
Ḥāfıẓ eylemez, belki melekler ve ervāḥ-ı ḳuds bile eyler.

137
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilün

א ارا
אرا

م
اب אدۀ

Ġulām-ı nergis-i mest-i tu tāc-dārān’end
Ḫarāb-ı bāde-i la l-i tu hūşyārān’end

Ġulām’ıñ nergis’e iżāfeti lāmiyyedir ve nergis’iñ mest’e beyāniyyedir ve
mest’iñ tu’ya lāmiyyedir. Tāc-dārān elif ve nūn’la cem oldı, ẕevi’l- uḳūlden
kināyet olduġıçün. Tac-dār vaṣf-ı terkībīdir, tāc ṭutıcı ya nī tāc ṣāḥibi, pādişāh4. Ḳāfiyeniñ āḫirinde vāḳi olan nūn ve dāl est’iñ cem idir ya nī edāt-ı
1
2
3
4

S: meh dimekle ḫatunından. T: meh dimekle ḫatun olacaġından.
S: tezvīcinden.
S, T: gögüñ.
S: ya nī tāc ṣāḥibi dimekdir.
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ḫaber cem idir. Nergis-i mest çeşmden kināyetdir teşbīh ṭarīḳiyle. Ḫarāb’ıñ
bāde’ye iżāfeti lāmiyyedir ve bāde’niñ lal’e beyāniyye ve lal’iñ tu’ya lāmiyye.
Hūşyārān elif ve nūn’la cem oldı, şimdi beyān olunan gibi, aḳlı yār olanlar
dimekdir (S,T+ ya nī uḳalā).
Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ mestāne göziñüñ ḳulı pādişāhlardır, ẕikr-i cüz ve irāde-i küll ḳabīlindendir, ya nī pādişāhlar seniñ ḳuluñdur. Seniñ lebiñ bādesiniñ
ḫarābı uḳalādır, ya nī uḳalā, seniñ lebiñ bādesiniñ esrükleridir, ya nī dīvāne ve
mecnūnlarıñdır. Tekerrür-i mübtedā ve ḫaber ḳabīlindendir.

زار و
ارا

א

ار כ
כ از אول ز

Guẕār kon çu ṣabā ber-benefşezār u bi-bīn
Ki ez-teṭāvul-i zulfet çi sūgvārān’end

Guẕār kon; guẕār ismdir (142b) uġrama ma nāsına ve kon emr-i
muḫāṭabdır eyle ma nāsına, güẕār eyle ya nī uġra dimekdir. Çu edāt-ı teşbīhdir. Benefşezār benefşelik, zār bir şey iñ keẟretinden ta bīrdir, gülzār ve lālezār gibi, baldırsız nebātātda müsta meldir. Vāv ḥarf-i aṭfdır, ṣīġa-i emri emre
aṭf ider. Ki ḥarf-i beyān. (S,T+ Teṭāvul lüġatde uzunluḳdur, ammā isti māl-i
Acemde ẓulümden ta bīrdir,) teṭāvul-i zulf iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Çi) bunda
mübālaġa ifāde ider. Sūgvaran uslüb-ı sābıḳ üzere cem dir. Sūgvar ve sūgdar,
sīn’iñ żammı ve kāf-i Acemīniñ sükūnıyla, yaṣlı kimse ya nī mātem-zede1, (S,T+
kāf-ı Acemīniñ żammıyla diyen iṣābet eylememiş2.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā gibi benefşelige uġra, daḫi gör ki seniñ zülfüñ ẓulminden ve el uzunluġından ne muṣībetliler ve mātem-zedeler var. Zülfe ẓulm isnādı mecāzendir3, benefşezār i tibāriyle. Ḥāṣılı, seniñ zülfüñ4 dest-dirāzlıġından
benefşe mātem libāsına girmişdir.

אز
א و ا آب د ه
ق رازدارا
א و

ا

و

Tu-rā ṣabā vu merā āb-ı dīde şud ġammāz
Vu ger ne āşıḳ u ma şūḳ rāz-dārān’end
1
2
3
4

S, T: Sūgvar ve sūgdar sīn’iñ żammı ve kāf-i Arabīniñ sükūnıyla yaṣlu kimse ya nī mātem-zede.
<T+ Redd-i Sürūrī>
S, T: zülfe isnād mecāzdır.
M: Ḥāṣılı, ṣabā seniñ zülfüñ.
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Tu-rā saña ve seniñ. Vu ger ne ve-illā ma nāsınadır. Rāz-dār vaṣf-ı terkībīdir, rāz ṭutıcı ya nī rāz ṣaḳlayıcı ma nāsınadır1.
Maḥṣūl-i Beyt: Saña ṣabā ve baña göz yaşı ġammāz oldı, ya nī seniñ ışḳını
ṣabā ve benim ışḳımı göz yaşı ifşā eyledi, yoḫsa āşıḳ u ma şūḳ rāz-dārlardır,
ya nī muḥabbetlerini ifşā eylemezler. Ḥāṣılı, ṣabā ḥaremiñe dāḫil olmaġla ve
benim gözüm yaşı aḳmaġla ḥālimizi āleme i lām eylediler, yoḫsa ben ve sen
kimseye ışḳımızı fāş eylemeziz.

ل ا و
ف ارا

אرض
از

آن

כ

Ne men ber-ān gul-i āreż ġazel-serāyem u bes
Ki andelīb-i tu ez-her ṭaraf hezārān’end

(M,T+ Gul-i) āreż iżāfeti beyāniyyedir, iżāfet-i (S,T+ ṣıfat) ile’l-mevṣūf ḳabīlindendir, taḳdīri, āreż-ı çun gul’dür. Ġazel-serāyem; cā izdir ki vaṣf-ı terkībī
ola ve cā izdir ki ismle fi l-i mużāri ola, alā külli ḥāl mīm żamīr-i mütekellimdir. U bes; vāv’dan ṣoñra bes lafẓı vāḳi olsa ancaḳ ya nī faḳaṭ ma nāsınadır.
Ki bunda (S,T+ ḥarf-i) iḍrābdır, bel ma nāsına. Andelīb-i tu iżāfeti lāmiyye.
Hezārān bunda īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, zīrā hezār hem a dāddan biñ ya nī
elf ma nāsına ve hem bülbül nev iniñ bir ṣınıfına dirler.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol gül gibi ārıż üzerine hemān ben ġazel-serā2 degilim,
belki her ṭarafdan seniñ niçe biñ andelībiñ vardır. Ya nī (M,T+ seniñ) meddāḥıñ
ben degilim ancaḳ, belki tamām ālem ḫalḳı meddāḥıñdır.

ارا

رכ

دو א ن
و אرت

زز ز
כ از

Zi-zīr-i zulf-i du-tā çun guẕer konī bi-niger
Ki ez-yemīn u yesāret çi bī-ḳarārān’end

Zīr alt ya nī taḥt ma nāsınadır, zulf’e iżāfeti lāmiyyedir, zulf’uñ du tā’ya
beyāniyyedir. Tā bunda ḳat ma nāsınadır, du tā iki ḳat dimekdir. Çun edāt-ı
ta līl. Guẕer ismdir, geçme ma nāsına, konī fi l-i mużāri muḫāṭabdır, (S,T+
guẕer konī) güẕer eyleyesin ya nī geçesin. Bi-niger fi l-i emr-i muḫāṭabdır,
1
2

M: ya nī rāz ṣaḳlayan ma nāsına.
M: ġazel oḳur.
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naẓar eyle dimekdir. Ki ḥarf-i beyān-ı bi-niger’dir. Yemīn bunda (143a) ṣaġ
cānib ve yesār ṣol cānib ma nāsınadır. Çi bunda mübālaġa ifāde ider.
Maḥṣūl-i Beyt: İki ḳat zülfüñ altından, güẕer idince naẓar eyle, ya nī yanımızdan güẕer idince iki ḳat zülfüñ altından naẓar eyle, gör ki ṣaġıñdan ve ṣoluñdan ne ḳarārsızlar var, ya nī (S,T+ ne çoḳ) uşşāḳ-ı bī-ḳarārlarıñ vardır. Zülfe
nisbet yemīnden ve yesārdan bī-ḳarārlar ḫūb vāḳi olmuş, zīrā zülfi bī-ḳarārlıġla vaṣf iderler.

ای ا אس و
א אرا
כا

א

כ

Naṣīb-i mā’st behişt ey Ḫudā-şinās bi-rev
Ki musteḥıḳḳ-ı kerāmet gunāhgārān’end

Naṣīb-i mā iżāfeti lāmiyye1 ve muḳaddem ḫaber ve behişt mu aḫḫar mübtedā, cennet bizim naṣībimizdir dimekdir. Ḫudā-şinās’dan murād müdde īdir,
ya nī Ḫudā’yı bildim ve añladım2 diyen mürāyīdir. (M,T+ Bi-rev git.) Ki ḥarf-i
ta līl. Musteḥıḳḳ-ı kerāmet (M,T+ iżāfeti) ism-i fā iliñ mef ūline iżāfetidir ve
mübtedādır ve gunāhgārān ḫaber-i mübtedādır, gār Fārisīde edāt-ı fā ildir,
sitemgār ve cefāgār gibi, sitemci ve cefācı dimekdir. Gāh olur ki elifini ḥaẕf
idüp sitemger ve cefāger dirler, perverdgār ve kerdgār, kāf ’ıñ fetḥi ve dāl’ıñ
sükūnıyla, amelci ya nī işçi ma nāsına, bu ḳabīldendir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cennet bizim naṣībimizdir, ey Ḫudā’yı bilici, var git, zīrā
iḥsāna ve kerāmet ü ġufrāna müsteḥıḳḳ günāhkārlardır, ya nī günāh olmayınca
afv u ġufrān olmaz. (S,T+ Niteki Nevāyī na t-ı Resūl’de buyurur:
Beyt:

Seniñ3 şefā atiñ ümmīdi çün irür mümkin
Günāhkār biravdur4 ki yoḳdur anda günāh)

Pes, biz günāhkār olduġumuzdan ġufrāna lāyıḳız ve ġufrān sebebiyle müsteḥıḳḳ-ı cennetiz.

1
2
3
4

S: beyāniyye.
S: bilmedim ve añlamadım.
F: sining.
‘Birav’ Çağatayca ‘birisi’ anlamındadır. M: Günāhkār oldur.
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ه ار ا כ
و כ هو
כא א א אرا
و
Bi-rev be-meykede vu çihre erġuvānī kon
Me-rev be-ṣavma a k’ān-cā siyāhgārān’end

Çihre, cīm-i Acemīniñ kesri (M,T+ ve hā’nıñ sükūnıyla, rūy ya nī yüz ma nāsınadır.) Erġuvānī’de yā nisbet içündür, [erġuvānī kon] (M,T+ erġuvānlı eyle)
(S,T+ ya nī ḳızart), ḥāṣılı, şarāb iç, yüzüñe ḥumret gelsün. K’ān-cā; ki1 ḥarf-i
ta līl. Siyāhgārān günāhkārān ma nāsınadır, bi-ḥasebi’l-lüġa ḳaracılar dimekdir, ya nī amelleri defterini2 günāh ile ḳaralayıcılar ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāneye var, yüzüñi erġuvānlı eyle, ya nī bāde içmekle yüzüñi ḳızart. Varma ṣavma aya ki anda mürāyī zerrāḳ günāhkārlar vardır.
Ya nī bāde-nūşlar bī-zerḳ3 u bī-riyādırlar, ammā ṣūfīler mürāyī ve ḥīlekārlardır.
Pes, sāde-dil rindlere ḳarış ve ehl-i zerḳ u riyā ṣūfīlere ḳatılma.

כ

ارا

אن

ای
وم و

אده

د

Tu dest-gīr şev ey Ḫıżr-pey-ḫuceste ki men
Piyāde mī-revem u hem-rehān suvārān’end

Dest-gīr (M,T+ vaṣf-ı terkībīdir, gīrīden’den, be-ḥaseb-i lüġat) el ṭutıcı dimekdir, ammā isti mālde mu īn u mu āvin ma nāsınadır. Pey bunda iz ma nāsınadır ki Arabça eẟer dirler. Ḫuceste (M,T+ ḳutlu ya nī) (T+ mübārek ma nāsınadır, ya nī) mübārek yollı ve izli Ḫıżır. Ki ḥarf-i ta līl. (143b) Men mıṣrā -ı
ẟānīye merhūndur.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey mübārek izli ve yollı Ḫıżır peyġamber, sen baña mu īn
u mu āvin ol ki ben yayaḳ4 giderim ve yoldaşlarım atlılardır. Ya nī ey Ḫıżır,
vuṣūl-i cānānda sen baña yār u yāver ol ki ben bī-tāb u tuvān ve bī-zād u māl ve
bāḳī uşşāḳ ṣāḥib-i esbāb u eẟḳāl ü meknet ü emvāldir. Ḥāṣılı, zerī a-i (M,T+ vuṣlata5) her vecihle mālik ve ṭarīḳ-i viṣāle6 kemāl-i ḳudretle sāliklerdir.
1
2
3
4
5
6

T: kāf ḥarf-i ta līl.
M, T: defter-i a māllerini.
S, T: bī-reng.
M: piyāde. S: yayan.
M: vaṣlına.
S: vuṣlata.
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א ار אد
ص א از آن ز
ر אرا
אن כ
כ
Ḫalāṣ-ı Ḥāfıẓ ez-ān zulf-i tāb-dār me-bād
Ki bestegān-ı kemend-i tu restgārān’end

Ḫalāṣ-ı Ḥāfıẓ iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfetidir. Tāb-dār vaṣf-ı terkībīdir,
tāb bunda bürüm ve ḳıvrım ve büküm ma nāsınadır ki zülfüñ ve kākülüñ ve
gīsūnuñ evṣāfındandır, pes, tāb-dār tāb ṭutıcı ya nī zülf-i müca ad dimekdir.
Bestegān-ı kemend-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Bestegān beste’niñ cem idir,
baġlılar dimekdir. Restgārān restgār’ıñ cem idir, ḳurtılıcı ma nāsına ki aña
Arabça müfliḥ u ehl-i felāḥ dirler, gār bunda edāt-ı fā ildir, -ci ma nāsına,
niteki sābıḳan taḥḳīḳ olınmışdı. (S,T+ Pes, restgārān’a ḳurtulmuşlar ma nāsını
virenler ma nā-yı muṭābıḳīsini virmemişler1.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ol zülf-i tāb-dārdan Ḥāfıẓ ḫalāṣ olmasun, ya nī dā imā ol
zülfde muḳayyed ü maḥbūs-ı ebed olsun. Ḫāce iltifāt ṭarīḳiyle buyurur: Zīrā
seniñ kemend-i ışḳıñ besteleri ehl-i felāḥ āzādelerdir. (S,T+ Ḥāṣılı, seniñ mihr ü
muḥabbetiñe ve kemend-i zülfüñe esīr olanlar ḥaḳīḳatda aḥrār u āzādelerdir.)
Pes, Ḥāfıẓ andan ḫalāṣ istemez. Ba żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle vāḳi dir:

ان دا
אכ אرا

ۀ א
אכ אن در دو

כ

ز

Zi-naḳş-ı çihre-i Ḥāfıẓ hemī-tuvān dānist
Ki sākinān-ı der-i dōst ḫāksārān’end

Naḳş-ı çihre-i Ḥāfıẓ iżāfetleri lāmiyyelerdir. Hemī’de hā te kīd ifāde ider.
Mī-tuvān dānist (S,M+ bilmek mümkündür dimek olur. Ki ḥarf-i beyān. Sākinān-ı der-i dōst) iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḫāksārān şol kimselere dirler ki
Mıṣır’ıñ mecẕūbları gibi mezbelelikde yatur ḳalḳar ṭopraḳlılar dimekdir, dīvānelerden kināyetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ çehresi naḳşından bilmek mümkündür ki dostuñ
ḳapusı sākinleri ḫāksārlardır ya nī dīvāneler ve mecẕūblardır. Zīrā Ḥāfıẓ da o
ḳapunuñ mücāvirlerindendir ve anda ḫāksārlıḳ nişānı var. (144a)

1

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
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138
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec Müẟemmen Sālim
Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün

א

א

אن אر
ی رو אن ار از دل

Semen-būyān ġubār-ı ġam çu bi-nşīnend bi-nşānend
Perī-rūyān ḳarār ez-dil çu bi-stīzend bi-stānend

Semen-būyān mevṣūf-ı maḥẕūfuñ ṣıfatıdır, maḥbūbān-ı semen-i buyān
dimekdir, elif ve nūn’la cem olmuş, ẕevi’l- uḳūle ṣıfat olduġıçün, vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, semen ḳoḳulılar dimekdir, semen aḳ güle dirler. Ġubār-ı
ġam iżāfeti beyāniyyedir. Bi-nşānend fi l-i mużāri cem -i ġāyibdir, müşterek
lafıẓdır, aġaç dikmek ve bir kimseyi bir ḫidmet üzere dikmek ya nī naṣb itmek
ve āteşi söyündürmek ve tozı oturtmaḳ ya nī teskīn eylemek, bunda murād
ma nā-yı āḫirdir. Perī-rūyān da mevṣūf-ı maḥẕūfuñ ṣıfatıdır. Ġubār-ı ġam,
bi-nşānend’iñ muḳaddem mef ūli, semen-būyān’a rāci żamīr fā ili. (M,T+ Ve
ḳarār, bi-sitānend’iñ mef ūli ve perī-rūyān’a rāci żamīr fā ili.) Çu edāt-ı illet.
Bi-stīzend; bā ḥarf-i te kīd, sitīzend fi l-i mużāri cem -i ġāyibdir, inād eyleyeler dimekdir. Bi-stānend bi-stīzend gibidir ḳā idede.
Maḥṣūl-i Beyt: Semen-bū maḥbūblar çünki uşşāḳla oturalar, ġam tozını oturdurlar, ya nī göñüllerinden ġamı izāle iderler. Perī-rū maḥbūblar daḫi
önegileşince1 göñülden ḳarārı alurlar, ya nī ḳaṣd idince uşşāḳıñ dilinde ḳarār
ḳomazlar, alurlar.

א

א

א دل א
א א

اك

زز

Be-fitrāk-i cefā dilhā çu ber-bendend ber-bendend
Zi-zulf-i anberīn cānha çu bi-fşānend bi-fşānend

Be-fitrāk; bā ḥarf-i isti ānet. Fitrāk terki (S,T+ ki esīr ve ġayri nesne baġlamaḳ içün ḳılıcıñ ḳınına ve egerde kepenek2 ve ġayrisini bend eylemek
1
2

M: murād idince.
T: ve eger ve kepenek.
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içün baġladıḳları ḳayışa) dirler, cefā’yā iżāfeti beyāniyyedir. Be-fitrāk ikinci
ber-bend’e müte alliḳdir ve dilhā anıñ mef ūl-i ṣarīḥidir. Zulf-i anberīn
iżāfet-i beyāniyyedir, yā nisbet ve nūn te kīd içündür, anberli zülf ya nī zülf-i mu anber (S+ dimekdir). Çu ta līl içündür. Bi-feşānend; beyt-i evvelde
meẕkūr olan gibidir iki bi-feşānend’iñ ḳā idesi ve tertībi, ya nī zulf-i anberīn ikinci bi-feşānend’e müte alliḳdir ve cānhā anıñ mef ūl-i ṣarīḥidir.
Ḥāṣılı, bu beyt ta ḳīd ḳabīlinden vāḳi olmuşdur, ol cihetdendir ki çoḳ kimse
ma nāsında1 ḫaṭā ider. (S,T+ Niteki ba żı şāriḥīn mıṣrā -ı evveliñ ma nāsında;
cefā terkisi ile göñülleri çün baġlayalar2, kendüler bend üzere dururlar dimiş3. Ve ba żısı, cefā terkisine çün göñülleri baġlamaḳ isteyeler4, baġlarlar
dimiş5. Ve mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsında; zülf-i anberīnden cānları çün açalar,
açılurlar dimiş6 ve anberīn zülfden çün cānları silkmek isteyeler, silkerler7
ya nī ḫalāṣ iderler dimiş8.)
Maḥṣūl-i Beyt: Çünki cefā fitraḳini bend iderler, göñülleri ol fitrāk ile
bend iderler. Zülf-i anberīnden9 cānları silkerler, çünki zülf-i anberīni silkerler. (S,T+ Bu mıṣrā ıñ ma nāsında; ya nī zülf-i anberīnden cānları çün silkerler,
ṣavururlar diyen ġarīb terzīḳ ma nā virmiş10.)

א

א א

ی כ
אل ق در א

Be- omrī yek nefes bā-mā çu bi-nşīnend ber-ḫīzend
Nihal-i şevḳ der-ḫāṭır çu ber-ḫīzend bi-nşānend

Be-omrī; bā ẓarfiyyet veyā vaḥdet içündür, bir ömürde ya nī bir zamānda
dimekdir. Nihāl-i şevḳ iżāfeti beyāniyyedir. Bi-nşānend fi l-i mużāri cem -i
ġā ib, fā ili beyt-i evvelde meẕkūr olan semen-bū’lardır ve mef ūli nihāl-i
şevḳ’dir. Bu nişānend’den murād aġaç dikmekdir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S: ma nā cihetinde.
S: baġladılar.
<T+ Redd-i Sürūrī>
M, T: cefā terkisine çoḳ göñülleri baġlamaḳ isteseler. F ve S nüshası tercih edildi.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: cānları silkelemek isteyeler, silkelerler.
<T+ Redd-i Şem ī>
M: zülf-i anberīn-bendden.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Bir zamānda ki bizimle bir dem ve bir nefes oturalar,
ḳalḳarlar ya nī eglenmeyüp fevrī ḳalḳarlar. (S,T+ Çünki ḳalḳarlar) ya nī ḳalḳıcaḳ, ḫāṭırımıza şevḳ nihālini dikerler, ya nī göñlümüze şevḳ u iştiyāḳ fidanını
dikerler. Ḥāṣılı, göñlümüze sūz u güdāz bıraġurlar.

אر
ا

رא
ز
ز رو راز א

Zi-çeşmem la l-i rummānī çu mī-ḫandend mī-bārend
Zi-rūyem rāz-ı pinhānī çu mī-bīnend mī-ḫānend

Lal-i (144b) rummānī iżāfeti beyāniyyedir. Rummān, (M,T+ rā’nıñ żammı
ve mīm’iñ teşdīdiyle), enāra1 dirler, yā’sı ḥarf-i nisbetdir. Lal-i rummānī şol
la ldir ki ḥumretde enār2 dānesine müşābih ola, bunda murād eşk-i sürḫdur.
Mī-bārend fi l-i mużāri cem -i ġā ibdir, lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, bunda müte addī vāḳi olmuşdur, yaġdırırlar dimekdir. Rāz-ı pinhānī
iżāfeti de beyāniyyedir, yā ḥarf-i nisbetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Perī-rūlar çünki güleler ya nī gülünce gözümden lā l-i
rummānī gibi ḳanlı yaş yaġdırırlar ve yüzümden gizli rāz oḳurlar. (M,T+ Çünki
göreler) ya nī yüzümi görünce rāz-ı nihānīyi yüzümden oḳurlar. Ḥāṣılı, ışḳ-ı
nihānımı beñzim ṣarısından añlarlar ve (M+ vāḳıf olup) oḳurlar.

در א در א
دا ا دا

ان را
ان

از

כ

رخ

Sirişk-i gūşe-gīrān-rā çu der-yābend der-yābend
Ruḫ-ı mihr ez-seḥer-ḫīzān ne-gerdānend eger dānend

Sirişk bunda göz yaşıdır. Gūşe-gīrān vaṣf-ı terkībīdir, gīrīden’den, köşe
ṭutıcılar ya nī münzevī gūşe-nişīnler dimekdir, rā edāt-ı taḫṣīṣ. Sirişk’iñ gūşe-gīrān’a iżāfeti lāmiyyedir. Der-yābend, der lafẓıyla olduḳda müşterekdir
iki ma nā beyninde, añlamaḳ ve tedārük eylemek. (M,T+ Nitekim) bā ḳāfiyesinde vāḳi dir.

1
2

S: nara.
S: enār.
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Beyt:

رد א
را در אب

ده

כ
כ شو א

Me-hil ki omr bīhūde bi-guẕered Ḥāfıẓ
Bi-kūş u ḥāṣıl-ı omr-i azīz-rā der-yāb1

(M,T+ Der-yāb) tedārük eyle dimekdir. Pes, bunda evvelki der-yābend
añlamaḳ ve ikincisi tedārük ma nāsınadır. (S,T+ İmdi bu mıṣrā ıñ taḥḳīḳinde,
gūşe-gīrleriñ gözi yaşını çün añlayalar bulurlar veyā bunuñ aksi, diyen kimse mıṣrā ıñ ma nāsını tedārük idememiş2. Ve gūşe-gīrleriñ gözi yaşına çünki
irişmek isteyeler, irişürler diyen kimse de ẕerre miḳdārı ma nāsına irişememiş3.) Ruḫ-ı mihr iżāfeti beyāniyyedir, mihr’den bunda muḥabbet murāddır.
Seḥer-ḫīzān vaṣf-ı terkībīdir, ḫīzīdinden, seḥer ḳalḳıcılar ya nī ehl-i teheccüd
dimekdir. Ne-gerdānend fi l-i (M+ mużāri ) cem -i nefy-i müstaḳbel, döndürmezler dimekdir. Eger dānend ya nī ehl-i teheccüd olduġın bilürlerse (S,T+ veyā
ehl-i muḥabbet olduġın bilürlerse.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gūşe-gīrleriñ ya nī ehl-i uzlet āşıḳlarıñ sirişkini ki añlayalar ya nī giryān u nālān olduḳların bileler, aḥvālini tedārük iderler. Ve ruḫlarını seḥer-ḫīzleriñ ya nī ehl-i teheccüd āşıḳlarıñ veyā ehl-i muḥabbet āşıḳlarıñ
muḥabbetinden döndürmezler eger kendilerine muḥabbetlerin bileler. (S,T+
Mıṣrā -ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde; gün yüzi seḥer ḳalḳıcılardan4 döndürmezler eger
bileler diyen kimseniñ gün gibi ḫaṭāsı āşikāredir5.)

ارد

در א

دوای درد א را כ כ
در א
ز כ آ אن כ در

Devā-yı derd-i āşıḳ-rā kesī k’ū sehl pindāred
Zi-fikr ānān ki der-tedbīr-i dermān’end der-mānend

Devā-yı derd iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve derd’iñ āşıḳ’a iżāfeti
lāmiyyedir, rā edāt-ı taḫṣīṣ. K’ū aṣlında ki ū idi, ki ḥarf-i beyān, ū żamīr-i
merfū munfaṣıl, kesī’ye rāci dir. (M,T+ Sehl ḳolay dimekdir.) Pindāred fi l-i
mużāri müfred ġāyib, ṣanır ya nī ẓann eyler ma nāsınadır. Dermān’end
der-mānend; evvelki dermān’end’de dermān ilāc ma nāsına ve nūn ve dāl
1
2
3
4
5

19. gazel 13. beyit.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: gün yüzi ḳalḳıcılardan.
T: gün gibi āşikāredir ḫaṭāsı. <T+ Redd-i Sürūrī>
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edāt-ı ḫaberdir ya nī est’iñ cem i. Ve ikinci der-mānend fi l-i mużāri cem -i
ġā ibdir, der-mānīden’den müştaḳdır, āciz ḳalurlar ma nāsına. Zi-fikr; bu
ibāret siḥr-i ḥelāl ḳabīlinden vāḳi dir, pindār’a ta līḳ de cā izdir, mā-ba dine
de. Tedbīr-i dermān iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Āşıḳ derdiniñ devāsını ḳuvvet-i fikriyye ile ḳolay1 ẓann
eyleyen ve ḳuvvet-i fikriyyeden şunlar ki tedbīr-i dermāndadırlar, āciz ḳalurlar.
Ya nī ḳuvvet-i müteḫayyile ile āsān (M,T+ ẓann) eyleyen ve ḳuvvet-i müteḫayyile
ile dermānına (145a) sa y eyleyenler devāsında ve dermānında āciz ḳalurlar.
Ya nī aḳılla ve fikirle bu maraż teşḫīṣ olmaz ki aña fikirle ilāc ola. Ḥāṣılı, İbn-i
Sīna Ḳānūn’ında bu maraża dermān bulunmaz. Ve cā izdir ki kū bunda müfred
ola, ḳanı ma nāsına, bir ki taḳdīriyle, ya nī kesī kū ki sehl pindāred.
Maḥṣūl-i mıṣrā: Āşıḳ derdiniñ devāsını ya nī āşıḳ derdine devāyı ḳanı bir
kimse ki ḳolay ṣanur? İstifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle. (S,T+ Ya nī kimse ḳolay ṣanmaz,
ḳolay ṣanup ilāc ideyin diyen āciz ḳalur ilācında.)

دار
ران اد آ אن כ دار
כ א ا درد ا در در א در א
Çu Manṣūrān murād ānān ki berdārend ber-dārend
Ki bā-īn derd eger der-bend-i dermān’end der-mānend

Bu beytiñ ve beyt-i sābıḳıñ ḳāfiyeleri bir olduġudan ma lūm olur ki birisiniñ ḳāfiyesinde sehv vāḳi olmuş, ammā nüsḫalar cemī an bu vaż üzre müttefiḳdir bilā-teġayyur ve lā-tebeddül2, Ve’l-ilmu inde’llāh3. Manṣūrān’dan murād
Manṣūr ve anıñ emẟālidir ya nī ulūhiyyet da vāsını idenler. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i beyān. Evvelki ber-dār’end dār üzredirler dimekdir ya nī ṭarīḳ-i
muḥabbetde asılanlar ma nāsına ve ikinci ber-dārend murāda müte alliḳdir,
murādların ḳaldırırlar ya nī taḥṣīl-i murād iderler dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳ-i ışḳ u muḥabbetden anlar murādını4 ḳaldırırlar ya nī
alurlar ki Manṣūr gibi dārdadırlar, ya nī Manṣūr gibi cānāndan behre ve murādını anlar alurlar ki ṭarīḳ-i mihr u muḥabbetde asılmaḳdan ve baṣılmaḳdan bī-pervā olalar, ya nī cānān yolına cān ve başın5 fedā eyleyeler ki eger bu derd-i ışḳla
1
2
3
4
5

S: ḳavī.
S, T, F: bilā-taġyīr velā-tebdīl.
İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir.
M: murādların. T: murādın.
M: baş.
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dermān ḳaydında olurlarsa āciz ḳalurlar. Ḥāṣılı, ṭarīḳ-i ışḳda derdlilik maḳbūldür, bī-derdlik degil. Ba żı nüsḫada mıṣrā -ı evvel böyle vāḳi dir.

دار

دار

ر از اد آ אن כ

Çu Manṣūr ez-murād ānān ki ber-dār’end ber dārend

İkinci ber dārend’deki (S,T+ ber ḥāṣıl ve netīce ma nāsınadır.
Maḥṣūl-i Mıṣrā: Murāddan ḥāṣıl ve behreyi şunlar alurlar ki) Manṣūr
gibi dārdadırlar, ya nī murādından fā idemend ü behre-dār anlardır ki Manṣūr
gibi cān ve başdan bī-pervā geçe. Ḥāṣılı, ṭarīḳ-ı ışḳda cāna ve başa ḳalmaya.
(S,T+ Evvelki nüsḫa üzerine mıṣrā -ı evveliñ ma nāsını; Manṣūrlar gibi anları
ki ber-dār itmek murād ideler, ber-dār iderler diyen aceb yüksekden pervāz
eylemiş1.) (T+ Mıṣrā -ı ẟānīniñ ma nāsında; lafẓ-ı bend sükūn-ı dāl’ladır, ma nā
budur ki bu derdle eger bendde ḳalalar dermānlardırlar2 diyen bī-derd, ġarīb
dermānde imiş3. Ve nüsḫa-i ẟānīniñ ma nāsını; Manṣūr gibi anları ki ber-dār
itmek murād ideler ber-dār iderler diyen ḫayli ma ḳūl taḳdīre irtikāb eylemiş4.)

אز آر
را

א אن אز آر
ا
را

ت
درآن
در אه א

Der-ān Ḥażret çu muştāḳān niyāz ārend nāz ārend
Bedīn dergāh Ḥāfıẓ-rā çu mī-ḫānend mī-rānend

Ān Ḥażret diyü işāret eyledügi dergāh-ı (M,T+ Ḥażret-i) Ḥaḳ’dır. Niyāz
arż-ı ḥācete dirler ve nāz faḫr ma nāsınadır. Īn dergāh diyü işāret buyurduġı
dergāh-ı cānāndır. Mī-ḫānend da vet iderler. Mī-rānend lafẓ-ı müşterekdir,
sürerler ve öldürürler beyninde. Mīrīden fi l-i lāzımdır ölmek ma nāsına,
murden gibi, mīrānend elif ve nūn ziyādesiyle müte addī olur, niteki sābıḳan
beyān olındı. Pes, bunda iştirāk üzre ma nā virmek ṣaḥīḥdir, ya nī sürmek ve
öldürmek.
Maḥṣūl-i Beyt: Dergāh-ı Ḥażret-i Ḥaḳda çünki āşıḳān-ı müştāḳān arż-ı
iḥtiyāc iderler, (M,T+ anlar nāz u istiġnā iderler,) ya nī ḳuvvet-i iştiyāḳların imtiḥān içün nāz u istiġnā gösterirler. Dergāh-ı cānāna da Ḥāfıẓ’ı çünki da vet
ideler, ḳuvvet-i ışḳ u (145b) muḥabbetini tecrübe içün sürerler, ya nī muḥabbetde ẟübūtunu imtiḥān u iḫtibār eylemekiçün da vet idince ḳahren sürerler.
1
2
3
4

<T+ Redd-i Şem ī>
Bu kelime ‘dermānlardırırlar’ veya ‘dermānlar dererler’ diye okunabilir.
<T+ Redd-i Sürūrī>
<T+ Redd-i Şem ī>
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Yāḫud ma nā böyle ola ki; Bu dergāhda Ḥāfıẓ’ı çünki da vet ideler, ḳahr u cefā
ile öldürürler, ya nī istiġnāyla helāk iderler. Ba żı nüshāda mī-ḫānend yerine
mī-bīnend vāḳi dir, ya nī ‘çu mī-bīnend mīrānend’, bu ma nā cihetinden mülāyimrekdir evvelkinden.

139
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ش دو دام ر
و א
اب
אن
כ ز כאن אن از כ
Şerāb-ı bī-ġaş u sāḳī-i ḫoş du dām-ı reh’end
Ki zīrekān-ı cihān ez-kemendeşān ne-rehend

Şerāb-ı bī-ġaş iżāfeti beyāniyyedir. Ġaş bunda şīn’iñ taḫfīfiyledir żarūret-i
vezniçün, ammā aṣlında müşeddeddir, ġaşşe-yeġuşşu ya nī naṣara bābından
mużā afdır, maṣdarı ġişāş gelür, ġayn’ıñ kesriyle. Ġaş da aṣlında ġayn’ıñ kesriyledir, ammā Acem fetḥ-i (S,T+ ġayn) ile oḳur, çirk ma nāsınadır, bī-ġaş çirksiz
dimekdir. Vāv ḥarf-i aṭf. Sāḳī-i ḫoş iżāfeti de beyāniyyedir. Dām-ı reh’end
iżāfeti lāmiyyedir. Şerāb mübtedā, du dām-ı reh’end ḫaberi. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı
ṣıfat. Zīrekān elif ve nūn’la cem olmuş, ẕevi’l- uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīr-i
kelām merdān-ı zīrekān’dır, cihān’a iżāfeti lāmiyyedir. Kemendeşān iżāfeti de
lāmiyyedir. Lüġat-ı Acemde mużāf olan elfāẓ meksūr oḳunur, ammā żamāyire
mużāf olan meftūḥ oḳunur. Pes, bunda kemend’iñ dāl’ı meftūḥ oḳunmaḳ gerek. Şān’da elif ve nūn edāt-ı cem dir, zīrā żamāyir-i Acem elif ve nūn’la cem
olur. ‘ Omretān bād u murād ey sāḳiyān-ı bezm-i Cem’ beytinde taḥḳīḳī sebḳ
eyledi. Ez-kemendeşān, ne-rehend’e müte alliḳdir. Ne-rehend fi l-i nefy-i
müstaḳbel, rehīden’den, ḳurtulmazlar dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Çirksiz şarāb ya nī bāde-i ṣāfī ve ḫāliṣ ve güzel sāḳī iki yol
ṭuzaġıdır ki cihānıñ ẕekīleri ve zīrekleri anlarıñ kemendinden ḳurtulmazlar.
Ya nī mey ü maḥbūb cemī umūr u meṣāliḥden kişiyi avk ider, ḥattā meşāyiḫiñ

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

çoġı ‘İyyākum ve’l-emredān’1 diyü ṣūfīlerine naṣīḥat idermiş, ya nī ṣaḳınıñ ṣaḳalsızlardan dimekdir. Şarābıñ ḫod ḥurmeti naṣṣla ẟābitdir, eger anda eylik olsa
ḥarām olmazdı. Naṣṣ-ı şerīfden ḳaṭ -ı naẓar yaramazlıġı ziyāde müşāheddir ki
ādemiñ aḳlın alup dīvāne ider, cünūn ḫod bir meş ūm ḥāldir. Bu ġazeliñ ḳāfiyesinde vāḳi olan nūn ve dāl edāt-ı ḫaber olan est’iñ cem idir, illā ne-rehend’de
ve bāḳī ef ālde fi l-i mużāri cem -i ġāyib alāmetidir, te emmel tedri.

אه

و א

ور و
א
ار
ار כ כ אران

Men er çi āşıḳem u rind u mest u nāme-siyāh
Hezār şukr ki yārān-ı şehr bī-guneh’end

Nāme-siyāh günāhkārdan kināyetdir, ya nī nāme-i a māli günāh yazısıyla
ḳaralanmış dimekdir. Yārān-ı şehr iżāfeti lāmiyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi ben āşıḳ u bāde-nūş u mest u günāhkārım, ammā
biñ şükür ki hemşehri yoldaşlarımız bī-günāhlardır. Ḫāce’niñ murādı (M,T+ ta rīż
ṭarīḳıyle) hemşehri yārānını bu ṣıfatlarla muttaṣıf ḳılmaḳdır.

ط ادب
אن אد

ا אت
م
כ אכ אن درش

Ḳadem me-nih be-ḫarābāt cuz be-şarṭ-ı edeb
Ki sākinān-ı dereş maḥremān-ı pādişeh’end

Me-nih fi l-i nehy müfred muḫāṭabdır, ḳoma dimekdir, ḳadem muḳaddem mef ūlidir, be-ḫarābāt aña müte alliḳdir, bā ḥarf-i ṣıla. Ḫarābāt ıṣṭılāḥda meyḫāneye dirler. Cuz bunda illā ma nāsınadır. Be-şarṭ-ı edeb; bā ma a
ma nāsınadır ve şarṭ’ıñ edeb’e iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta līl. Sākinān’ıñ
der’e iżāfeti fī ma nāsınadır ve der’iñ şīn’e lāmiyyedir. Maḥremān maḥremiñ cem idir, maḥrem aṣlında ḥarām ma nāsına ismdir, aralarında münākaḥa
ḥarām olanlara maḥrem dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde ehl-i rāz muṣāḥiblerden kināyetdir, pādişeh’e iżāfeti lāmiyyedir.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāneye ḳadem ḳoma ya nī girme illā edeb şarṭıyla,
zīrā ḳapusınıñ sākinleri ya nī ḳapusında sākin olanlar pādişāhıñ maḥremleridir. (146a) Pādişāhdan murād cānāndır. Ḫāce mübālaġa ṭarīḳiyle buyurur ki;
1

İki sakalsızdan (kadından ve oğlandan) sakının.
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meykedeye girme illā ta ẓīm u tebcīlle, zīrā anda olan rindler cānān muṣāḥibleridir. Ḳadem ḳoma meyḫāneye edeb şarṭından ġayriyle diyenler ḥaḳ edāyı
virmemişler1.

و را وی
ۀ درو
א
در
א כאن
אر אده כ ا
Cefā ne şīve-i dervīşiyest u rāh-revī
Bi-y-ār bāde ki īn sālikān ne merd-i reh’end

Şīve ṭarīḳ u ṣan at. Rāh-revī; yā ḥarf-i maṣdar, rāh-rev vaṣf-ı terkībīdir,
revīden’den, yola gidici dimekdir, bunda murād sülūkdur. Ki ḥarf-i ta līl. Īn
sālikān diyü işāret eyledügi kendü mu āṣırı olan ṣūfīlerdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cevr ile cefā dervīşlik ve sülūk şīvesi ve ṭarīḳası2 degildir. İmdi bāde getür ki ṣūfīler ṣūretinden çıḳup rindler şekline girelim3, zīrā
bu zamānemiziñ ehl-i sülūk geçinenleri yol eri4 degillerdir, ṣūret uġrısıdır. Īn
sālikān buyurduġı ṣūret-i sālikānda olduḳları içündür, ve-illā sibāḳ u siyāḳ-ı
kelām bundan5 ibā ider.

د

כ כ כ כ د ی כ
و אכ ان
אن

Me-kon ki kevkebe-i dil-berī şikeste şeved
Çu bendegān bi-gurīzend u çākerān bi-cehend

Me-kon fi l-i nehy-i müfred muḫāṭab, eyleme dimekdir, mef ūli maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām cefā vu cevr me-kon’dur. Ki ḥarf-i ta līl. Kevkebe aẓamet
ve şevketdir, dil-berī’ye iżāfeti lāmiyyedir, yā ḥarf-i maṣdar. Çākerān çākeriñ
cem idir, ḫidmetkārlar ma nāsına. Bi-cehend; bā ḥarf-i te kīd, cehend fi l-i
mużāri cem -i ġāyibdir, bunda ṣıçrayalar dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cevr u cefā eyleme, zīrā dil-berlik aẓameti ve revnaḳı ṣınur6
çünki ḳullar ḳaçalar ve ḫidmetkārlar ḳalġıdalar ya nī ḳaçalar. Ḥāṣılı, dilberligiñ revnaḳı ve aẓameti uşşāḳladır. İmdi uşşāḳ ṭaġıldıḳdan ṣoñra dilberlik revnaḳı ḳalmaz.
1
2
3
4
5
6

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
S: ṣan atı.
S: gireyin.
M: yol ehli.
S: andan.
T: ṣınar (metin harekeli).

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Pes, dilber-i āşıḳ-perver gerek ki maḥbūbluḳ salṭanatı1 żāyi olmaya. Sulṭān Bāyezīd Yıldırım Ḫān gibi ki ferāġat2 ḥālinde askere vaẓīfe virmedi ve sā ir aḥvālde
cefā üzre olurmuş. Pes, Timur Gürkan’la3 muḳābil olıcaḳ asker alup yüriyüvirür ve
pādişāhı ma rekede tenhā ḳorlar. Pes, Timur anı vech-i āsān ile ḳabż ider. Ve eger
asker aña ġadr eylememiş olsa Timur gibi lenk aña ḳarşu ṭuramazdı4.

م

را כ
وان כ

ا אن
כ و

אن

Me-bīn ḥaḳīr gedāyān-ı ışḳ-rā k’īn ḳavm
Şehān-ı bī-kemer u ḫusrevān-ı bī-kuleh’end

Me-bīn fi l-i nehy-i müfred muḫāṭabdır, görme dimekdir, gedāyān mef ūl-i
evveli ve ḥaḳīr mef ūl-i ẟānīsi. Gedāyān-ı ışḳ iżāfeti lāmiyyedir mecāzen, rā
edāt-ı mef ūl. K’īn aṣlında ki īn idi, ki ḥarf-i ta līl, īn ism-i işāretdir ḳavm’e.
Bī-kemer; kemer lüġatda ḳuşaġa ve bele dirler, ammā bunda pādişāhlara
maḫṣūṣ bir nev i muraṣṣa ḳuşaḳdır ki zamān-ı evvelde selāṭīn-i Acem anı ḳuşanurlardı, ammā bu zamānda ol ḳuşaḳ mehcūr u metrūkdür, zīrā ālem ẓarīf
oldı. Ḫusrevān şehān’a aṭf-ı tefsīrī şeklidir. Kulāh lüġatda börkdür, ammā
bunda tāc5 murāddır ki zamān-ı sābıḳda selāṭīn giyerler imiş, ammā bu zamānda ol daḫi külliyyen metrūkdur her diyārda6.
Maḥṣūl-i Beyt: Işḳ gedālarına ḥaḳāretle naẓar eyleme ya nī āşıḳları ḥaḳīr
görme, zīrā bu tā ife bī-kemer pādişāhlar ve bī-tāc sulṭānlardır. Ya nī ẓāhirde
gedālardır, ammā ma nāda pādişāhlardır.

א

אم אد ا

ش אش כ
א
ار

Be-hūş bāş ki hengām-ı bād-ı istiġnā
Hezār ḫirmen-i ṭā at be-nīm-i cev ne-nihend

Be-hūş; bā ma a ma nāsınadır, hūş us ma nāsınadır, hūşmend uslıya dirler, bāş fi l-i emr müfred muḫāṭabdır, ol dimekdir, uṣla7 (146b) ve aḳılla ol
1
2
3
4
5
6
7

S: dilberlik revnaḳı.
S: ferāġ.
S: Pes, Gürkan’a. T, F: Timur Gürḳan’a.
M: ḳoyamazdı. T: ḳoymazdı.
S: külāh.
<S+ Ma lūm ola ki muraṣṣa tāc giymegi ḫulefā-yı Abbāsiyeden, evvel Muntaṣır bi’llāh peydā eyledi.>
S: uṣṣıla.
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dimekdir. Ki ḥarf-i illet. Hengām vaḳit ma nāsınadır, bād’a iżāfeti ẓarfıñ
maẓrūfına iżāfetidir ve bād’ıñ istiġnā’ya beyāniyyedir. Ḫirmen-i ṭāat iżāfeti
lāmiyye. Nīm-i cev (S,T+ iżāfeti lāmiyyedir,) yarım arpa dimekdir. Ne-nihend
fi l-i nefy-i müstaḳbel cem -i ġāyib, ḳomazlar dimekdir ya nī i tibār eylemezler.
Maḥṣūl-i Beyt: Uṣla1 ve aḳılla ol ki bād-ı istiġnā vaḳtinde ya nī cānān cānibinden ki bād-ı istiġnā ese ya nī istiġnā ẓuhūr eyleye, biñ ḫirmen-i ṭā ati yarım
arpaya ḳomazlar. Ya nī āşıḳ cānibinden hezār niyāz u tevāżu u teẕellül hīç
nesne degil. Ḥāṣılı, cānān istiġnāya başlayınca niyāz idüp ser-fürū eylemeniñ
fāyidesi yoḳdur2. Ne-nihend’i cem ṣīġasıyla īrād eylemek cānāna ta ẓīmendir.
Ekẟer nüsḫada ne-nihend yerine ne-ḫarend yazar. Bu cihetdendir ki ḳāfiyeden
bī-ḫaber olan, fāsid nüsḫalara tābi olup ne-ḫarend yazmışdır3.

دردی כ אن כ ر
م
آن وه כ ازرق אس و دل
Ġulām-ı himmet-i durdī-keşān-ı yek-rengem
Ne ān gurūh ki ezraḳ-libās u dil-siyeh’end

Ġulām-ı himmet-i durdī-keşān iżāfetleri lāmiyyedir. Durdī-keşān vaṣf-ı
terkībīniñ cem idir, bāde-nūşlardan kināyetdir, zīrā durdī-keşān şarāb balçıġını içiciler dimekdir, balçıḳ ise içilmez, belki üstünde olan bādedir içilen. Durdī-keşān-ı yek-reng Şeyḫ Maḥmūd-ı Aṭṭār’dan kināyetdir ki Ḫāce ḥażretleriniñ pīridir, niteki inşā a’llāhu Te ālā tafṣīli maḥallinde gelecekdir ve ezraḳ-libās
Şeyḫ Ḥasan-ı Ezraḳ-pūş’dan kināyetdir, niteki gelse gerek.
Maḥṣūl-i Beyt: Şeyḫ Maḥmūd-ı Aṭṭār’ıñ mürīdleriniñ himmeti ḳulıyam,
ezraḳ-pūş ve dil-siyeh Ḥasan’ıñ mürīdleriniñ himmeti ḳulı degilim. Ḥāṣılı, pīrimiñ4 bülend-himmet mürīdleriniñ ḳulıyam, ol naḳīżi olan Ḥasan’ıñ
dūn-himmet mürīdleriniñ ḳulı degilim. Bu telmīḥden bī-ḫaber olanlar ġarā ib
te vīller eylemişler5, afa’llāhu anhum.

א
1
2
3
4
5

S: uṣṣıla.
M: fāyidesi olmaz ya nī yoḳdur.
<T+ Redd-i Şem ī>
M: pīriñ. S: pīr-i.
<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>

د

אن

אب
כ א אن ره
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Cenāb-ı ışḳ bulend’est himmetī Ḥāfıẓ
Ki āşıḳān reh-i bī-himmetān be-ḫod ne-dehend

Cenāb-ı ışḳ iżāfeti lāmiyye veyā beyāniyyedir ve mübtedā ve bulend ḫaberi. Himmetī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir. Ḥāfıẓ münādā. Ki ḥarf-i ta līl.
Āşıḳān mübtedā, ne-dehend ḫaberi. Bāḳī-i mıṣrā ḫabere müte alliḳdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Cenāb-ı ışḳ bülenddir ey Ḥāfıẓ, himmet eyle, zīrā āşıḳlar himmetsizlere ya nī dūn-himmetlere kendi cānibine yol virmezler. Ḥāṣılı,
cenāb-ı ışḳ bülend olduġı gibi āşıḳlar da bülend-himmetdir, dūn-himmetler
ile münāsebet eylemezler, bülend-himmetler ile āşinālıḳ iderler. İmdi himmet
eyle, alçaḳlarla ḳonuşmayalım1, zīrā anlarla ḳonuşmaḳ alçaḳlıḳdır. Ḫāce’niñ
mıṣrā -ı ẟānīsi himmetī buyurduġına illetdir, te emmel tedri. (S,F+ Me āl budur
ki, bülend-himmetler dūn-himmetlere iltifat eylemezler, sen de ey Ḥāfıẓ, bülend-himmet ol, dūn-himmetlere iltifāt eyleme.)

140
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefāilün Feilātün Mefāilün Feilāt

ا כ رو א آورد
و ا אده از כ א آورد

د א

כ

Çi mestiy’est ne-dānem ki rū be-mā āverd
Ki būd sāḳī vu īn bāde ez-kucā āverd

(S,T+ Mestī; yā ḥarf-i maṣdardır.) Rū be-mā āverd bize yüz getürdi ya nī
müteveccih oldı. Ki ism-i istifhāmdır, kim ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: Ne mestlikdir, (S,T+ bilmezem) ki bize müteveccih oldı,
ya nī (S,T+ bize bu mestānelik nereden geldi? Kim idi sāḳī ve bu bādeyi ḳandan
getürdi? Ḥāṣılı,) kendiniñ ışḳ u muḥabbet sükrinden2 ḥayret idüp istifsār ider.
1
2

S, M: ḳonuşmayalar.
T: şükrinden.
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ب אم אس
راه ز ا
כ در אن ل ل آ א آورد
Çi rāh mī-zened īn muṭrib-i maḳām-şinās
Ki der-miyān-ı ġazel ḳavl-i āşinā āverd

Rāh bunda naġamāt perdesidir. Çi rāh mī-zened istifhām-ı ta accübīdir,
ya nī ne aceb perde çalar dimekdir. (S,T+ Maḳām-şinās vaṣf-ı terkībīdir, şināsīden’den, (147a) ilm-i naġme maḳāmın bilici ma nāsına.) Ki ḥarf-i beyān. Ġazel’den murād bunda terennümātlı şi rdir ve ḳavl’den murād terennümātsız
naġme’dir ki anı ırlayana ḳavvāl dirler. Ḳavl-i āşinā iżāfeti ikiye iḥtimāli var
ya nī lāmiyyeye ve beyāniyyeye.
Maḥṣūl-i Beyt: Ne aceb perde çalar bu maḳāmāt u naġāmāt bilici muṭrib
ki ġazel ortasında ya nī terennümātlı1 ġazele meşġūl iken āşinā ḳavli veyā āşinānıñ ḳavlini getürdi. Ḥāṣılı, fenn-i naġāmātda māhir üstāddır ki ġazel ortasında
ḳavl ırını īrād eyledi, zīrā buña degme üstād mālik degil.

א
א آورد

ش ی
دۀ ب از

א
כ

Ṣabā be-hoş-ḫaberī hudhud-i Süleymān’est
Ki mujde-i ṭarab ez-gulşen-i Sebā āverd

Be-hoş-ḫaberī; bā ḥarf-i ma a veyā ḥarf-i ẓarf ve yā’sı ḥarf-i maṣdarī. Hudhud’un Süleymān’a iżāfeti ednā mülābese iledir, Ḥażret anı peyk maḳāmında
istiḫdām eyledügiçün. Ki ḥarf-i ta līl veyā beyān. Mujde-i ṭarab lāmiyyedir.
Gulşen-i Sebā iżāfeti beyāniyyedir. Aṣlında ḳabā il-i Sebā idi ve Sebā aṣlında
mehmūzu’l-lāmdır2, ḳāfiye żarūretinden hemze elife ḳalb olmuş. Ve Sebā cemī
ḳabā il-i Yemeniñ atasıdır ki ol Sebā bin Yeşḥub3 bin Ya rub, yenṣuru vezni
üzerine, bin Ḳaḥṭān’dır ki Belḳīs bunlarıñ beg-zādelerinden ve üzerlerine ḥākime idi. Bu taḥḳīḳ ma lūm olduḳdan ṣoñra Sebā Belḳīs’iñ memleketi ismidir
diyeniñ sözine iltifāt olunmaya4.
Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā ḫaber eyligiyle veyā ḫaber eyliginde ya nī güzel ḫaber
virmede peyk-i Süleymān’dır5 ki şādlıḳ6 muştuluġunı ḳabā il-i Sebā gülşenin1
2
3
4
5
6

S: terennümāt ile.
M: mehcūru’l-lāmdır.
M: Şaḥb.
M: diyeniñ üzerine iltifāt eylemeyesin. T: diyeniñ sözine iltifāt eylemeyesin. <T+ Redd-i Şem ī>
M, S: peyk-i Süleymān aleyhi’s-selāmdır.
S: şāẕīlıḳ.
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den getürür, ya nī Belḳīs’ıñ Süleymān peyġambere geldüginden ḫaber virür.
Ḥāṣılı, ṣabā cānān cānibinden bize ḫaber-i vuṣlat īṣālinde hemān Hüdhüd’dür
Süleymān’a Belḳīs vaṣlı ḫaberin getürmede.

ا
آر و راه
ا אز ش ا آورد

אده

غ

כ

Tu nīz bāde be-çeng ār u rāh-ı ṣaḥrā gīr
Ki murġ-i naġme-serā sāz-ı ḫoş-nevā āverd

(T+ Nīz daḫi dimekdir, tu nīz sen daḫi.) Be-çeng; bā ḥarf-i ṣıla, çeng’den
bunda avuç murāddır, aṣlında yırtıcı ṭuyūruñ ve cānverleriñ ḳaynaġına dirler. (S,T+ Ār fi l-i emr-i muḫāṭabdır, getür dimekdir.) Bāde, ār’ıñ muḳaddem
mef ūl-i ṣarīḥi ve be-çeng ġayr-i ṣarīḥi. Vāv ḥarf-i aṭf. Rāh-ı ṣaḥrā iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Gīr fi l müfred emr-i muḫāṭab, rāh-ı ṣaḥrā muḳaddem mef ūlidir, ṣaḥrā yolın ṭut ya nī ṣaḥrāya var dimekdir.) Ki ḥarf-i ta līl. Murġ-ı naġme-serā iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Naġme-serā vaṣf-ı terkībīdir, serāyīden’den,
naġme ırlayıcı dimekdir.) Sāz-ı ḫoş-nevā iżāfeti de beyāniyyedir. Sāz bunda
ālet-i lehvden ibāretdir, çeng gibi ve ḳānūn gibi. Nevā īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, ya nī naġme-i Nevā ve hem ṣavt u ṣadā ma nāsına.
Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Bu beyt) nīz lafẓıyla beyt-i sābıḳa ma ṭūfdur. Ya nī
çünki ṣabā böyle muştuluḳ getürdi, sen daḫi bāde ele getür ve ṣaḥrā yolın ṭut
ya nī ṣaḥrāya seyre git, zīrā naġme-serā ve naġme-perdāz murġ-ı ḫoş-nevā sāz
getürdi. Ḫoş-nevādan murād murġuñ mizmār-ı nāyıdır ya nī nāy-ı gelūsıdır ki
aṣvāt u naġāmāt-ı gūnāgūn andan ṣādır olur.

אد
א آورد

و

آ

ن و
אد و כ

ر

Resīden-i gul u nesrīn be-ḫayr u ḫūbī bād
Benefşe şād u keş āmed semen ṣefā āverd

Resīden-i gul iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfetidir. Nesrīn ve nesteren1 gül
cinsiniñ bir nev idir. Be-ḫayr u ḫūbī vāv-ı āṭıfa iledir, vāv-ı āṭıfasız (S,T+ yazup ma nāsını, gülüñ ve nesrīniñ irişmesi güzellik ḫayrıyla olsun diyen ḫayrı
yerinde eylememiş2. Ḫūbī’de yā maṣdariyyedir.) Keş Acemden kāf-ı Arabīniñ
1
2

M, T: nesterīn.
<T+ Redd-i Sürūrī>
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fetḥiyle mesmū dur ve Ni metu’llāh daḫi böyle taḥḳīḳ eylemiş ve iştirāk üzre
niçe ma nā (147b) virmiş, ammā bunda şād’a aṭf-ı tefsīrī olmaḳ cā iz ve güzel
ma nāsına olmaḳ cā iz. (S,T+ Semen aḳ gül cinsine dirler.)
Maḥṣūl-i Beyt: Gül ü nesrīniñ irişmesi ḫayırla ve güzellikle olsun, ya nī
faṣl-ı bahār gelmesi mübārek ü ḫuceste olsun. Benefşe şād u ḫurrem u ḫūb
geldi, semen ṣafā getürdi. Ḥāṣılı, bahārıñ irişmesine du ā ider.

כ
ز כאر
ه א آورد

כא

כ אد

د

Dilā çu ġonçe şikāyet zi-kār-ı beste me-kon
Ki bād-ı ṣubḥ nesīm-i girih-guşā āverd

Ġonçe’ye teşbīh kār-ı beste’dedir şikāyetde degil, ya nī ġonce gibi kār-ı
besteden ey göñül, şikāyet eyleme. Ki ḥarf-i ta līl. Bād-ı ṣubḥ iżāfeti lāmiyyedir. Nesīm-i girih-guşā iżāfeti beyāniyye. Bād-ı ṣubḥ āmm ve nesīm ḫāṣṣdır
ve āmm ḫāṣṣda mevcūddur. Girih-guşā vaṣf-ı terkībīdir, guşāyīden’den, girih
dügüme dirler, pes, girih-guşā dügüm açıcı dimekdir. Ġonçe’ye nisbet girih yerinde vāḳi dir. Bunda bād-ı ṣubḥ, āverd’iñ fā ili ve nesīm-i girih-guşā
mef ūli olmaḳ mülāyimdir, egerçi aksi de cāyizdir. Pes,
Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ġonca gibi baġlanmış (S,T+ dügümlenmiş1) işden
şikāyet eyleme, zīrā ṣabāḥ yeli dügüm açıcı nesīm getürdi. Ġarażı göñline tesellī virmekdir. Ya nī ey göñül, nevmīd2 olma ve şikāyet eyleme ki ḳıbel-i Ḥaḳ’dan
müşkilleriñ cemī an fetḥ olur.

א
و دوا آورد

آ

دل א

כ

ج
آر

İlāc-ı ża f-ı dil-i mā girişme-i sāḳī’st
Ber-ār ser ki ṭabīb āmed u devā āverd

İlāc-ı żaf-ı dil-i mā iżāfetleri lāmiyyelerdir3. İlāc’ıñ żaf’a iżāfeti maṣdarıñ
mef ūline iżāfetidir ve żaf’ıñ dil’e iżāfeti maṣdarıñ fā iline iżāfetidir. Girişme-i
sāḳī iżāfeti lāmiyyedir. Girişme; Ḫorasan ehliniñ ba żısı kāf-ı Arabīniñ fetḥiyle oḳurlar, bāḳī (S,T+ ve sā iri) kāf-i Acemīniñ kesriyle. İlāc mübtedā ve girişme ḫaberi. Ber-ār ser, ḫiṭāb-ı āmm, başıñı ḳaldır dimekdir, ammā ḥaḳīḳatde
1
2
3

T: dügilmiş.
S, T: nā-ümīd.
M: beyāniyyedir.
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iltifāt ṭarīḳiyle göñline ḫiṭābdır. Ṭabīb’den murād sāḳī’dir ve devā’dan (M+ mūrad) girişme’sidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Bizim göñlümüze ilāc sāḳīniñ girişmesidir. Ey göñül, başıñ
ḳaldır ya nī ḥāżır ol, ġāfil olma ki ṭabīb geldi. Ya nī sāḳī geldi ve devā getürdi,
ya nī girişme ile geldi, zīrā seniñ dermānıñ anıñ girişmesidir.

א آورد

ای

א ز
ا כ و ه כ دی و او

Murīd-i pīr-i muġānem zi-men me-renc ey şeyḫ
Çi-rā ki va de tu kerdī vu ū be-cā āverd

Murīd’iñ pīr’e iżāfeti ism-i fā iliñ mef ūline iżāfetidir ve pīr’iñ muġān’a
beyāniyyedir. (S,T+ Me-renc, nehy-i müfred muḫāṭab, incinme dimekdir.)
Çi-rā, me-renc’e illetdir. Ki ḥarf-i beyān. Be-cā āverd; bā ḥarf-i ṣıla, cā
maḥall dimekdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġānıñ mürīdiyim, benden incinme aña mürīd olduġum içün ey şeyḫ, zīrā ki cānāna īṣāle sen va de eylediñ, (S,M+ ammā īṣāl
eylemediñ ve pīr-i muġān va desiz īṣāl eyledi. Ū be-cā āverd, ya nī seniñ eyledügüñ) va deyi ol, maḥalline getürdi.

آن ك כ ی אزم
כ א آورد
درو

כ

Be-teng-çeşmī-i ān Türk-i leşkerī nāzem
Ki ḥamle ber-men-i dervīş-i yek-ḳabā āverd

(M,T+ Be-teng;) bā ḥarf-i ṣıla. Teng-çeşm vaṣf-ı terkībīdir, yā ḥarf-i maṣdarī,
ism-i işārete iżāfeti lāmiyyedir. Türk-i leşkerī iżāfeti beyāniyye ve yā ḥarf-i
nisbet. Teng-çeşm bi-ḥasebi’l-lüġa ṭar gözlü dimekdir, ammā ıṣṭılāḥda aç gözlü
ma nāsınadır. Türk-i leşkerī’den murād Tatar ise teng-çeşm ziyāde maḥallinde
vāḳi dir. Nāzem bi-ḥasebi’l-lüġa ḳıvanurum ve güvenürüm dimekdir, ammā
ıṣṭılāḥlarında ḳurbān olayım ma nāsınadır. Ki ḥarf-i ta līl. Men-i dervīş-i
yek-ḳabā iżāfetleri beyāniyyedir. Dervīş-i yek-ḳabā ziyāde faḳrdan kināyetdir.
Maḥṣūl-i Beyt: Ol askerī maḥbūbuñ aç gözlülügine ḳurbān olayım ki
(M,T+ ben) faḳīr ve çıplaḳ dervīşe ḥamle getürdi, ya nī benim gibi bir ḳaftānlı
(148a) faḳīre ṭama eyledi. (S,T+ Nāzem’iñ ma nāsını ḳıvanurum ve güvenürüm
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diyenler ma nā-yı ıṣṭılāḥīsinden āgāh degiller imiş1. Ḥamle, āverd’iñ mef ūl-i
ṣarīḥi ve ber-men ġayr-i ṣarīḥi. Mıṣrā -ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde; ki ben yek ḳabā
ya nī zersiz dervīşe hamle getürdi, ya nī beni daḫi kendüsine ṭālib eyledi diyen
kimse aceb indī söylemiş ki ma nāsını kendi bilür ancaḳ2.)

א כ ن عכ
א آورد
א ر دو

כ
כ ا

Felek ġulāmī-i Ḥāfıẓ kunūn be-ṭav koned
Ki ilticā be-der-i devlet-i şumā āverd

Ġulāmī-i Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyyedir. Felek mübtedā, koned ḫaberi ve
ġulāmī-i Ḥāfıẓ, koned’iñ muḳaddem mef ūli ve be-ṭav, koned’e müte alliḳ
ve kunūn ẓarf-ı zamān-ı koned. Ki ḥarf-i ta līl. İlticā ifti āl bābından maṣdardır, ṣıġınmaḳ ma nāsına3. Be-der-i devlet; bā ilticāya müte alliḳdir ve iżāfet lāmiyyedir ve şumā’ya iżāfeti de böyledir ve ilticā muḳaddem mef ūlidir
āverd’iñ ya nī mef ūl-i ṣarīḥi ve be-der ġayr-i ṣarīḥi.
Maḥṣūl-i Beyt: Felek şimdi Ḥāfıẓ’ıñ ubūdiyyetini raġbetle ve ṣafā-yı ḫāṭırla ider, zīrā siziñ der-i devletiñize ilticā ve penāh getürdi, ya nī siziñ (S,T+ sa ādetlü) ḳapuñuza ṣıġındı.

1
2
3

<T+ Redd-i Sürūrī ve Şem ī>
<T+ Redd-i Şem ī>
S: İlticā ifti āl bābından, ṣıġınmaḳdır, ilticā ma nāsına.

Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

141
Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel
Fāilātün Feilātün Feilātün Feilāt

اא
א

و

א
כ כ

Ḥasb-i ḥālī ne-nuviştī vu şud eyyāmī çend
Maḥremī kū ki firistem be-tu peyġāmī çend

Ḥasb, hā’nıñ fetḥi ve sīn’iñ sükūnıyla, niçe ma nāya gelür, ammā bunda
vāḳi -i ḥāl ve beyān-ı ḥāl ve miḳdār-ı ḥāl ma nāsınadır, ḥālī’ye iżāfeti lāmiyyedir ve yā vaḥdet ma nāsını ifāde ider, pes, ma nā bir beyān-ı ḥāl veyā vāḳi -i ḥāl
veyā miḳdār-ı ḥāl dimekdir. (S,T+ Ne-nuviştī fi l-i nefy-i māżī müfred muḫāṭab,
yazmadıñ dimekdir.) Vāv ma nā-yı ḥālī ifāde ider. Şud bunda ṣayrūret ve reft
ma nāsına olmaḳ cāyizdir. Eyyāmī çend bir niçe gün dimekdir, yā vaḥdet
içündür. (S,T+ Maḥremī; yā ḥarf-i vaḥdet.) Kū ḳanı dimekdir. (M,T+ Ki ḥarf-i
beyān.) (S,T+ Firistem,) (T+ fā’nıñ ve rā’nıñ kesri ve sīn’iñ sükūnıyla) (S,T+ fi l-i
mużāri nefs-i mütekellim vaḥde, bunda gönderdim dimekdir, firistīden’den
müştaḳdır.) Be-tu; bā ḥarf-i ṣıla, firistem’e müte alliḳ. Peyġāmī; yā ḥarf-i vaḥdet ve (M,T+ peyġām,) firistem’iñ mef ūl-i ṣarīḥi. (S,T+ Peyġām ve peyġem ve
peyām ve peyem ḫaber ma nāsınadır.)
Maḥṣūl-i Beyt: Bize bir ḥasb-i ḥāl yazmadıñ, ḥālbuki bir niçe gün vāḳi
oldı ve gitdi. Bir maḥrem ḳanı ki saña bir niçe ḫaber göndereyim. Ya nī çünki
senden bize bir ḥasb-i ḥāl gelmedi, bir maḥrem ta yīn eyle ki saña bir niçe ḫaber irsāl idelim. Ḫāce’niñ bu kelāmı delālet ider ki ālī-cenāb aḥibbādan birisi
kendülerine1 aḥyānen ḥasb-i ḥāli i lām idüp iẓhār-ı mā-fi’l-bāl2 idermiş, ba dehu bu i lām munḳaṭi ola. Pes, Ḫāce buyurur ki niçe zamāndır senden baña
i lām-ı ḥāl ider bir mektūb gelmedi, İmdi bir maḥrem ḳanı ki ben saña bir niçe
ḫaber irsāl ideyim. Bazı nüsḫada maḥrem yerine ḳāṣıd düşmüş.

1
2

S: kendüye.
M: iẓhār-ı mā-fi ż-żamīr.
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ا ر
א א

א

א ان

Mā bedān maḳsıd-ı alī ne-tuvānīm resīd
Hem meger pīş nihed luṭf-ı şumā gāmī çend

Maḳsıd, ṣād’ıñ kesriyle, ism-i mekāndır, ḳaṣede-yaḳṣıdu’dan ya nī ḍarabe-yaḍribu bābından, ālī’ye iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Resīd bunda resīden
ma nāsınadır.) Hem bunda muḳḥamdır, żarūret-i vezniçün, egerçi taḥsīn-i
kelāmdan da ḫālī degil. (S,T+ Nihed fi l-i mużāri müfred ġāyibdir.) Luṭf-ı şumā
iżāfeti lāmiyyedir. Nihed’iñ luṭf’a isnādı mecāzīdir. Gām, kāf-ı Acemīyle,
adım ya nī iki ḳadem ortası ki Arabīce ḫuṭve dirler, ḫā’nıñ żammıyla.
Maḥṣūl-i Beyt: Biz ol maḳṣıd-ı a lāya ya nī dergāh-ı ālīye irişmege ḳādir degiliz, meger siziñ luṭfuñuz birḳaç adım ilerü1 ḳoya. Ya nī biz ol cenāb-ı (148b)
izzet-me āba2 vāṣıl olmaġa ḳādir degiliz, zīrā kemāl-i rif atde ve izzetdedir, meger siz tenezzül buyurup bizim cānibimize gelesiz.

אب

ر و ا ا
دار و ن א

از

ن

Çun mey ez-ḫum be-sebū reft u gul endāḫt niḳāb
Fırṣat-ı ayş nigeh dār u bi-zen cāmī çend

Gul endāḫt niḳāb didiginden murād gülüñ ġoncadan çıḳup açılmasıdır.
Fırṣat-ı ayş iżāfeti lāmiyyedir ve nigeh dār’ıñ muḳaddem mef ūlidir ve nigeh
dār emr-i muḫāṭabdır, ṣaḳlayı3 ṭut ya nī ri āyet eyle dimekdir. Bi-zen cāmī
çend (M,T+ bir niçe ḳadeḥ ur ya nī) bir niçe ḳadeḥ nūş eyle dimekdir. Rūm’da
da ‘urduḳ ḳadeḥi’dirler, içdik diyecek yerde4.
Maḥṣūl-i Beyt: (S,T+ Çünki) şarāb küpden destiye vardı5 ya nī şarāb-ḫāneden çıḳdı ve meclise geldi ve gül daḫi açıldı ya nī bahār eyyāmı geldi, ẕevḳ u
ayş furṣatını ri āyet eyle ve bir niçe ḳadeḥ nūş eyle. (S,T+ Bir nice ḳadeḥ didi.
Dimedi) mestāne ol. Zīrā mest olınca içmek ehl-i irfān ḳatında ziyāde aybdır
ve bizim dīnimizde ḳaṭresi ḥarām olduġı gibi sā ir edyānda sekri ḥarāmdır.
1
2
3
4
5

S: ilerüye.
T: cenāb-ı izzete.
M: ṣaḳlayıcı.
S, M: içdik maḳāmında.
S: destiden şarāb küpe vardı.
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ج دل א
א

א

آ

آ

Ḳand-āmīḫte bā-gul ne ilāc-ı dil-i mā’st
Būse i çend ber-āmīz be-duşnāmī çend

Ḳand-āmīḫte bā-gul’den murād gül-bā-şekerdir ki Rūm’da gül-be-şeker
dirler. (S,T+ Būsei’de yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze tevessül içündür, bir niçe būse
dimekdir. Ber ḥarf-i te kīd, āmīz fi l-i emr-i muḫāṭab, ḳarışdır dimekdir.)
Be-duşnāmī, ber-āmīz’e müte alliḳdir, duşnām şetm ü sebb ma nāsına ismdir, ya nī sögüş1. Būsei çend, ber-āmīz’iñ mef ūl-i ṣarīḥidir.
Maḥṣūl-i Beyt: Gül-be-şeker bizim göñlümüzüñ ilācı degildir, belki ilācı
budur ki bir niçe būseyi (S,T+ bir niçe) düşnāmla ḳarışdır ki dilimize şifā ola.
Ya nī (M,T+ bir niçe būse vir ve) bir niçe düşnām eyle, göñlümüz ḥaẓẓ idüp şifā
bula.

ر

א

ر ان

زا از
א ا כ

Zāhid ez-ḥalḳa-i rindān be-selāmet bi-guẕer
Tā ḫarābet ne-koned ṣoḥbet-i bed-nāmī çend

Zāhid münādā, ḥarf-i nidāsı maḥẕūfdur. Ḥalḳa; insān dā iresinde2
lām’ıñ sükūnıyladır, ammā ġayride lām’ıñ fetḥiyle. Tā ḥarf-i ta līl. Ṣoḥbet’iñ
bed-nām’a iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Bed-nām adı yaramaz ya nī rüsvāy dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey zāhid, rindler ḥalḳasından ve meclisinden selāmetle geç,
ya nī bunlarla iḫtilāṭ idüp bunlara ḳatılma, tā seni ḫarāb eylemeye bir niçe
bed-nāmıñ ṣoḥbeti ya nī muḳāreneti, zīrā ṣoḥbet mü eẟẟirdir.

ش
دل א

כ از

כ

Ayb-ı mey cumle bi-goftī hunereş nīz bi-gū
Nefy-i ḥikmet me-kon ez-behr-i dil-i āmī çend

1
2

S: düşnām şetm ma nāsına isimdir.
M: insānda.
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Ayb-ı mey iżāfeti maṣdarıñ mef ūline (S,T+ iżāfetidir ve goftī’niñ muḳaddem maḳūl-i ḳavlidir) veyā fā ilidir. Hunereş; şīn-i żamīr mey’e rāci dir ve huner, bi-gū’nuñ muḳaddem mef ūlidir [ya nī] muḳaddem maḳūl-i ḳavlidir ve
fā ili taḥtında müstetir1. Nefy-i ḥikmet iżāfeti maṣdarıñ mef ūline iżāfetidir ve
me-kon’uñ muḳaddem ḫaberidir ve ismi taḥtında müstetir. Behr edāt-ı ta līl,
dil’e iżāfeti lāmiyyedir (M,T+ ve dil’iñ āmī’ye iżāfeti lāmiyyedir.) (S+ Āmm’ı Acem taḫfīf-i mīm’le isti māl ider2.)
Maḥṣūl-i Beyt: Meyiñ cümle aybını söylediñ3 ey zāhid, hünerini de söyle,
ḥikmeti nefy eyleme bir iki āmīden ötüri. Ya nī ḥükemā ḫāmrıñ niçe nef ini ve
fā idesini söylemişler ammā az olmaḳ şarṭıyle, niteki Ḫāce ‘bi-zen cāmī çend’
diyü buyurdı idi.

א

ا אن ا אت ا אر
ا אم ار ز ا א

ای

Ey gedāyān-ı ḫarābāt Ḫudā yār-ı şumā’st
Çeşm-i in ām me-dārīd zi-en āmī çend

Gedāyān-ı ḫarābāt iżāfeti lāmiyye. Yār-ı şumā’st iżāfeti de böyledir. Ḫudā
mübtedā, yār-ı şumā’st ḫaberi. Çeşm-i inām iżāfeti de lāmiyyedir, çeşm bunda ümīd ma nāsınadır, inām iḥsāndır ya nī ni met virmek. (T+ Me-dārīd fi l-i
nefy cem -i muḫāṭab, ṭutmañ dimekdir.) Enām hemzeniñ fetḥiyle cem -i ḳılletdir, müfredi na am gelür, nūn’uñ ve ayn’ıñ fetḥalarıyla.
Maḥṣūl-i Beyt: Ey meyḫāne gedāları, Ḫudā siziñ yār u yāveriñizdir, (149a)
in ām u iḥsān ricāsını ṭutmañ bir niçe ḥayvāndan, ya nī her nā-ehilden ki ehliñ
ḳadrini bilmez ki aña ri āyet eyleye. Pes, olur olmaz nā-ehilden iḥsān ümīdin
ṭutmañ.

ردی כ
א א

ش
אل دل

א

כ

Pīr-i mey-ḫāne çi ḫoş goft be-durdī-keş-i ḫīş
Ki me-gū ḥāl-i dil-i sūḫte bā-ḫāmī çend
1
2
3

T, F: muḳaddem maḳūlidir ve fā ili taḥtında müstetir.
T: Āmī, yā-yı müşeddede ile, yābis ma nāsınadır, ammā Acem muḫaffef isti māl ider.
S: söyledüñ cümle aybını.
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Durdī-keş vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ keşīden’den,) dürdī çekici dimekdir, ẕikri
maḥall ve īrāde-i ḥāl ḳabīlindendir, ḫīş’e iżāfeti lāmiyyedir (S,T+ ve ḫīş, ḫā’nıñ
kesriyle ve vāv-ı resmīyle, bunda kendi ma nāsınadır.) Ki (S,T+ ḥarf-i) rābıṭ-ı
maḳūl ü ḳavldir. (S,T+ Me-gū fi l-i nehy müfred muḫāṭabdır.) Ḥāl’iñ dil’e iżāfeti lāmiyyedir ve dil’iñ sūḫte’ye beyāniyye. Bā-ḫāmī; bā ḥarf-i ṣıla.
Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāneci pīr kendiniñ bāde-nūşına ne güzel söyledi ki
dil-i sūḫteniñ ḥālini1 bir niçe ḫāma söyleme, ya nī sūz-nāk göñlüñ esrārını bir
niçe nā-puḫteye iẓhār u ifşā eyleme. Tenbīhdir herkese ibrāz-ı rāz (M,T+ cā iz)
olmaduġına.

وز
ی אכא

א از ق رخ
כא אرا ی כ

Ḥāfıẓ ez-şevḳ-i ruḫ-ı mihr-furūz-i tu bi-sūḫt
Kāmgārā naẓarī kon sūy-ı nā-kāmī çend

Şevḳ-i ruḫ iżāfeti lāmiyyedir ve ruḫ’uñ mihr-furūz’a beyāniyye ve bunuñ
tu’yā lāmiyye. Mihr-furūz vaṣf-ı terkībīdir, furūzīden’den, hemzeniñ ḥaẕfiyle,
(M,T+ aṣlı efrūzīden’dir,) lāzımla müte addī beyninde müşterekdir, bunda lāzımdır, güneş yalıñlayışlı ya nī güneş gibi yalıñlanan ruḫ, ḥāṣılı, şems gibi mużī
ruḫuñdan. Kāmgārā; (M,T+ elif ḥarf-i nidā ve kāmgār) (S,T+ bi-ḥasebi’l-lüġa
murādcı dimekdir,) (T+ zīrā kām murāddır ve gār edāt-ı fā il, -ci ma nāsınadır,
sitemgār ve cefāgār gibi, pes, ma nā-yı lāzımı) murād ṣāḥibidir ya nī murādına
irişen. (M,T+ Naẓarī’de yā vaḥdet veyā tenkīrdir. Nā-kāmī çend; kām, kāf-ı Arabīyle, murāddır, nā edāt-ı selbdir.) (Nā-kām nā-murād dimekdir.)
Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, Ḥāfıẓ seniñ güneş żiyālı ruḫuñ şevḳinden yandı.
Ey kāmgār cānān, bir naẓar eyle bir niçe nā-murād cānibine ki Ḥāfıẓ daḫi
anlardandır.

1

S: her ḥālini.
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