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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen Sālim1

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

כ  ارزد אن  دن  א    د 
א כ   ارزد وش د   

Demī bā-ġam be-ser burden cihān yekser ne-mī-erzed

Be-mey bi-frūş delḳ-ı mā k’ezīn bihter ne-mī-erzed

(S,T+ Demī; yā ḥarf-i vaḥdet, dem’den murād nefesdir, bir sā�at dimekdir.) 

Be-ser; bā ḥarf-i ṣıla, ser bunda ḥadd ü nihāyet ma�nāsına. Bā-ġam, be-ser 
burden’e müte�alliḳdir. Yekser başdan başa ve bir uġurdan ma�nāsınadır. 

(S+ Ne-mī-erzed fi�l-i nefy-i müstaḳbel, degmez dimekdir. Be-mey;) bā ḥarf-i 

muḳābele. (S,T+ Bi-furūş fi�l-i emr-i muḫāṭab.) Delḳ dervīşler ḫırḳasına dir-

ler, mā’ya iżāfeti lāmiyyedir2. K’ezīn; ki ḥarf-i ta�līl, īn ism-i işāretdir mey’e. 

(S,T+ Bihter yegrek dimekdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Bir nefesi ya�nī bir sā�ati evvelden āḫire dek ġamla (M,T+ ilet-

mek ya�nī) ġamla geçürmek cihāna başdan başa degmez ya�nī tamām �ālemiñ 

salṭanatına degmez. İmdi göñülden ġamı çıḳarup ġamdan ḫalāṣ olmaġıçün3 

bizim ḫırḳamızı meye ṣat ki bundan yegrek nesneye degmez. Ḥāṣılı, ġamdan 

ḫalāṣ bulmaġıçün ḫırḳayı meye degişmekden eyi bāzār olmaz.

دم را   כ ور  אر  אر  د
כ  ارزد אن  אرس כ   אی   

Diyār-ı yār merdum-rā muḳayyed mī-koned v’er ne

Çi cāy-ı Fārs k’īn miḥnet cihān yekser ne-mī-erzed

Bu beytiñ ḳāfiyesi beyt-i sābıḳıñ ḳāfiyesiyle bir olup4 ve devāvīn-i Ḫāce’de 

bulunmaduġından ma�lūmdur ki Ḫāce’niñ degildir. Ammā şāriḥler īrād eyle-

dügiçün ve tetmīm-i fā�ide içün terk eylemeyüp ẕikr eyledik, egerçi ki redd-i 

maṭla�a ḥaml eylemege ḳābildir. Diyār-ı yār iżāfeti lāmiyyedir. Merdum-rā, 
1 M: Ez-Baḥr-i Hezec.

2 S: beyāniyyedir.

3 M, T: ġamsız olmaġıçün.

4 S: beyt-i sābıḳla bir olup.
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mī-koned’iñ mef�ūl-i evveli ve muḳayyed mef�ūl-i ẟānīsi ve fā�ili taḥtında 

(S+ müstetir) diyār’a rāci� żamīr. V’er ne vu eger ne’den muḫaffefdir, taḳdīr-i 

kelām vu eger diyār-ı yār merdum-rā muḳayyed ne-mī-koned. Çi cāy-i 
Fārs; cāy bunuñ gibi yerlerde müstedrekdir ve bu istidrāk Şīrāzīlere maḫṣūṣdur 

(S,T+ ve �ale’l-ḫuṣūṣ) Ḥāfıẓ ve Sā�dī’ye. Fārs Şīrāz ve nevāhī-i Şīrāz’a ıṭlāḳ iderler. 

Niteki Şeyḫ Sa�dī ḥażretleri Gülistān’da

Mısrā�:  אرس را  از آ د ا 
İḳlīm-i Fārs-rā ġam ez-āsīb-i dehr nīst1

diyü buyurmuş, murād ol memleketdir. K’īn aṣlında ki īn idi, ki ḥarf-i beyān 

ve īn ism-i işāret-i miḥnet’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ diyārı ya�nī memleketi dāmen-gīr olup (S,T+ ḫalḳı 

muḳayyed eyler ve eger dāmen-gīr olup ḫalḳı) muḳayyed eylemese ne Fārs 

memleketi ki (M,T+ bu miḥneti) biz edānī-i nāsdan ve esāfil-i ḥussāddan (149b) 
çekeriz, cihāna başdan başa degmez, ya�nī tamām �ālemiñ pādişāhlıġına deg-

mez.

Beyt:   א אد ی ز  ا و ر د 
ا    א ز    ا  د 

Dilā gedāyī vu rindī zi-pādişāhī bih

Demī ferāġat-ı ḫāṭır zi-her çi ḫāhī bih2

Ḥāṣıl-ı kelām, egerçi ‘Ḥubbu’l-vaṭan mine’l-īmān’3dır, ammā bizi bu iḳlīm-i 

Fārs’da baġlayān cānānıñ muḥabbetidir ancaḳ, ve-illā bunda bir gün durmaz-

dıḳ

Beyt:   و   ا ّ א 
א زادم   د     ا ان 

Sa�diyā ḥubb-i vaṭan gerçi ḥadīẟ’est ṣaḥīḥ

Ne-tuvān murd be-saḫtī ki men īn-cā zādem4

1 Fars ülkesine (Şiraz vilayetine) zamanın felaketleri uğramasın. 

2 Ey gönül, yoksulluk ve rintlik padişahlıktan daha iyidir. Bir an gönül huzuruyla vakit geçirmek, 

istediğin her şeyden daha değerlidir.

3 Vatan sevgisi imandandır.

4 M, T: Ne-tuvān murden-i saḫtī ki men īn-cā zārem. Anlam: Ey Sa’dî, gerçi ‘Vatan sevgisi imandandır’ 

sözü sahih/sağlam bir hadistir. Ama burada doğdum diye sıkıntılar içerisinde burada ölmen gerekmez. 
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א    א  و ی   כ
א  ارزد כ  ا כ  אدۀ  ز 

Be-kūy-ı mey-furūşāneş be-cāmī ber ne-mī-gīrend

Zihī seccāde-i taḳvā ki yek sāġar ne-mī-erzed

Mey-furūşāneş (S,T+ elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün), 

(T+ şarāb ṣatıcılar dimekdir,) şīn-i żamīr seccādeye rāci�dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr 

ṭarīḳiyle. Be-cāmī; bā ḥarf-i muḳābele (S,T+ ve yā vaḥdet içündür.) Ber 
ne-mī-gīrend ḳabūl eylemezler ma�nāsına. Zihī ne �aceb dimekdir. Seccāde-i 
taḳvā iżāfeti lāmiyyedir, aṣlında seccāde-i ehl-i taḳvā idi, żarūret-i vezn içün 

taḫfīf ḳılındı. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Mey-furūşlar maḥallesinde anı bir ḳadeḥ bādeye ḳabūl ey-

lemezler, ehl-i taḳvā seccādesi ne �acebdir ki bir saġraḳ1 şarāba degmez.

אب אب رخ  د כ  א כ ز ر 
אك در  ارزد א را כ  אد ا    ا

Raḳībem serzenişhā kerd k’ezīn bāb ruḫ ber-tāb

Çi uftād īn ser-i mā-rā ki ḫāk-i der ne-mī-erzed

Raḳībem’de mīm-i żamīr ma�nā cihetinden  kerd’iñ mef�ūlidir, żamīr-i 

manṣūb muttaṣıl ma�nāsına. Raḳīb mübtedā, serzenişhā kerd ḫaberi. Serze-
niş başa ḳaḳmaḳdır, �Arabça tevbīḫ dirler, āḫirindeki şīn ism-i maṣdar �alā-

metidir. K’ez aṣlında ki ez idi, ki ḥarf-i ta�līl. Īn bāb’dan murād (S,T+ bāb-ı) 

cānāndır. Ber-tāb; ber ḥarf-i te�kīd, (S,T+ tāb fi�l-i emr-i muḫāṭab, tābīden’den, 

döndür dimekdir.) Ruḫ muḳaddem mef�ūlidir tāb’ıñ. Uftāde bunda vāḳi� oldı 

ma�nāsınadır. Īn ser-i mā-rā; īn bunda müstedrekdir, taḥsīn-i lafẓ içün ve tek-

mīl-i vezn içün gelmişdir. Ki ḥarf-i beyān. Ḫāk-i der iżāfeti lāmiyyedir ve 

ne-mī-erzed’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Raḳīb baña serzenişler ve ṭa�nlar eyledi ki bu ḳapudan yü-

züñ döndür ya�nī bu ḳapuda ṭurma (M,T+ git) dimekdir. �Acabā ne vāḳi� oldı 

bu bizim başımıza ki ḳapı2 ṭopraġına degmez. Ya�nī cānānıñ ḳapusı ṭopraġına 

lāyıḳ olmaması nedendir ki raḳīb bizi bu ḳapudan sürer.

1 M: ḳadeḥ. S: sāġar.

2 S, M: ḳapu.
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כ אزار  ی ا د د כ در 
ا  ارزد ن   א אی 

Bi-şūy īn delḳ-i dil-tengī ki der-bāzār-ı yek rengī

Muraḳḳa�hā-yı gūnāgūn mey-i ḥamrā1 ne-mī-erzed

Ba�żı nüsḫada delḳ yerine naḳş vāḳi�dir. (S,T+ Bi-şūy fi�l-i emr-i muḫāṭab, 

yu dimekdir.) Delḳ-i dil-tengī iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Delḳ dervīşler ḫırḳa-

sıdır. Dil-tengī; yā ḥarf-i maṣdar. Dil-teng vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır. Ki 
ḥarf-i ta�līl.) Bāzār-ı yek-rengī iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Yek-rengī; yā ḥarf-i 

maṣdar. Yek-reng terkīb-i mezcī2.) (M+ Ki ḥarf-i ta�līl.) Ki der-bāzār-ı yek-ren-
gī mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Muraḳḳa�hā hā’yla cem� oldı ẕevi’l-�uḳūlüñ ġay-

rına ṣıfat olduġıçün, aṣlında ḫırḳahā-yı muraḳḳa�hā’dır. Muraḳḳa� fuḳarānıñ 

pāre pāre ve yama yamadan mecmū� ḫırḳalarına dirler, gūnāgūn ḳaydı anıñ-

çündür, (M,T+ dürlü dürlü dimekdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Bu göñül darlıġı ḫırḳasını yu ya�nī göñül darlıġını gider 

terk eyle. Zīrā yek-renklik bāzārında ya�nī ḥīlesizlik ve �ayyārsızlıḳ3 bāzārında 

ḥāṣılı, sāde-dillik bāzārında dürlü dürlü muraḳḳa�lar ḳırmızı şarāba degmez, 

ya�nī bī-renk olanlar ḳatında (S,T+ ẓāhirin bezeyenler) lā-şey�dir.

د ی  א  د اول  در אن    آ
אن    ارزد   כ ا 

Bes āsān mī-numūd evvel ġam-ı deryā be-būy-ı sūd

Ġalaṭ goftem ki īn ṭūfān be-ṣed gevher ne-mī-erzed

(S,T+ Mī-numūd ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, görinürdi dimekdir.) Ġam-ı deryā iżā-

feti lāmiyyedir. (150a) Be-būy; bā ḥarf-i sebeb, būy bunda ümīd (S,T+ ü recā) 

ma�nāsınadır, sūd’a iżāfeti lāmiyyedir.) Ṭūfān’dan murād ġam-ı deryā’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çoḳ ḳolay görinürdi evvel deryānıñ ġamı ya�nī seferiniñ me-

şaḳḳati ġamı fā�ide ümīdiyle. Ġalaṭ söyledim ki bu ṭūfān yüz gevhere degmez.

1 S: aḥmer.

2 S: vaṣf-ı terkībīdir.

3 S: �ayyārlıḳ.
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Beyt:  אر ا א   א در   در
אر ا    ا   در   ا  

Be-deryā der menāfi� bī-şumār’est

Eger ḫāhī selāmet der-kenār’est1

אن درو در א כ   אج  ه  כ
ك   ارزد א  כ ا כ د
Şukūh-ı tāc-ı sulṭānī ki bīm-i cān derū derc’est

Kulāh-ı dil-keş’est ammā be-terk-i ser ne-mī-erzed

Şukūh heybet, tāc’a iżāfeti lāmiyye ve tāc’ıñ sulṭānī’ye beyāniyyedir ve 

yā’sı ḥarf-i nisbet veyā ḥarf-i maṣdarī. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Bīm-i cān iżā-

feti lāmiyyedir. Derū; der edāt-ı ẓarfiye ve ū żamīri tāc-ı sulṭānī’ye rāci�-

dir. Derc bunda münderic ma�nāsınadır, ya�nī maṣdar ism-i fā�il ma�nāsına. 

(S,T+ Kulāh börkdür.) Dil-keş vaṣf-ı terkībīdir, göñül çekici ya�nī göñli ceẕb 

idici veyā göñül aña münceẕib olıcı ma�nāsınadır. Be-terk; bā ḥarf-i ṣıla, ser’e 

iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Be-terk-i ser, ne-mī-erzed’e müte�alliḳ-

dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāha mensūb tācıñ heybeti veyā pādişāhlıḳ tācınıñ hey-

beti ki cān ḳorḳusı ol tācda2 mündericdir ya�nī gizlidir, dil-keş külāhdır, ammā 

baş terkine degmez. Ya�nī salṭanat bir leẕīẕ maṣlaḥatdır, aña göñül meyl ider3, 

ammā selāṭīniñ  �adūsı çoḳdur ki baş ḳorḳusından ḫālī degillerdir. Cümleden 

birisi; evvel zamānda pādişāhlar fedāyīler ṣaḳlarladı, ḳaçan ki bir pādişāhı helāk 

eylemek isteseler aña fedāyīler ḥavāle iderlerdi ve anı helāk iderlerdi.

א אن  א د ز  ا آن  כ روی 
כ  ارزد ی   אن  אدئ  כ 
Tu-rā ān bih ki rūy-ı ḫod zi-muştāḳān bi-pūşānī

Ki şādī-i cihān-gīrī ġam-ı leşker ne-mī-erzed

(S,T+ Bi-pūşānī; bā ḥarf-i te�kīd, pūşānī fi�l-i mużāri� muḫāṭab, bunda 

1 T, F: ber-kenār’est. Anlam: Her ne kadar denizde sayısız faydalar olsa da can selameti istiyorsan kenarda 

dur.

2 M: ol tācıñ içinde.

3 S, T: māyildir.
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örtesin dimekdir.) Ki ḥarf-i ta�līl. Şādī; yā’sı ḥarf-i maṣdarī, cihān-gīrī’ye iżāfe-

ti lāmiyyedir. (S,T+ Cihān-gīr vaṣf-ı terkībīdir, gīrīden’den, cihān ṭutıcı dimek-

dir, yā’sı ḥarf-i maṣdardır.) Ġam-ı leşker iżāfeti de lāmiyyedir ve ne-mī-er-
zed’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Saña ol yegdir ki müştāḳlar-

dan (S,T+ ve �āşıḳlardan) rūyuñı setr eyleyesin ya�nī ḫalḳ-ı �āleme yüzüñi gös-

termeyesin. Mıṣrā�-ı ẟānīyi irsāl-i meẟel idüp buyurur: Zīrā cihān-gīrlik şādlıġı 

ya�nī cihānı ṭutup pādişāh-ı �ālem olmaḳ �asker ġamın çekmege degmez. Ya�nī 

�uşşāḳ u müştāḳları çoġaltmaḳ, belāsına ve ġavgāsına degmez, zīrā her maḥbū-

buñ �uşşāḳı çoḳ olsa ġavgāsı ve hengāmesi çoḳ olur. Pes, yüzüñ mestūr ṭut ki 

seni gören �āşıḳ olmasun ki ḥużūr eyleyesin.

ر ش و از د دون  א כ א در   
אن دو   زر  ارزد כ   دو כ 

Çu Ḥāfıẓ der-ḳanā�at kūş u ez-dunyī-yi dūn bi-gẕer

Ki yek cev minnet-i dūnān du ṣed men zer ne-mī-erzed

(S,T+ Der-ḳanā�at; der bā-yı ṣıla ma�nāsınadır. Kūş fi�l-i emr müfred 

muḫāṭabdır, ḳanā�ata dürüş ya�nī sa�y eyle dimekdir.) Dunyī; elif bunda yā’ya 

tebdīl olmaḳ gerek, niteki beyān olmuş idi ki �Acem āḫirinde elif olan elfāẓıñ 

mā-ḳablini meksūr ider, elifi yā’ya ḳalb itmekiçün. Pes, Mūsā ve �Īsā’yı Mūsī 

ve �Īsī oḳur. Dunyī’niñ dūn’a iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Bi-gẕer fi�l-i em-

r-i muḫāṭabdır, guẕerīden’den, geç ya�nī terk eyle dimekdir.) Ki ḥarf-i ta�līl. 

(S,T+ Cev, cīm-i �Arabīniñ fetḥiyle ve vāv’ıñ sükūnıyla, arpa dimekdir. Dūnān 

alçaḳlar dimekdir, elif ve nūn’la cem� oldı, ẕevi’l-�uḳūla ṣıfat olduġıçün.) Min-
net’iñ dūnān’a iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Men aṣlında nūn’uñ teşdīdiyle, baṭman 

ma�nāsınadır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Ḥāfıẓ gibi ḳanā�ate 

dürüş ve alçaḳ dünyāyı terk eyle ya�nī ṭālib-i dünyā-yı dūn olma. Zīrā arpa 

miḳdārı alçaḳlara minnet iki yüz baṭman altun degmez. Ḥāṣılı, dünyāya ṭālib 

u rāġıb olana (150b) (T+ erbāb-ı dünyāya) tevāżu� u inḳıyād u minnet żarūrī-

dir, bu ise bir �aẓīm muṣībetdir ki olmaz. İmdi Ḥāfıẓ gibi ḳanā�ate sa�y eyle ve 

ḥużūr eyle.
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143

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec Müẟemmen Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

د אن     د    رو
د כ در   ش و ز  در  د 
Dilem cuz mihr-i meh- rūyān ṭarīḳī ber-ne-mī-gīred

Zi-her der mī-dehem pendeş velīkin der-ne-mī-gīred

(S,T+ Mihr muḥabbet.) (M,T+ Meh-rūyān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳū-

le ṣıfat olduġıçün, taḳdīr-i kelām) maḥbūbān-i meh-rūyān (M,T+ idi, ay yüzli 

maḥbūblar) dimekdir. Ṭarīḳī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ber-ne-mī-gīred; ber ḥarf-i 

te�kīd, ne-mī-gīred (S,T+ fi�l-i nefy-i müstaḳbel,) ṭutmaz dimekdir ya�nī iḫtiyār 

eylemez dimekdir. (T+ Zi-her der her bābdan.) Pendeş; şīn żamīri dil’e rāci�dir. 

Der-ne-mī-gīred te�ẟīr eylemez dimekdir, zīrā giriften ve girīden der lafẓıyla 

terkīb olsa te�ẟīr ma�nāsını ifāde ider, ḳabūl eylemez ma�nāsına da müsta�mel-

dir, niteki gelse gerek.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm meh-rūlar muḥabbetinden ġayrı ṭarīḳ iḫ-

tiyār eylemez. Her bābdan aña naṣīḥat eylerim ammā aña naṣīḥat te�ẟīr eyle-

mez, (S,T+ ya�nī naṣīḥatla mütte�iẓ olmaz ve naṣīḥati ḳabūl eylemez.) 

א  ا را ای   از  
د א از    אل  כ  در 

Ḫudā-rā ey naṣīḥat-gū ḥadīẟ ez-ḫaṭṭ-ı sāḳī gū

Ki naḳşī der-ḫayāl-i mā ezīn ḫoşter ne-mī-gīred

Ḫudā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ, Allāh içün dimekdir. (S,T+ Naṣīḥat-gū vaṣf-ı 

terkībīdir,) (T+ ögüt söyleyici dimekdir.) Ḥadīẟ bunda muṭlaḳ sözdür. Ḫaṭṭ-ı 
sāḳī’den murād rūy-ı sāḳīdir, ẕikr-i ḥāll ve irāde-i maḥall ṭarīḳiyle1. (S,T+ Gū 

fi�l-i emr-i muḫāṭabdır, söyle dimekdir.) Ki ḥarf-i ta�līl. (M,T+ Naḳşī’de yā ḥarf-i 

vaḥdet. Der-ḫayāl ḳuvvet-i ḫayāliyyede dimekdir. Ezīn; īn ism-i işāretdir 

ḫaṭṭ-ı sāḳī’ye.) Ne-mī-gīred bunda ẟābit olmaz2 ve ẟübūt bulmaz dimekdir.

1 S: ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ṭarīḳiyle.

2 M: te�ẟīr olmaz.
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Maḥṣūl-i Beyt: Allāh içün ey vā�iẓ ü nāṣiḥ, sözi ḫaṭṭ-ı sāḳīden söyle, zīrā 

bizim ḫayālimizde bundan ḫoşraḳ bir naḳış ẟābit olmaz ve ẟübūt bulmaz. Ya�nī 

ḫaṭṭ-ı sāḳī sözi göñlümüzde ḳarār idüp ẟābit olur, bāḳīsi feşārdır. Ba�żı nüsḫada 

ḫaṭṭ-ı sāġar vāḳi�dir (M,T+ ve ma�nāsı ḳolaydır.)

אر دم د ا אن و  ا  כ 
د   آ ا زرق در د  

Ṣurāḥī mī-keşem pinhān u merdum defter engārend

�Aceb ger āteş-i īn zerḳ der-defter ne-mī-gīred

(S,T+ Engārend fi�l-i mużāri� cem�-i ġāyib, ṣanurlar dimekdir. Der-defter; 
der bā-yı ṣıla ma�nāsınadır. Ne-mī-gīred) (S+ fi�l-i nefy-i müstaḳbel müfred 

ġāyib, te�ẟīr eylemez dimekdir,) (S,T+ bunda alışmaḳ ma�nāsınadır, meẟelā āteş 

penbeye ve otluġa ve ṣamana alışmaḳ gibi.

Maḥṣūl-i Beyt: Gizli ṣürāḥī ṭaşırım ve merdüm kitāb u defter ṣanurlar. 

�Acebdir eger bu zerḳ u riyānıñ āteşi deftere ve kitāba alışup yaḳup yandırmaz-

sa. Bu kelām rüsvāylıḳdan kināyetdir. (S,M+ Ya�nī �acebdir ki eyledügüm tezvīr 

u riyā yüzüme kir getürüp beni rüsvāy eylemezse.) Mıṣrā�-ı ẟāñīde edāt-ı şarṭı 

k’ez1 yazup, noḳṭa ile, ve ma�nāsını; �acebdir bu riyā odından defterde ṭutmaz-

sa diyen hem lafıẓda ḫaṭā eylemiş ve hem ma�nāda2.

ا  روزی  ا د  را 
د א    א  و כ   

Men īn delḳ-i mulemmā�-rā bi-ḫāhem sūḫten rūzī

Ki pīr-i mey-furūşāneş be-cāmī ber-ne-mī-gīred

(S,T+ Delḳ ḫırḳa.) Mulemma� gūnāgūn yamalarla yamanmış ḫırḳa, ba�żı 

Hind fuḳarāsı giydügi ḫırḳa gibi. (S,T+ Rūzī; yā ḥarf-i vaḥdet.) Ki ḥarf-i ta�līl. 

Mey-furūşāneş; (S,T+ şīn-i żamīr) delḳ-i mulemma�’a rā�cidir. Be-cāmī; bā 

ḥarf-i muḳābele. Ber-ne-mī-gīred ṭutmaz ya�nī almaz dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben bu mülemma� ḫırḳayı bir gün yaḳsam gerek, zīrā anı 

pīr-i mey-furūşān ya�nī şarāb ṣatıcılarıñ pīri bir ḳadeḥ şarāba almaz. Ḥāṣılı, bir 

ḳadeḥ şarāba degmeyen ḫırḳayı yandırısaram.

1 ‘ger’ şart edatını ‘k’ez’ olarak okuyarak.

2 <T+ Redd-i Sürūrī>
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ا  כ  א  ان را כ  ی ر
د א   د      
Naṣīḥat-gūy-ı rindān-rā ki bā-hukm-i Ḫudā ceng’est

Dileş bes teng mī-bīnem meger sāġar ne-mī-gīred

(T+ Naṣīḥat-gūy vaṣf-ı terkībīdir, gūyīden’den, naṣīḥat söyleyici ya�nī vā�iẓ,) 

(M,T+ Naṣīḥat-gūy’uñ rindān’a iżāfeti lāmiyyedir, rā edāt-ı taḫṣīṣ. Ki ḥarf-i rā-

bıṭ-ı ṣıfat. Bā ma�ā ma�nāsınadır, ḥukm-i Ḫudā iżāfeti lāmiyyedir. Dileş; şīn-i 

żamīr naṣīḥat-gūy’a rāci�dir. Bes be-ḥaseb-i lüġat çoḳ dimekdir, ammā bunda 

muḥkem ma�nāsınadır.) Teng (M,T+ lüġatda dar dimekdir, ammā böyle yerler-

de) mużṭarib ma�nāsınadır. (S,T+ Meger bunda ke�enne ma�nāsınadır.) Sāġar 
ne-mī-gīred sāġar ṭutmaz ya�nī bāde içmez dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Rindler naṣīḥat-gūyınıñ, ki Ḫudā’nıñ ḳażā ve ḳaderiyle 

cengi vardır ya�nī ḥükm-i ḳażā ve ḳadere teslīm ve inḳıyādı yoḳdur, göñlini 

ziyāde mużṭarib görürüm, meger sāġar ṭutmaz ya�nī bāde içmez. Ḥāṣılı, eger 

ḳażā ve ḳadere iḳrārı olsa bunlarıñ bāde-nūşluġını ḥükm-i ezelīye ḥavāle idüp 

zecr ü tevbīḫ eylemezdi. (S,M+ Pes, göñliniñ kemāl-i mertebe ṭaralması1 kendi-

niñ bāde-nūş olmamasıdır,) ya�nī kendüyi ezelde bāde-nūşluġa ḥavāle eyleme-

diklerindendir, ve-illā bāde-nūşlara ṭa�n eylemezdi.

א   א  א אزان را  אכ ازان رو 
د כ  از را  در   
Ezān-rū pāk-bāzān-rā (151a) ṣefāhā bā-mey-i la�l’est

Ki ġayr ez-rāstī naḳşī derīn cevher ne-mī-gīred

(S,T+ Ezān-rū ol vecihden ya�nī anıñçün. Pāk-bāzān elif ve nūn’la cem� 

oldı ẕevi’l-�uḳūle  ṣıfat olduġıçün,) taḳdīr-i kelām yārān-ı pāk-bāzān dimek-

dir. Pāk-bāz vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ pāk oynayıcı,) pāk-dāmen �āşıḳda isti�māl 

iderler, ḥāṣılı, ṭab�ında ārzū-yı nefsānī olmayan �āşıḳa pāk-bāz dirler, rā edāt-ı 

taḫṣīṣdir. Ṣafāhā üslūb-ı �Acem üzre cem� olmuş. Bā ma�ā ma�nāsınadır, mey-i 
la�l iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. (S,T+ Rāstī ṭoġrılıḳ, yā-yı maṣdariy-

ye ile.) Naḳşī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā ḥarf-i tenkīrdir. Īn cevher’den murād 

(M,T+ mey-i) la�l’dir. Der bunda edāt-ı te�kīddir, ẓarfiyyet ifāde eylemez, aṣl-ı 

kelām īn cevher der-ne-mī-gīred. (M,T+ Der-ne-mī-gīred) ḳabūl eylemez di-

mekdir, fā�ili īn cevher’dir ve mef�ūli naḳş’dır.

1 M: kemāl-i ṭaralması.
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Maḥṣūl-i Beyt: Anıñçün pāk-bāzlarıñ mey-i la�lile ṣafāları vardır, zīrā bu 

mey-i la�l cevheri istiḳāmetden ġayri naḳşı ḳabūl eylemez. Ya�nī bāde-i surḫ 

bī-renklik ve sāde-dillik iḳtiżā eyledügiçün pāk-bāzlar ve sāde-diller aña mā�il-

lerdir. Ḥāṣılı, bāde ḥīle ve mekr ḳabūl eylemedigiçün ṭoġrılarıñ ve pāklarıñ 

ṭabī�atları aña māyildir.

ر  ن  ا م כ  אن   
د כ در   אن آ   ز

Miyān-ı girye mī-ḫandem ki çun şem� enderīn meclis

Zebān-ı āteşīnem hest līkin der-ne-mī-gīred

Miyān-ı girye iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Mī-ḫandem fi�l-i ḥāl mütekellim 

vaḥde, gülerim dimekdir.) Ki ḥarf-i ta�līl. (S,T+ Çun edāt-ı teşbīh. Ender edāt-ı 

ẓarf.) Īn ism-i işāret-i meclis’dir. Īn meclis’den murād dünyādır. Zebān-ı 
āteşīn iżāfeti beyāniyyedir, yā ḥarf-i nisbet ve nūn te�kīd içündür. (S,T+ Şem�iñ 

dili fetīlesine ve āteşine dirler.) Der ne-mī-gīred te�ẟīr eylemez ya�nī yandır-

maz.

Maḥṣūl-i Beyt: Girye ortasında gülerim, niteki şem�iñ ḥāli budur ki hem 

yaş döker ve hem parlar, zīrā şem� gibi bu meclisde āteşli dilim var iken te�ẟīr 

eylemez ya�nī sā�ir āteşler gibi yandırmaz, ve-illā her tekellüm eyledigimde bir 

nesneyi iḥrāḳ iderim. Ḥāṣılı, dilimden ṣādır olan kelimāt sūz-nāk ü muḥrıḳdır 

(M,T+ dimekdir.)

دار  و       ازو 
د ا در    و כ و   

Ser u çeşmī bedīn ḫūbī tu gūyī çeşm ezū berdār

Bi-rev k’īn va�ẓ-ı bī-ma�nā merā der-ser ne-mī-gīred

Çeşmī; yā ḥarf-i tenkīrī. Bedīn; bā ma�a ma�nāsına veyā ẓarfiyedir. 

(S,T+ Ḫūbī; yā ḥarf-i maṣdar. Gūyī fi�l-i mużāri� muḫāṭabdır.) Çeşm ezū berdār 
maḳūl-i ḳavl. Ū żamīri dilde merkūz olan cānāna rāci�dir. (S,T+ Berdār ḳal-

dır dimekdir.) Bi-rev mıṣrā�-ı evvelden müstefād olan nāṣıḥa emirdir1. Va�ẓ-ı 
bī-ma�nā iżāfeti beyāniyyedir. Merā benim dimekdir, rā ma�nā-yı taḫṣīṣ ifā-

de ider. Der-ser; der bunda bā-yı ṣıla ma�nāsına. Ne-mī-gīred te�ẟīr eylemez, 

ya�nī sözüñ baña te�ẟīr eylemez dimekdir.

1 S: müstefād olan nāẓım murāddır.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ser u çeşm bu ḫūbluḳda ve leṭāfetde ve sen dirsin gözüñi 

andan ḳaldır ya�nī muḥabbeti terk eyle. Ḫāce buyurur ki; var ki, bu va�ẓ-ı 

bī-ma�nā benim başıma ve �aḳlıma te�ẟīr eylemez, ya�nī bu va�ẓı ḳabūl eylemem 

dimekdir.

אی  א و ا אج   در ا
د ی ای دل  در د   د ا  

Suḫan der-iḥtiyāc-ı mā vu istiġnā-yı ma�şūḳ’est

Çi sūd efsūngerī ey dil çu der-dil-ber ne-mī-gīred

(S+ Efsūngerī; efsūn bügi ve mekr ü ḥīledir,) (T+ ger kāf-ı �Acemīniñ 

fetḥiyle, edāt-ı fā�ildir, -ci ma�nāsına, gār’dan muḫaffef, sitemgār ve sitemger 

gibi, pes, efsūnger efsūncı ya�nī bügici ve mekkār ve ḥīle-bāz ma�nāsınadır.) 

Der-dil-ber; der edāt-ı1 ṣıla. Ne-mī-gīred te�ẟīr eylemez dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Söz bizim iḥtiyācımız ve ma�şūḳuñ istiġnāsındadır, ya�nī 

biz kemāl-i iḥtiyācda ve ma�şūḳ kemāl-i istiġnādadır. Pes, ey göñül, efsūncı-

lıġıñ ve seḥḥārlıġıñ ne fā�idesi var dilbere te�ẟīr eylemeyince. Ya�nī cānān bir 

mertebede müstaġnīdir ki aña esmā ve efsūn ve siḥriñ hīç te�ẟīri yoḳdur.

אزم   را دی  ش  د כ  
د אن و را از    כ כ 
Çi ḫoş ṣayd-ı dilem kerdī bi-nāzem çeşm-i mestet-rā

Ki kes murġan-ı vaḥşī-rā ezīn bihter ne-mī-gīred

Çi bunda mübālaġa ifāde ider. Ṣayd-ı dil iżāfeti  maṣdarıñ (151b) mef�ūline 

(S,T+ iżāfetidir) ve dil’iñ mīm-i mütekellime lāmiyye. Ṣayd, kerdī’niñ muḳad-

dem mef�ūlidir. Bi-nāzem ḳurbān olayım dimekdir. Çeşm’iñ mest’e iżāfeti 

beyāniyyedir ve mest’iñ tā’ya lāmiyye. Çeşm-i mestet, bi-nāzem’iñ mef�ū-

li. Ki ḥarf-i ta�līl. Murġān-ı vaḥşī iżāfeti (T+ beyāniyye ve2 ) ne-mī-gīred’iñ 

muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümi ne ḫoş ṣayd eylediñ, ḳurbān olayım çeşm-i mes-

tiñe, zīrā kimse murġān-ı vaḥşīyi bundan eyirek3 ṭutmaz (S,T+ ya�nī avlamaz.) 

Ya�nī benim göñlüm kimseye şikār olmazdı, āferīn seniñ mestāne çeşmiñe ki 

böyle murġ-ı vaḥşīyi şikār eyledi.

1 M: bā-i.

2 S: lāmiyyedir ve.

3 M: eyürek. S: yigrek.
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ا را ر ای  כ درو  כ
د دری د  دا ر د  
Ḫudā-rā raḥmī ey mun�im ki dervīş-i ser-i kūyet

Derī dīger ne-mī-dāned rehī dīger ne-mī-gīred

Ḫudā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Raḥmī; yā ḥarf-i vaḥdet, taḳdīr-i kelām raḥmī 
kon’dur, żarūret içün ḥaẕf olmuşdur. Mun�im isti�māllerinde ehl-i ni�metdir, 

in�ām idici ma�nāsına da gelür maḥalline göre, ẟānīye maḫṣūṣ degil (T+ ba�żılar 

ẓann eyledügi gibi1.) Ki ḥarf-i ta�līl. Dervīş-i ser-i kūyet iżāfetleri lāmiyyeler-

dir. (S,T+ Derī; yā ḥarf-i vaḥdet. Rehī’de de yā vaḥdet içündür.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫudā içün raḥm eyle ey mün�im, zīrā ser-i kūyuñ faḳīri 

seniñ ḳapuñdan ġayrı bir ḳapı bilmez ve seniñ ser-i kūyuñ yolından ġayrı bir 

yol ṭutmaz. Ya�nī seniñ faḳīrindir, ġayrınıñ2 (M,T+ degil).

دا אی  ا م כ אن د  از  
د א    א را  כ آ ر

Men ez-pīr-i muġān dīdem kerāmethā-yı merdāne

Ki āyīn-i riyāyī-rā be-cāmī ber-ne-mī-gīred

Kerāmet eylikdir, (S,T+ hā’yla cem� oldı, ẕevi’l-�uḳūluñ ġayrı olduġıçün.) 

Merdāne; ba�żılar didiler ki bunuñ gibi elfāẓda vāḳi� olan elif ve nūn ve hā-yı 

resmī ya�nī ḥurūf-ı ẟelāẟe (S,T+ ma�an3) (M+ ma�nā-yı) nisbet ve taḫṣīṣ ve liyāḳat 

ifāde ider. Ve ba�żılar didiler ki elif ve nūn edāt-ı cem�dir ve taḫṣīṣ ve nisbet ve 

liyāḳat (S,T+ ma�nāsını) ifāde eyleyen hā-yı resmīdir (S,T+ faḳaṭ), Allāhu a
lem4. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Āyīn üslūb ve ḳānūn ma�nāsınadır, bunda meẕheb murāddır. 

Be-cāmī; bā ḥarf-i muḳābele ve yā (M+ ḥarf-i) vaḥdet. Ber-ne-mī-gīred ḳabūl 

eylemez ve degişmez ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben pīr-i muġāndan merdāne kerāmetler gördüm ki riyāya 

mensūb ḳānūn u üslūb meẕhebini bir cāma ḳabūl eylemez ya�nī bir ḳadeḥe 

degişmez. Ḥāṣılı, mürāyīlik, ḳatında (S,M+ ziyāde) meẕmūmdur.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 T, F: (כ ).

3 ‘birlikte, üçü beraber’ anlamında.

4 Allah en iyi bilendir.
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روار כ  آن آ را روزی  آرم 
د א ور   د ا آ ز ا  
Men ān āyīne-rā rūzī be-dest ārem Sikender-vār

Eger mī-gīred īn āteş zemānī v’er ne-mī-gīred

Ān āyīne buyurduġı cām-ı pīr-i muġāndır. (S,T+ Rūzī; yā vaḥdet içündür.) 

Be-dest; bā ḥarf-i ṣıla, (T+ Ārem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, ārīden’den 

ki aṣlında āverīden’dir, vāv taḫfīfen ḥaẕf olunmuşdur. Be-dest) (S,T+ ārem ele 

getürürüm dimekdir. Vār edāt-ı teşbīhdir, gibi ma�nāsına.) Mī-gīred te�ẟīr ey-

ler dimekdir. Īn āteş’den murād ḳırmızı şarābdır ve te�ẟīrden murād serḫoş 

eylemesidir. (S,T+ Zemānī; yā vaḥdet içündür. V’er vu eger’den muḫaffefdir.) 

Ne-mī-gīred (S,T+ bunda) te�ẟīr eylemez ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben bu āyīne-i cām-ı meyi bir gün ele getürürüm Sikender 

gibi, ya�nī Sikender āyīne-i gītī-nümāyı ele getürdügi gibi ben ol cām-ı pīr-i 

muġānı ele getürürüm, gerekse bir zamān beni mest (T+ u evkār) eylesün ge-

rekse eylemesün. Ḥāṣılı, cām-ı bādeyi ele getürüp mey-nūş olurum, gerekse bir 

zamān mest olayım, gerekse olmayayım.

א  دارم א    ز 
د ا در زر   א را  אی  א  כ  

Be-īn şi�r-i ter-i şīrīn zi-şāhenşeh �aceb dārem

Ki ser-tā-pāy-ı Ḥāfıẓ-rā çi-rā der-zer ne-mī-gīred

Be-īn; bā ḥarf-i sebeb. Şi�r-i ter iżāfeti beyāniyye, ter’iñ şīrīn’e iżāfeti de 

böyledir. Ki ser, aṣlında ki zi-ser idi, tā ḳarīnesiyle zā ḥaẕf oldı, zīrā zā ibtidā 

içündür ve tā intihā içündür. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḥāfıẓ-rā, ne-mī-gīred’iñ muḳad-

dem mef�ūlidir. Çi-rā edāt-ı ta�līl. Der-zer; (152a) der ḥarf-i ṣıla.  Der-zer 
ne-mī-gīred; ma�nā-yı lāzımīsi altunla ḳaplamaz ya�nī altuna ġarḳ eylemez di-

mekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu laṭīf ü şīrīn şi�r1 sebebiyle pādişāhdan ta�accüb iderim 

ki Ḥāfıẓ’ı ne içün başdan ayaġa altuna ġarḳ eylemez. Ya�nī böyle māhir ü ḳādir 

şā�ire niçün ḳadrin bilüp tamām ri�āyet eylemez2.

1 S: şīrīn ve şerīf şi�ir.

2 S: niçün ri�āyet idüp ḳadrin bilmez.



1016 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

144

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec Müẟemmen Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

אن دارد א د  ز    دارم כ 
ان دارد ن ار אر   אر 
Butī dārem ki gird-i gul zi-sunbul sāyebān dāred

Bahār-ı �āreżeş ḫaṭṭī be-ḫūn-ı erġuvān dāred

(S,T+ Butī; yā ḥarf-i vaḥdet. Dārem fi�-i mużāri� mütekellim vaḥde, ṭutarım 

dimekdir, dārīden’den, ya�nī bir bütüm vardır dimekdir.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Gird, kāf-ı �Acemīniñ kesriyle ve rā’nıñ sükūnıyla, lafẓ-ı müşterekdir degirmi 

ve çevre beyninde, bunda çevre ma�nāsınadır. Sunbul’den ẓāhir bunda tāze 

ṣaḳal murāddır, egerçi zülf de olmaḳ cā�izdir. (S,T+ Sāyebān gölgelige dirler, zīrā 

sāye gölgelik dimekdir, bān edāt-ı fā�ildir, -ci ma�nāsına, şuturbān deveci ve 

derbān ḳapucı.) Dāşten ve dārīden aṣl-ı lüġatta ṭutmaḳdır, ammā ba�żı yerde 

varlıḳdan �ibāret olur bundaki gibi ki, ma�nāsı sāyebānı var dimekdir, sāye-

bān ṭutar (S,T+ dimek) degildir1. Bahār aṣl-ı lüġatde yapraḳdır, nev-bahār ve 
kohne bahār (S+ gibi), yeñi yapraḳ ve eski yapraḳ dimekdir, ammā bunda çiçek 

murāddır, �āreż ve erġuvān ḳarīnesiyle. �Āreż, fā�il vezni üzre, �Arabda ṣaḳal 

ḳıllarına dirler, ṣoñra ṣaḳal biten yerde isti�māl eylediler ẕikr-i ḥāll ve irāde-i 

maḥall ṭarīḳiyle2. �Acem de bu ma�nā�da isti�māl eyledi, ammā rā’yı meftūḥ 

oḳurlar, nitekim kāfiriñ fā’sını ve Ḥātim’iñ tā’sını meftūḥ oḳurlar. Ammā bun-

da bahār-ı �āreż’den iżāfet-i beyāniyye murāddır ya�nī ruḫsār. Niteki mıṣrā�-ı 

evvelde müstefād olan gülden ruḫsār murāddır. �Areżeş; żamīri but’e rāci�dir. 

Ḫaṭṭī’de olan yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Ḫaṭ’dan murād ḫaṭṭ-ı hümāyūn-

dur (M,T+ ki tāze ṣaḳaldır,) niteki sunbul’den murād ol idi. Be-ḫūn-ı erġuvān 

iżāfeti lāmiyyedir, bā ḥarf-i ṣıla. Ḫūn-ı erġuvān’a ḫaṭ ṭutmaḳdan maḳṣūd 

renkde ve ṣafāda aña ġālib olmaḳdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir bütüm vardır ki gül çevresinde ya�nī eṭrāfında sünbül-

den sāyebānı var, ya�nī gül gibi ruḫsārınıñ eṭrāfında tāze ṣaḳalı var. Bahār-ı 

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ṭarīḳiyle.



1017Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

�ārıżı erġuvānıñ ḳanına ḫaṭ ṭutar ya�nī ruḫsārı erġuvānıñ �ırżını kesr ider, zīrā 

erġuvāndan renkde ve ṣafāda ziyādedir. (S,T+ Minhusinde sünbülden murād 

zülfdür diyen taḫṣīṣ bilā-muḫaṣṣıṣ eylemiş1. Mıṣrā�-ı ẟānī, ki rābıṭasından ṣoñra 

gelenden bedeldir, ya�nī sünbül ve mā-ba�dinden.)

א رب ر ر  א  אر  
אودان دارد אودا ده כ   אت 

Ġubār-ı ḫaṭ bi-pūşānīd ḫurşīd-i ruḫeş Yā Rab

Ḥayāt-ı cāvideneş dih ki ḥusn-i cāvidān dāred

Ġubār-ı ḫaṭ iżāfet-i beyāniyyedir. (S,T+ Bi-pūşānīd; bā ḥarf-i te�kīd, 

pūşānīd fi�l-i māżī müfred ġā�ib, örtdi dimekdir, zīrā pūşīden lafẓ-ı müşte-

rekdir örtmek ve giymek beyninde, müte�addīdir, pes, edāt-ı ta�diye ki elif ve 

nūn’dur, żarūret-i vezn içün gelmişdir. Ḫurşīd’iñ) ruḫ’a iżāfeti müşebbehun 

bihiñ (S,T+ müşebbehe) iżāfetidir, ḥāṣılı, beyāniyyedir. Ma�lūm ola ki ḫurşīd 

güneşe didikleri gibi ḫur da dirler, başḳa şīd de dirler, bu ġarāyib-i Fārisīden-

dir. Bi-pūşānīd’iñ fā�ili taḥtında ġubār-ı ḫaṭṭ’a rāci� (S,T+ żamīrdir) ve mef�ūli 

ḫurşīd-i ruḫeş’dir, şīn-i żamīr büte rāci�dir. Yā Rab mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. 

(S,T+ Ḥayāt-ı cāvidān iżāfeti beyāniyyedir ve şīn żamīri ma�nā cihetinden ṣīġa-i 

emre muḳayyeddir,) taḳdīr-i kelām ḥayāt-ı cāvidān diheş’dir. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Ḥusn-i cāvidān iżāfeti gine beyāniyyedir  ve dāred’iñ muḳaddem mef�ūl-i 

ṣarīḥidir, ya�nī ḥüsn-i cāvidānı var.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce beyt-i sābıḳda ḫaṭdan sünbülle ta�bīr eyledi ve bu 

beytde taṣrīḥ idüp buyurur: Ġubār-ı ḫaṭ ya�nī tāze ṣaḳal cānānıñ ḫurşīd gibi 

ruḫını ya�nī yanaġını2 örtdi. Yā Allāh, aña ebedī ḥayāt vir ki ḥüsn-i ebedīsi var, 

ya�nī ḥüsn-i ebedīye mālikdir. Ma�lūm ola ki ḫaṭ3 ruḫı örtmez, belki (S,T+ �iẕārı 

ki) ṣaḳal biten yerdir, örter. İmdi ruḫını örtdi didügi mecāzdır, (152b)’merertu 
bi-Zeyd’ gibi. (S,T+ Bu ġazeliñ redīfini ya�nī dāred lafẓını ṭutar dimekle ta�bīr 

eyleyen ıṣṭılāḥ-ı ehl-i Fürs’den4 āgāh degil imiş5.)

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 S: ruḫını ve yañaġını.

3 S: ḥüsn.

4 S: ıṣṭılāḥ dersinden.

5 <T+ Redd-i Şem�ī>
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د כ   כ   א  אن  ز  
אن دارد ر כ د  و  ا כ از  כ
Zi-çeşmeş cān ne-şāyed burd k’ez-her sū ki mī-bīnem

Kemīn ez-gūşe�i kerde’st u tīr ender-kemān dāred

(M,T+ Zi-çeşmeş;) şīn-i żamīr beyt-i evvelde büte rāci�dir. (S,T+ Ne-şāyed 

nefy-i müstaḳbel, lāyıḳ degil ma�nāsınadır.) Burd bunda burden ma�nāsınadır, 

ne-şāyed burd iletmek olmaz dimekdir, lāzımıyla ta�bīrdir. (M,T+ Cān,) ne-şāyed 
burd’uñ muḳaddem mef�ūlidir. K’ez; ki ḥarf-i ta�līl ve ez ibtidā içündür. Her 
sū ki; sū cānib, ki ḥarf-i beyān. (S,T+ Mī-bīnem fi�l-i ḥāl. Kemīn pusı dimekdir. 

Gūşe�i’de yā vaḥdet ve hemze tevessül içündür, bir köşeden dimekdir.) Tīr’den 

murād müjedir ve kemān’dan ebrū. Kemān ve kemīn’de ṣan�at-ı iştiḳāḳ var.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol bütüñ çeşminden cān iletmek ya�nī ḳurtarmaḳ olmaz, 

zīrā her cānibden ki görürüm, bir köşeden puṣı ḳurmuş ve kemānında tīr var 

ya�nī oḳını gezleyüp puṣı ḳurmuş. Kemīn ve gūşe çeşme nisbet ḫūb vāḳi� ol-

muş. Ḥāṣılı, çeşmi bir tīr-endāzdır ki işi cān şikār eylemekdir. Pes, andan cān 

ḳurtarmaḳ olmaz.

אن ازو ای   ا را داد  
ان دارد א    رد  و  ی  א د כ  

Ḫudā-rā dād-ı men bi-stān ezū ey şaḥne-i meclis

Ki mey bā-dīgerān ḫorde’st u bā-men ser-girān dāred

Ḫudā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Dād lüġatta �adldir, ammā böyle yerlerde in-

tiṣāf1 ma�nāsında isti�māl iderler, men’e iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Şaḥne ṣubaşı-

ya dirler.) (M+ Şaḥne-i meclis iżāfeti de lāmiyye.) Şaḥne-i meclis ol kimsedir 

ki cemī�an umūr-ı meclis anıñ re�yine müfevvażdır. Ki ḥarf-i ta�līl. Bā-men; 
bā ḥarf-i ṣıla, baña dimekdir. Ser-girān dāred aġır başlılıḳ ṭutar, ya�nī baña 

�ālī-cenāblıḳ ṣatar ve istiġnā gösterir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫudā içün ey şaḥne-i meclis, benim dādımı ol büt-i 

bed-kīşden2 al, zīrā şarābı ġayrılarla içmişdir ve baña aġır başlılıḳ ider 

(M,T+ ya�nī aġır başlılıġı var.) Ḥāṣılı, aġyārla bāde içüp baña cefāsı var ya�nī cefā ider3.

1 S: inṣāf.

2 M: dādımı nisbet-i bed-keysden

3 S: baña aġır başluluḳ ve cefāsı var ve cefā ider.
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د دم   م  כ  א    
אن دارد ن  ج  א   ا כ ا در
Çu �āşıḳ mī-şudem goftem ki burdem gevher-i maḳṣūd

Ne-dānistem ki īn deryā çi mevc-i ḫūn-feşān dāred

Çu edāt-ı ta�līl. (S,T+ Mī-şudem ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, olurdum dimekdir.) Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl. Gevher-i maḳṣūd iżāfeti beyāniyye. Ki yine ḥarf-i 

beyān. Īn deryā (S,T+ ya�nī deryā-yı �ışḳ. Çi bunda mübālaġa ifāde ider, ya�nī is-

tifhām-ı ta�accübīdir. Mevc-i ḫūn-feşān) iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Ḫūn-feşān 

vaṣf-ı terkībīdir, feşānīden’den, ḳan ṣaçıcı dimekdir, aṣlı efşānīden’dir, silkmek 

ve ṣaçmaḳ ma�nāsına.)

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki �āşıḳ olurdum ya�nī �āşıḳ olduġumda didim ki gev-

her-i maḳṣūdı götürdüm ya�nī cevher-i maḳṣūd ṣāḥibi oldum. Ammā bilme-

dim ki bu deryānıñ  ne �aceb mevc-i ḫūn-efşānı var ya�nī ne �aceb beliyye ve 

meşaḳḳati var. Ḥāṣılı, bu beyt dīvān evvelinde ‘Ki �ışḳ āsān numūd evvel velī 

uftād muşkilhā’ ma�nāsını mutażammındır.

م ا כ ا ا آن داری ف  ز 
אن دارد ا در ا אن  ا כ از  

Zi-ḫavf-i hecrem īmin kon eger ummīd-i ān dārī

Ki ez-çeşm-i bed-endīşān Ḫudāyet der-emān dāred

Ḫavf-ı hecr iżāfeti maṣdarıñ fā�iline (S,T+ iżāfetidir,) mīm-i żamīr ma�nā 

cihetinde kon lafẓına muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına. 

(S,T+ Īmin emīn ma�nāsınadır.) Ān ism-i işāretdir mıṣrā�-ı ẟānīniñ mażmūnı-

na. Ki ḥarf-i beyān. Çeşm-i bed-endīşān iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Bed-endīşān 

vaṣf-ı terkībī, elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīr-i 

kelām merdān-ı bed-endīşān idi.) Ḫudāyet mübtedādır, emān dāred ḫaberi. 

Dāred bunda ṭuta (S,T+ dimekdir), mevḳi�-i du�āda vāḳi�dir

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Beni hicrān ḫavfından 

emīn eyle eger ol ümīdiñ var ise ki yaramaz fikirlileriñ gözinden Allāh seni 

emānda1 ṭuta, ya�nī düşmenleriñ yavuz gözinden seni ṣaḳlaya.

1 M: emīn.
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وم  را כ  و  د  ز 
ش آب روان دارد אن כ    اش 
Zi-serv-i ḳadd-i dil-cūyet me-kon (153a) maḥrūm çeşmem-rā

Bedīn ser-çeşmeeş bi-nşān ki ḫoş āb-ı revān dāred

Serv’iñ ḳadd’e ve ḳadd’iñ dil-cūy’a iżāfeti beyāniyye ve tā’ya iżāfeti lā-

miyyedir. Dil-cū vaṣf-ı terkībīdir göñül isteyici dimekdir, ammā murād göñül 

alıcıdır, (M,T+ ḥāṣılı,) ḳadd-i mevzūndan kināyetdir. (S,T+ Me-kon fi�l-i nehy 

müfred muḫāṭab, eyleme dimekdir, bunda lā-tec�al ma�nāsınadır ki) çeşm 

mef�ūl-i evvelidir ve maḥrūm mef�ūl-i ẟānīsidir. Çeşm’iñ mīm’e iżāfeti lāmiy-

yedir, rā edāt-ı mef�ūldür. Bedīn; bā ḥarf-i ẓarf. Ser-çeşme bıñar başı, bunda 

murād gözdür, şīn żamīri ḳadd-i dil-cūy’ā rāci�dir. Bi-nşān; bā ḥarf-i te�kīd, 

(S,T+ nişān fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, dik ya�nī naṣb eyle ma�nāsınadır.) 

Ki ḥarf-i ta�līl. Āb-ı revān iżāfeti beyāniyyedir1. Revān ṣıfat-ı müşebbehedir, 

revīden’den, serv’e ṣıfat olsa ṣalınaġan ma�nāsınadır ve āb’a ṣıfat olsa aḳaġan 

ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Serv gibi dil-cū ḳaddiñden gözümi maḥrūm eyleme ya�nī 

ḳāmetiñi gözümden ayırma, seyr ideyin. Bu gözüm bıñarı başına anı dik ki ḫoş 

āb-ı revānı var. Ḥāṣılı, serv ḳaddiñi dīdem çeşme-sārından ayırma ki dā�imā 

tāze ve ter (S,M+ ḳalsun, zīrā serv ırmaḳ kenārında olmaḳ münāsibdir. Ya�nī be-

nim çeşm-i giryānımdan ġāyib olma ki dā�imā tāze ve ter) olasın.

م כ ا را زود  ی  اك ار  
אن دارد א را ز א در  و  כ آ

Be-fitrāk er hemī-bendī Ḫudā-rā zūd ṣaydem kon

Ki āfethā’st der-te�ḫīr u ṭālib-rā ziyān dāred

Be-fitrāk; bā ḥarf-i muṣāḥabet, hemī-bendī’ye müte�alliḳdir, ya�nī eger 

beni fitrāk ile baġlarsañ. Ḫudā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. (M,T+ Zūd tīz ma�nāsına.) 

Ṣaydem; mīm-i mütekellim emir ṣīġasına ya�nī kon lafẓına muḳayyeddir 

ma�nā cihetinden, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına, taḳdīr-i kelām zūd 
ṣayd konem’dir. Ki ḥarf-i ta�līl. (S,T+ Āfethā āfetiñ cem�idir, belālar dimek-

dir. Ṭālib-rā’da rā edāt-ı mef�ūl, ṭālibe dimekdir. Ziyān dāred ziyānı var 

dimekdir.)

1 S: lāmiyyedir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger beni fitrāk ile bend iderseñ Ḫudā içün beni tīz ṣayd 

eyle ve te�ḫīr eyleme, zīrā te�ḫīrde āfetler ve belālar var (S,T+ ve ṭālibe ziyānı var.) 

(S,M+ Ya�nī murādıñ fitrāk ile baġlamaḳ1 ise eglenme tīz ṣayd eyle ki te�ḫīrde 

baña ziyān var.) Ḥāṣılı, mebādā ki peşīmān olup terkiye bend eylemegi terk 

eyleyesin.

د   در دا ای   در رو 
אن دارد אدی  ور   כ   ا
Çu der-rūyet bi-ḫanded gul me-şev der-dāmeş ey bulbul

Ki ber-gul i�timādī nīst v’er ḥusn-i cihān dāred

Der-rūyet; der ḥarf-i ṣıla, (M,T+ rūyet iżāfeti lāmiyyedir.) Me-şev der-dā-
meş; me-şev bunda me-rev ma�nāsınadır, der bā-yı ṣıla ma�nāsınadır, bi-ḥa-

sebi’l-lüġa duzaġına varma dimekdir, ammā ıṣṭılāḥda maġrūr u firīfte olma 

ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i ta�līl. İ�timādī; yā ḥarf-i tenkīrdir. V’er vu eger’den 

muḫaffefdir, vāv ḥarf-i �aṭf, eger edāt-ı şarṭ. Ḥusn-i cihān iżāfeti lāmiyyedir, 

ziyāde ḥüsnden kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey bülbül, çünki gül yüzüñe güle, anıñ firīftesi ve maġrūrı 

olma, zīrā güle  i�timād yoḳdur eger cihānıñ ḥüsnini de ṭutarsa ya�nī kemāl-i 

ḥüsne de mālik olursa. Zīrā serī�ü’z-zevāldir, �ömri bir iki günlükdür, beḳāsı 

yoḳdur.

כ  אل ا  אك و  אن   
אن دارد اوان دا و  כ از  و כ

Bi-y-efşān cur�a�i ber-ḫāk u ḥāl-i ehl-i şevket bīn

Ki ez-Cemşīd u Keyḫusrev firavān dāstān dāred

(S,T+ Cur�a�i; yā ḥarf-i vaḥdet,) cur�a bir yudum ṣu veyā şerbet veyā ġay-

rı nesne. (S,T+ Ber-ḫāk yerine der-ḫāk yazan yañlış yazdı2.) Şevket, (T+ şīn’iñ 

ve kāf ’ıñ fetḥalarıyla,) şiddet ve be�s ma�nāsına, ekẟer ṣavaşda isti�māl olunur. 

Meẟelā ‘Raculun be�īsun ya
nī şedīdun fi’l-ḥarb’3 dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭopraḳ üzerine bir cür�a ṣaç ve ehl-i şevket ü şiddetiñ ḥāli-

ni seyr eyle ki Cemşīd (153b) ü Keyḫusrev’den çoḳ ḥikāyesi var. Ya�nī mülūk-ı 

1 S: eylemek.

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: Raculun be�īsun fi’l-ḥarb ya�nī şedīdun. (Şiddetli yani savaşta güçlü bir adam).
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ḫāliye ve selāṭīn-i māżiye1 (T+ ḫāk üzere) yiyüp ve içüp ve �ayş u �işret ve ẕevḳ 

u ṣafā eyleyüp �āḳıbet fenā olup zīr-i zemīne gitmişler. İmdi ḫāke bir cür�a 

efşān eyle ki cür�a-nūş olup mestāne ola ve anlarıñ rūy-ı zemīnde neler idüp ve 

�āḳıbet zīr-i zemīne vardıḳların beyān eyleye.

אق א  د  א ز  ه ا  دام 
אن دارد א  א  כ راز  אز 

Çu dām-ı ṭurra efşāned zi-gerd-i ḫāṭır-ı �uşşāḳ

Be-ġammāz-ı ṣabā gūyed ki rāz-ı mā nihān dāred

(S,T+ Çu edāt-ı ta�līl.) Dām-ı ṭurra iżāfeti beyāniyyedir. (S,T+ Efşāned fi�l-i 

mużāri� müfred ġāyibdir, efşānīden’den, silkmek ma�nāsına.) Gerd, (M,T+ kāf-ı 

�Acemīniñ fetḥiyle,) toz (M,T+ ma�nāsınadır, kāf-ı �Acemīniñ kesriyle degildir) 

(T+ eṭrāf ma�nāsına, niteki ba�żılar ẓann eylemiş2,) ḫāṭır’a iżāfeti beyāniyye ve 

�uşşāḳ’a iżāfeti lāmiyye. Be-ġammāz-ı ṣabā; bā ḥarf-i ṣıla ve ġammāz-ı ṣabā 

iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir ve mā-ba�di maḳūl-i 

ḳavl. Be-ġammāz-ı ṣabā, gūyed’e müte�alliḳdir. Rāz-ı mā iżāfeti lāmiyyedir 

ve nihān dāred’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ṭurra duzaġı ġubārı ḫāṭır-ı �uşşāḳdan silke ve pāk 

eyleye, ṣabā ġammāzına söyler ve tenbīh ider ki rāzımızı nihān ṭuta diyü. 

Ya�nī �uşşāḳa ḫaber virmesün ṭurra-efşānlıġımızdan ki ṭurra ġubārı ḫāṭırları-

na ḳonmasun, ḥāṣılı, �uşşāḳıñ ḫāṭırı muġberr olmasun diyü3. (M,T+ Ba�żı kim-

se; ‘zi-gerd-i ḫāṭır’ıñ zā’yı yerine bā yazmış ve ma�nāsını, çünki ṭurra dāmını 

�uşşāḳıñ ḫāṭırı eṭrāfına ṣaça, ba�żı nüsḫada ‘zi-gird’ vāḳi� olmış yine ol ma�nāya, 

Sürūrī Efendi gerd i�tibār eylemişdir ġubār ma�nāsına, egerçi cāyizdir, lākin 

ma�nā ġubārdan ḫālī degildir, temme kelāmuhu4.) (T+ Ma�lūm ola ki zā yerine 

bā yazması ve ġubār ma�nāsına gerd’i eṭrāf ma�nāsına gird aḫẕ eylemesi ḳış gü-

ninde balıḳ bāzārınıñ balçıġından daḫi murdārdır5. Ḥāṣılı, bu şaḫıṣ bu beytden 

murādı aṣlā fehm eylememişdir. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; çün ṭurra aġını 

silke �uşşāḳ ḫāṭırı tozından, ya�nī ḫāṭır-ı �uşşāḳı tesliye idüp şād ide diyen ki-

mesne de ġarīb ma�nā virmiş6.)

1 M, T: mülūk-ı māżiye ve selāṭīn-i ḫāliye.

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: müteġayyir olmasun.

4 Onun yani Şem’î’nin sözü burada tamamlandı.

5 <T+ Redd-i Şem�ī>

6 <T+ Redd-i Sürūrī>
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אن  را אد در ره כ    ا
אن دارد אه   כ   آ  در

Çi uftāde’st derīn reh ki her sulṭān-ı ma�nī-rā

Bedīn dergāh mī-bīnem ki ser ber-āsitān dāred

(S,T+ Uftāde’st aslında uftāde-est idi, żarūret-i vezn içün taḫfīf kılınmışdır.)

 (M,T+ Īn reh’den murād rāh-ı �ışḳdır.) Bedīn dergāh’dan da murād dergāh-ı �ışḳdır. 

Ber-āsitān; mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām ber-āsitān-ı dergāh-ı �ışḳ’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ṭarīḳ-ı �ışḳda �aceb ne vāḳi� olmuşdur ki her ma�nā pā-

dişāhını bu dergāhda görürüm ki başını āsitān-ı dergāh-ı �ışḳda ṭutar ya�nī başı 

āsitān-ı dergāh-ı �ışḳ üzerindedir. Ya�nī her ḳanda ki bir ṣāḥib-i ṭab� u idrāk ve 

ehl-i ma�nā  vü fehm (M,T+ ü ferāset) görürüm, �ışḳdan ḫālī görmezem, ya�nī 

(M,T+ başında) bir ṣāḥib-i (M,T+ ḥüsn ü) cemāl hevāsı eksik degil.

ب آ אر  د  כ آن  ر    
אن دارد כ در د א را و   כ 

Çi �oẕr-i baḫt-ı ḫod gūyem ki īn �ayyār-ı şehr-āşūb

Be-telḫī kuşt Ḥāfıẓ-rā vu şekker der-dehān dāred

�Oẕr-i baḫt-ı ḫod iżāfetleri lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. �Ayyār ata ya�nī 

ferese ṣıfat olur, neşāṭından ya�nī şādlıġından1 gāh ṣaġ ve gāh ṣol cānibine mā�il 

olduġı vaḳt. Ve arslanıñ da bir adı �ayyārdır, ṣayd ṭaleb eylemek içün ṣaġa ve 

ṣola yilüp yürüdüġiçün2. Ammā bunuñ gibi yerlerde �ayyār nükte-dān ma�nā-

sınadır. (S,T+ Şehr-āşūb vaṣf-ı terkībīdir, āşūbīden’den, şehri delürdici3 dimek-

dir.) Be-telḫī kuşt; bā ḥarf-i sebeb (S+ ve yā ḥarf-i maṣdar. Şekker; kāf ’da teş-

dīd żarūret-i vezn içündür.)

Maḥṣūl-i Beyt: Kendi ṭāli�imiñ ne �öẕrini söyleyeyim, ya�nī bed baḫtımıñ 

�öẕrini niçe beyān ideyin ki ol şehr-āşūb �ayyār ya�nī şehri delürdici nüktedān4 

acılıġla Ḥāfıẓ’ı öldürdi ve aġzında şekeri var. Ḥāṣılı, ṭāli�imiñ nuḥūsetindendir 

ki aġzı pür-şeker iken beni semm-i helāhille helāk eyledi. Bu beytde tekellüm-

den ġaybete iltifāt var.

1 S: şāẕılıġından.

2 M: ṣaġa ve ṣola yilüp yeldigiçün. S: ṣaġa ve ṣola yürüdüginden ötüri.

3 S: dar idici.

4 S: ol şehr-āşūb �ayyār ya�nī dar idici nükte-dān. M: ol şehr-āşūb �ayyār ya�nī dar idici şehrī dilber, daḫi 

nükte-dān.



1024 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

145

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

אم  دارد א و  د כ  
د   دارد א כ د   ز 

Dilī ki ġayb-numāy’est u cām-ı Cem dāred

Zi-ḫātemī ki demī gum şeved çi ġam dāred

(S,T+ Dilī’de yā vaḥdet içündür.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. (S,T+ Ġayb-numā 

vaṣf-ı terkībī, ġayb gösterici dimekdir.) Vāv ḥarf-i �aṭf, ba�żı nüsḫada vāv 

yoḳdur, Sürūrī de ol nüsḫayı iḫtiyār eylemişdir, ikisi de cā�izdir. (S,T+ Cām-ı 
Cem sābıkan mufaṣṣal beyān olunmuşdur, tekrāra iḥtiyāc yoḳdur. Ḫātem 

tā’nıñ fetḥiyle ve kesriyle lüġatdir, mühür ma�nāsına.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

(S,T+ Demī nefes ve yā ḥarf-i vaḥdet, bir nefes ya�nī bir sā�at1 dimekdir.) Gum 

(M,T+ kāf-ı �Acemīniñ żammıyla meşhūrdur, yitik2 ma�nāsına) ammā ba�żı A�-

cām fetḥ-i kāf-ı �Arabīyle de tecvīz eyledi, eksik ma�nāsına, ve’l-
ilmu 
inde’llāh3. 

(154a) Şeved fi�l-i mużāri� müfred ġāyib, ḫātem’e rāci� żamīre müsneddir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir göñül ki ġayb göstericidir ve cām-ı Cem’i vardır ya�nī 

cām-ı Cem ṣāḥibidir, murād cām-ı Cem’den, göñül kendidir, mecāzen aña 

cām-ı (S+ Cem) isnād ider. Vāv’la olan nüsḫalarıñ ma�nāsı budur, ammā vāv 

olmayan nüsḫalarıñ ma�nāsı. Bir göñül ki ġayb-nümādır cām-ı Cem ṣāḥibidir, 

ya�nī ġayb-nümālıġı cām-ı Cem ṣāḥibi olduġındandır. Pes, böyle göñül bir ḫā-

temden ki ol ḫātem bir nefes ve bir sā�at żāyi� ola veyā yanından bir dem eksik 

ola, ne ġamı var, ya�nī ḫātemiñ bir sā�at yanında olmaduġından mübālāt eyle-

mez. Bu beyt Şāh Manṣūr’uñ ḳıṣṣasına telmīḥdir ki ba�żı Terekeme4 begleri aña 

ġalebe idüp Şehr-i Şīrāz’dan ḳaçırup ve Şāh Manṣūr �asker cem� idüp düşmān-

larını ḳahr idüp yine taḫt-ı salṭanata cülūs eyledügine. Niteki nūn ḳāfiyesinde 

bir5 ġazelde bu telmīḥ vāḳi�dir:

1 S: bir nefes ve bir sā�at.

2 M: şekk. S: gum yitik.

3 İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir.

4 S, M: Terākime.

5 S: bu.
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א אرت ده    א  را 
אه د ا د ازو  א ا 

Ḫātem-i Cem-rā bişāret dih be-ḥusn-i ḫātimet

K’ism-i a�ẓam kerd ezū kūtāh dest-i ehrimen1

Bu beyt[de] Ḥażret-i Süleymān peyġamberiñ mühri dīve aldırup ve yine 

Allāhu Te�ālā aña müyesser eyledügine de telmīḥ var, niteki ba�żı ḳıṣaṣda yaz-

mışlardır. Ḥāṣılı, (S,T+ Ḫāce) bu beytde Şāh Manṣūr’ı Cem’e ve Terekeme’yi2 

dīve teşbīh eylemiş.

ه  دل אن  ا אل   و 
م دارد א ده כ   
Be-ḫaṭṭ u ḫāl-i gedāyān me-dih ḫazīne-i dil

Be-dest-i şāhveşī dih ki muḥterem dāred

(S+ Be-ḫaṭṭ;) bā ḥarf-i ṣıla. Ḫāl-i gedāyān iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Me-dih 

fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, virme dimekdir.) Ḫazīne-i dil iżāfeti beyāniyye-

dir. Be-dest; bā ḥarf-i ṣıla, dest’iñ şāh’a iżāfeti  lāmiyyedir. (S,T+ şāhveşī; veş 
edāt-ı teşbih, yā ḥarf-i vaḥdet. Dih fi�l-i emr müfred muḫāṭab, vir dimekdir.) 

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. (S,T+ Muḥterem ifti�āl bābından ism-i mef�ūldür, ḥürmet-

li ma�nāsına.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Göñül ḫazīnesini 

gedālar ḫaṭt u ḫāline virme, bir şāhveşiñ eline vir ki ḥürmetli ṭuta. Ya�nī �āşıḳ 

olursañ bir �ālī-cenāb şāhāne maḥbūba �āşıḳ ol ki ḳadriñi bilüp saña ḥürmet ü 

ri�āyet eyleye. Ḥāṣılı, olur olmaz nā-sezāya göñül virüp sevme.

ان אی    در  כ 
م دارد وم כ ا  م  

Ne her diraḫt taḥammul koned cefā-yı ḫazān

Ġulām-ı himmet-i servem ki īn ḳadem dāred

Cefā-yı ḫazān iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir. Ġulām-ı himmet-i 
servem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Īn ḳadem’den murād cefā-yı 

1 443. gazel 3. beyit

2 S, M: Terākime.
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ḫazāna taḥammüldür. Ḳadem lüġat-i �Arabīde ayaġıñ ṭabanıdır, gāh olur ki 

ḳadem ẕikr idüp ricl murād iderler, ẕikr-i cüz� ve irāde-i küll ṭarīḳiyle. Gāh 

olur ki ḳadem bir eyi işde ileri olmaġa da dirler, meẟelā ‘lehu ḳademu ṣıdḳın’ 
dirler, ya�nī bu işde āẟār-ı ḥasenesi var dimekdir, nitekim bir nesnede ḳudret-

den yed-i ṭūlā dimekle ta�bīr iderler. Ve gāh olur ki �Acem edāt-ı selb idḫāl idüp 

mürāyī ve keẕẕābdan (S,T+ kināyet ü) ta�bīr iderler. Ḥażret-i Mevlānā Cāmī Su-
bḥatu’l-Ebrār’da na�t-ı Ḥażret-i Resūl’de buyurur:

Beyt:  אز א  אن   از  
אز   א  د  م  رش از 

Minber ez-bī-ḳademān ḫālī sāz

Ḳadreş ez-maḳdem-i ḫod �ālī1 sāz2

Ve gāh olur ki bī-devlet ü bī-sa�ādet ma�nāsına gelür.

Maḥṣūl-i Beyt: Her dıraḫt cefā-yı ḫazāna taḥammül eylemez. Serviñ him-

meti ḳulıyam ki bunda ḳadem-i ṣıdḳı var, ya�nī ḫazāna taḥammülde ẟābit-ḳa-

demdir. Bu beytden murād cefāya ve belāya taḥammüli medḥdir. Niteki Ne-

cātī buyurur:

Beyt:  Cefāya ṣabr iden irer vefāya

  Ki bīmār olana tīmār iderler3

ن   د زدی כ ف  د כ 
م دارد אد  א  ی ز  

Dilem ki lāf-ı tecerrud zedī kunūn ṣed şuġl

Be-būy-ı zulf-i tu bā-bād-ı ṣubḥ-dem dāred

(M,T+ Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Lāf-ı tecerrud iżāfeti lāmiyye.) (T+ Zedī ḥikāyet-i 

ḥāl-i māżī ifāde ider.) Kunūn ṣed şuġl mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Be-būy; 
bā ḥarf-i muṣāḥabet, būy bunda ümīd ma�nāsınadır, ḳoḳı ma�nāsına olması 

īhāmīsidir, ol vaḳt bā sebebiye olur, zulf’e iżāfeti lāmiyyedir, zulf’uñ tu’ya da 

böyledir. Be-būy, dāred’e müte�alliḳdir (154b) (M,T+ ve bā-bād da böyledir, 

bād-ı ṣubḥ-dem iżāfeti fī ma�nāsına veyā lām.)

1 S, M: ḫālī.

2 Minberi riyakârlardan boşalt, minberin değerini o riyakârın ayak basma yeri olmasından yüce tut, ayak 

basmasına müsaade etme.

3 Necati Bey Divanı G. 175/6.
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm ki bundan evvel mücerredlik lāfını ururdı 

ya�nī dünyā āşinālıġından küllī ferāġāt lāfını ururdı, şimdi (S,T+ seniñ) zülfüñ 

ümīdiyle bād-ı ṣubḥ-demle yüz şuġli var. Ya�nī bād seniñ zülfüñ būyını getüre1 

(S+ diyü) bādla dilimiñ yüz dürlü iştiġāli ve aḥvāli var. (S,T+ Bunda būyı ḳoḳı 

ma�nāsına aḫẕ idenler iṣābet eylememiş2.)

ب    ر  آن כ 
ح  כ  درم دارد אی   

Resīd mevsim-i ān k’ez-ṭarab çu nergis-i mest

Nihed be-pāy-ı ḳadeḥ her ki şeş direm dāred

Mevsim mecma� ma�nāsınadır, mevsimü’l-ḥacc dirler, mecma�u’l-ḥacc 

ma�nāsınadır, ammā �Acem zamān ma�nālarında isti�māl iderler, mevsim-i 

gül ve mevsim-i ḫazān dirler, zamān-ı gül ve vaḳt-i ḫazān ma�nāsına. Ṭarab, 

(M,T+ ṭānıñ ve rā’nıñ fetḥalarıyla, maṣdardır,) ṭaribe-yeṭrebu’dan ya�nī �alime bā-

bından, sürūrdan ve hüzünden gelen ḫiffete dirler, ammā şu�āra ekẟer sürūrda 

isti�māl iderler. Nergis-i mest iżāfeti beyāniyyedir, nergis’e mestlik isnādı ba-

şın aşaġa ṣalduġıçündür. (S,T+ Nihed fi�l-i mużāri� müfred ġāyib, bunda ḳoya 

dimekdir.) Be-pāy-ı ḳadeḥ; bā  ḥarf-i ṣıla, pāy-ı ḳadeḥ iżāfeti lāmiyyedir, ḳa-

deḥiñ dibine dimekdir, zīrā nergisiñ ortasında bir ḳadeḥ var, ḳadeḥiñ eṭrāfına 

dibinden çıḳmış aḳçeye beñzer altı beyāż çiçegi var. Niteki Busḥāḳ-ı Şīrāzī 

dimişdir.

Rubā�ī: ر    از رخ او  
  دارد    از زر  

אق  زر دارد و     ۀ  در د
אس    אن  دارد و    

Nergis ki çemen ez-ruḫ-ı ū geşt munevver

Gūyend ki dāred ṭabaḳī sīm pur ez-zer

Der-dīde-i Busḥāḳ3 ne zer dāred u ne sīm

Şeş nān-ı teng dāred u yek ṭās-ı muza�fer4

1 S: bād seniñ zülfüñ būyını getürmek ümīdiyle.

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 Bu metinde geçen iki Busḥāḳ T ve F nüshasında harekeli olarak Bisḥāḳ şeklinde yazılmıştır.

4 Çimenliğin onun yanağıyla aydınlandığı nergisin içi altınla dolu gümüş bir tabağının olduğunu 

söylerler. Bushak’ın gözünde onun ne altını ne de gümüşü var. Belki zaferan renkli bir tas ile altı tane 

yufka ekmeği vardır. 
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Pes, gūyā ki nergis ol altı aḳçeye beñzer altı yapraġı1 bādeye virmekiçün 

ḳadeḥ dibine ḳonılmışdır.

[Maḥṣūl-i Beyt: Öyle bir mevsim ulaştı ki kimin elinde altı dirhemi varsa 

sevinçten dolayı sarhoş nergis gibi kadehin dibine bırakır2.] (S,T+ Ḥāṣılı, bahār 

zamānıdır, her kim ki beş altı aḳçesi var, anı ḳadeḥ dibine ḳomaḳ gerek ya�nī 

bādeye ṣarf eylemek gerek, niteki nergis eylemişdir.) Ḥāṣılı, bāde-nūşluġa ve 

�ayş u �işrete iġrādır.

اری اد دل ز כ  כ  د
م دارد ۀ כ ۀ  و  כ 

Murād-ı dil zi-ki cūyem ki nīst dil-dārī

Ki cilve-i naẓar u şīve-i kerem dāred

Murād-ı dil iżāfeti lāmiyye. Ki bunda ismdir kim ma�nāsına3, �Arabīde 

men gibi. İkinci ki ḥarf-i ta�līl. Dil-dār vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ be-ḥaseb-i lüġat) 

göñül ṭutıcı dimekdir, ammā murād göñli ḳabż idicidir, yā ḥarf-i vaḥdet. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Cilve-i naẓar iżāfeti beyāniyyedir, şīve-i kerem de böyledir, 

ya�nī �uşşāḳa naẓarı ve iltifātı ve iḥsān u keremi ola dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül murādını kimden isteyeyin ki şehrimizde bir dil-dār 

ya�nī bir ḫāṭır ele alup göñül mütesellī idici (S,T+ kimse) yoḳdur ki ehl-i naẓar ve 

ṣāḥib-i kerem ola, ki herkesiñ ḥāline naẓar idüp miḳdārına göre kerem ü iḥsān 

eyleye. Bu beyt cā�izdir ki meḳādīr-i �uşşāḳı teşḫīṣ eylemez meḥābībden şikāyet 

ola. Ve cā�izdir ki bī-�aḳl u temyīz ve bī-kerem u iḥsān erbāb-ı devletden ola.

ار ن   در  אی  اכ زر از 
ت   دارد כ  כ 

Zer ez-behā-yı mey eknūn çu gul dirīġ me-dār

Ki �aḳl-ı kül be-ṣedet �ayb muttehem dāred

Behā-yı mey iżāfeti lāmiyyedir. Eknūn ya�nī bu faṣl-ı bahārda. Dirīġ 
me-dār esirgeme dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. �Aḳl-ı kül iżāfeti beyāniyyedir, 

meşāyiḫ ıṣṭılāḥında rūḥ-ı a�ẓam dirler. Ba�żılar didiler ki �aḳl-ı evveldir ki 

1 S: nergisiñ ol altı yapraġı, beñzer altı aḳçeye ki.

2 Beytin anlamı nüshalarda verilmediği için bu anlam tarafımızdan verilmiştir.

3 S: Ki bunda kimdir.
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Ḫudā’dan1 evvel ṣādır olan oldur, ve’l-
ilmu 
inde’llāh2. Be-ṣedet; tā ma�nā cihe-

tinde �ayb’a muḳayyeddir, be-ṣed �aybet taḳdīrinde. Muttehem ism-i mef�ūl-

dür ifti�āl bābından, mu�tell-i vāvīdir, aṣlı muvtehem idi, i�lālle muttehem oldı.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu faṣl-ı bahārda altunı (155a) bādeden gül gibi dirīġ ṭut-

ma, ya�nī gülüñ içinde altuna beñzer ṣarıca ḫurde nesneler vardır, anı ṣarf idüp 

eline cām-ı bāde almışdır. Gülüñ açılup muṭabbaḳ olduġın pür-bāde ḳadeḥe 

teşbīh eylemişler, niteki tā ḳāfiyesinde geçdi.

Beyt:  אف ا אدۀ  אم  ن     
אف ا   אن  در او ار ز   

Kunūn ki ber-kef-i gul cām-ı bāde-i ṣāf ’est

Be-ṣed hezār zebān bulbuleş der-evṣāf ’est3

Ya�nī gül ki cām-ı bādeden zerin dirīġ eylemeyüp ṣarf-ı mey-i surḫ4 eyledi, 

sen daḫi anıñ gibi zeriñi cām-ı bādeden dirīġ eylemeyüp mey-nūş5 ol. Ṣaḳın 

zeriñi (M+ meyden) dirīġ ṭutma, zīrā �aḳl-ı küll6 seni yüz �aybla müttehem ṭutar. 

Mıṣrā�-ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde; murād budur ki gül içinde olan ṣarıca nesne altun 

gibidir, gül, yapraġını niẟār ider, ammā anı imsāk ider diyen beytiñ murādına 

vāṣıl olmamış7. Zīrā imsāki güle isnād eylememişler, (S+ belki ġoncaya isnād ey-

lemişlerdir,) dürülmüş ve yumulmuş8 olduġı içün. Ke�enne ki zeri cebindedir9. 

Niteki Ḫāce buyurur:

Beyt:  אد ّאم داد   אرون  ا ال   ا
ارد   אن  א زر  אز   א  

Aḥvāl-i genc-i Ḳārūn k’eyyām dād ber-bād

Bā-ġonçe bāz gūyīd tā zer nihān ne-dāred10

Mıṣrā�-ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde; zīrā gülüñ �aḳlı seni yüz �aybla müttehem ṭutar 

diyen �aḳl-ı (M,T+ evvel) ġayr-i mesmū� bikr ma�nā iḫtirā� eylemiş.11

1 S: ḫalādan.

2 İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir.

3 49. gazel 1. beyit

4 S: mey-i ruḫ.

5 S: bāde-nūş.

6 S: �aḳıl.

7 <T+ Redd-i Sürūrī>

8 S: bükülmüş.

9 S, M: içindedir.

10 170. gazel 10. beyit

11 <T+ Redd-i Şem�ī>
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ان אه    ز   כ آ
م دارد م دل ره در  ام  כ
Zi-sırr-ı ġayb kes āgāh nīst ḳıṣṣa me-ḫān

Kudām maḥrem-i dil reh derīn ḥarem dāred

Sırr-ı ġayb iżāfeti lāmiyyedir. Ḳıṣṣa, me-ḫān’ıñ muḳaddem mef�ūlidir.  
Bu tenbīhdir şol kimesnelere ki esrār u aḥvāl-i ġaybiyyeye ıṭṭılā� da�vāsın idüp 

ḳıṣṣa-ḫān gibi mecālisde basṭ-ı kelām ider. Pes, bunuñ gibileri bu işden nehy 

idüp buyurur ki Ḫudā kimseyi esrār-ı ġaybiyyeyye1 muṭṭali� eylemez, illā vaḥy 

ü ilhām sebebiyle. Niteki enbiyāya ve evliyāya vāḳi�dir. Pes, istifhām-ı inkārī 

ṭarīḳiyle buyurur: Kudām maḥrem-i dil; kudām edāt-ı istifhāmdır, �Arabī-

de eyyü gibi. Maḥrem lüġatta ḥarām ma�nāsınadır, niteki (M,T+ filān kimse) 

filān ḫatunuñ maḥremidir dirler, ya�nī nikāḥı ḥarāmdır aña dimekdir, ammā 

ıṣṭılāḥda maḥrem-i dil müşrif �ale’l-ḳulūb ma�nāsınadır, ya�nī göñüller esrārına 

muṭṭali� dimekdir. Mekke’ye Ḥaremu’llāh dirler ve Ḥaremeyn2 Mekke ile Me-

dine’ye dirler. Derīn’de der bā-yı ṣıla ma�nāsınadır. Ḥarem’den bunda murād 

�ālem-i ġaybdır.

Maḥṣūl-i Beyt: �Ālem-i ġayb sırrından kimse āgāh degildir, bu ḳıṣṣa-ḫān-

lıġı terk eyle. Ḳanḳı maḥrem-i diliñ bu ḥareme yolı var? Ya�nī ḳanḳı ehl-i keşf 

Allāh’ıñ maḫfī işlerine �ālim u �ārifdir? Meger ki cānib-i Ḥaḳ’dan manṣūr u 

muẓaffer ola, enbiyā ve evliyā gibi.

ان  ف  א   ز   
א   و او  دارد כ 
Zi-ceyb-i ḫırḳa-i Ḥāfıẓ çi ṭarf bi-tvān best

Ki mā Ṣamed ṭalebīdīm u ū ṣanem dāred

Ceyb-i ḫırḳa-i Ḥāfıẓ iżāfetleri lāmiyyedir. Ṭarf bunda fā�ide ma�nāsınadır, 

ümīd ma�nāsınadır diyen indī söylemiş3. Bi-tvān best; bunda māżī maṣdar 

ma�nāsınadır, bi-tuvān besten taḳdīrinde, baġlamaḳ mümkündür dimekdir. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Ṣamed Ma�būd-i bi’l-ḥaḳ dimekdir. Ṭalebīdīm, fi�l-i māżī 

1 S: ġaybına.

2 S, T: Ḥaremān.

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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nefs-i mütekellim ma�a’l-ġayr, ṭaleb eyledik ma�nāsına. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ū żamī-

ri ceyb’e rāci�dir veyā Ḥāfıẓ’a. Ṣanem bunda bütdür, ya�nī şol şekil ki kāfirler 

aña �ibādet iderler, ol şekil de oġlan ṣūretinde olur ve ḳız ṣūretinde olur ve kelb 

ṣūretinde olur ve sā�ir ḥayvānāt şeklinde olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ḫırḳası yaḳasından ya�nī riyāyla giydügi ḫırḳasın-

dan ne fā�ide baġlamaḳ olur? Murād Ḥāfıẓ kendidir, ẕikr-i maḥall ve irāde-i 

ḥāll ṭarīḳiyle. Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ’ıñ ḫırḳa-pūş olup fuḳarā zeyyinde olmasından nes-

ne fā�idelenmek olmaz, zīrā biz Ṣamed istedik, ol ise ṣanem-perestdir (155b) 
ya�nī maḥbūb sever. Ḥāṣılı, maḥbūb-dostdur, pes, andan vuṣūl ile’llāhı ṭaleb 

eylemek bī-fā�idedir.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

ا  دارد א ا   آن כ 
אل از   دارد اش در  

Her ān ki cānib-i ehl-i vefā nigeh dāred

Ḫudāş der-heme ḥāl ez-belā nigeh dāred

Cānib-i ehl-i vefā iżāfetleri lāmiyyedir. Nigeh dāred ri�āyet eyleye dimek-

dir. Ḫudāş; żamīri her ān ki’deki ki’ye rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her ol kimse ki ehl-i vefā cānibini ri�āyet eyleye, Ḫudā ol 

kimseyi cemī� aḥvālde belādan ṣaḳlaya. Bu redīfde Āṣafī’niñ bir ġazeli var ki 

maṭla�ı du�āda vāḳi� olmuş, bunuñ gibi.

Maṭla�: ا ز درد دل آن  را  دارد
   د را  دارد  

Ḫudā zi-derd dil-i ān sīne-rā nigeh dāred

Ki ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i dīrīne-rā nigeh dāred1

1 Eski arkadaşlığın hukukuna riayet eden kimsenin gönlünü Allah dertten korur, onu sıkıntıya düşürmez 

(veya dertten korusun, sıkıntıya düşürmesin).



1032 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

אن ق   ا כ  ت 
א  دارد אه دار  ر 

Geret hevā’st ki ma�şūḳ ne-gseled peymān

Nigāh dār ser-i rişte tā nigeh dāred

Ki ḥarf-i beyān. Ne-gseled, fi�l-i nefy-i müstaḳbel müfred ġā�ib, ḳırmaya 

dimekdir. Peymān �ahd u ḳavl ü ḳarār ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger hevesiñ var ise ki ma�şūḳ peymān-ı muḥabbeti ḳaṭ� 

eylemeye, ser-rişte-i muḥabbeti ri�āyet idüp ṣaḳla, tā ol daḫi ṣaḳlaya. Ya�nī sen 

muḥabbetde ẟābit ol ki ol daḫi ẟābit ola1.

ت دو  دو   
א  دارد א  آ כ آ

Ḥadīẟ-i dōst ne-gūyem meger be-ḥażret-i dōst

Ki āşinā suḫan-i āşinā nigeh dāred

Ḥadīẟ bunda ḫaber ma�nāsınadır, dōst’a iżāfeti lāmiyyedir. Meger bunda 

illā-yı istiẟnā�iye ma�nāsınadır. Be-ḥażret; bā ḥarf-i ṣıla, dōst’a iżāfeti lāmiyye-

dir. Ki ḥarf-i ta�līl. Āşinā biliş. Suḫan-i āşinā iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ ḫaberin  söylemem illā dostuñ ḥużūrına ya�nī ken-

dine. Zīrā āşinā āşinānıñ sözini ṣaḳlar, kimseye ifşā eylemez.

אه دار     כ د را 
ا  دارد د  ه   ز د 
Çu goftemeş ki dilem-rā2 nigāh dār çi goft

Zi-dest-i bende çi ḫīzed Ḫudā nigeh dāred

Çu ḥarf-i ta�līl. Goftemeş; şīn-i żamīr dilde merkūz olan cānāna rāci�dir. 

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl, mā-ba�di maḳūldür. Çi goft; mıṣrā�-ı ẟānī bu 

goft’uñ maḳūlidir. Çi ḫīzed ne ḥāṣıl olur dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki cānāna didim ki benim göñlümi ri�āyet eyle, ne 

didi ya�nī mıṣrā�-ı ẟānīniñ mażmūnını (M,T+ didi.) Ḳuluñ elinden ne ḥāṣıl olur, 

1 T: sen muḥabbetde ẟābit ol ki ol daḫi ẟābit ola. <T+ Ser-rişte-i muḥabbet iżafeti beyāniyyedir, ya�nī 

muḥabbet kendi.>

2 M, S: dil-i men.
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Ḫudā ṣaḳlaya didi. Ya�nī her ne ki isterseñ Ḫudā’dan iste, ḳullarından isteme, 

zīrā1 Allāh’ıñ irādeti olmayınca ḳul nesneye ḳādir degildir dimekdir.

ب ای آن  א   و زر و دل و 
א  دارد כ    و و
Ser u zer u dil u cānem fedā-yı ān maḥbūb

Ki ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i mihr u vefā nigeh dāred

Fedā-yı ān iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i mihr u vefā iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Başım, daḫi mālım ve dil ü cānım ol maḥbūba fedādır ki 

mihr ü vefā ṣoḥbeti ḥaḳḳını ri�āyet eyleye, ya�nī vefā-dār u mihr-dār ola ve 

ġaddār olmaya.

ا  א در آن  ز ار دل 
א  دارد ز روی   כ 

Ṣabā der-ān ser-i zulf er dil-i merā bīnī

Zi-rūy-ı luṭf bi-gūyeş ki cā nigeh dāred

Ṣabā münādā, ḥarf-i nidāsı maḥẕūfdur. Ān ser-i zulf buyurduġı cānānıñ 

ser-i zülfine işāretdir. Dil-i merā iżāfeti lāmiyyedir. Bīnī fi�l-i mużāri� müfred 

muḫāṭabdır, görürsün dimekdir, fi�l-i şarṭ vāḳi�dir ve mıṣrā�-ı ẟānī cevābıdır. 

Bi-gūyeş; şīn-i żamīr dil’e rāci�dir. Ki ḥarf-i beyān-ı ḳavl. Cā bunda menzil ü 

maḳām ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, eger benim göñlümi ol ser-i zülfde görürseñ aña 

luṭf yüzinden söyle ki yerini ṣaḳlayu ṭutsun ya�nī yerini beklesün ki zamāne 

yercügezidir2.

אی د  אن כ כ   אش  د 
א  دارد و د د  ات 
Dilā ma�āş çunan kon ki ger bi-laġzed pāy

Ferişteet be-du dest-i du�ā nigeh dāred

Dilā münādā. Ki ḥarf-i beyān. Bi-laġzed; bā ḥarf-i istiḳbāl, laġzed fi�l-i 

mużāri� müfred ġā�ib, ṭayrınur3 dimekdir. Pāy, bi-laġzed’iñ fā�ili. Ferişteet; 

1 S: ya�nī.

2 M,  T,  F: yerini beklesün ki zamāne yercügezidir zamāne yercügezi.

3 S: ṭayanur. M: sürçer.
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(156a) tā żamīr-i ḫiṭāb. Be-du dest; bā mā�a ma�nāsınadır ve du�ā’ya iżāfeti 

beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ancılayın dirlik eyle ki eger ayaġıñ ṭayrınursa1 

melek seni iki du�ā eliyle ṣaḳlaya. Ya�nī �ālemde ḫalḳla şöyle ma�āş eyle ki sen-

den bir zelle vāḳi� olursa melekler seniñçün du�āya meşġūl olalar.

ا را  دار ن  אرزان و 
א  دارد ا  אن  כ  

Mubārizān u yelān ḫāce-rā nigeh dārīd

Ki hemçu cān-ı girāmī şumā nigeh dāred

Bu beyt dīvānlarda bulunmadı, ammā şerḥlerde mevcūd olduġıçün 

(M,T+ tetmīm-i fā�ide içün) yazıldı. Mubārizān elif ve nūn’la cem oldı ẕe-

vi’l-�uḳūle ṣıfat olduġiçün, zīrā mubāriz bahādıra dirler ki Fārisīce dilīr dir-

ler, lafẓ-ı �Arabīdir. Yelān da böyledir, ammā Fārisīdir, ya�nī �aṭf-ı tefsīrī vāḳi� 

olmuş2, müfredi yel’dir. Ḫāce bunda efendi ve velī-ni�metden �ibāretdir. Ḫā-
ce’den murād Bārī Te�ālā olmaḳ rūşendir diyen ḫaṭā-yı fāḥiş eylemiş3, zīrā 

esmā�u’llāh tevḳīfīdir ve Ḫudā’ya ḫāce ıṭlāḳı Şāri�’den mesmū degildir ve bu 

kimseniñ bunuñ gibi ḫaṭāyāsı lā-yu�add u lā-yuḥṣādır. Ḫāce’den murād4 Ḫudā 

olıcaḳ, anı bahādırlara5 ıṣmarlamaḳ ziyāde fāsiddir. Girāmī kāf-ı �Acemīniñ 

kesri ve żammıyla lüġatdir, �azīz dimekdir, ḥāṣılı, mu�azzez ü mükerrem ma�nā-

sınadır. Cān-ı girāmī iżāfeti beyāniyyedir. Şumā aṣlında şumā-rā idi, żarūret-i 

vezn içün ve ḳāfiye içün rā ḥaẕf olındı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey bahādırlar, ḫācenizi ṣaḳlañ ve gözediñ ki sizi cān-ı �azīz 

gibi gözede ve ri�āyet eyleye. Ya�nī siz efendiñiziñ ḥıfẓında ve ri�āyetinde ihmāl6 

eylemeñ, tā ki ol  da sizi ri�āyetde ihmāl eylemeye. Ḥāṣılı, vefā-dārlıġa terġībdir.

א א  א  ارت כ אر را
א  دارد אر   אد

Ġubār-ı rāh-guẕāret kucā’st tā Ḥāfıẓ

Be-yādgār-ı nesīm-ı ṣabā nigeh dāred

1 S: ṭayınursa. M: sürçerse.

2 (S+ Mıṣrā�: Mubāriz u baṭal u bāsil u şucā� dilīr).

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 M: maḳṣad.

5 S: Ḫudā’ya. M, T: bahādıra. F hüshası tercih edildi.

6 S: ḳuṣūr.
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Rāh-guẕār geçit ya�nī geçeçek yer, güẕergāh da dirler1, tā żamīr-i ḫiṭāb. 

Ġubār’ıñ rāh-guẕār’a iżāfeti lāmiyyedir. Tā bunda ḥattā ma�nāsınadır. Ḥāfıẓ 

mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Be-yādgār; bā (M,T+ bunda) diyü ma�nāsını virür, 

zā�id olmaḳ da cā�iz, belki zā�id olması evlādır. Yādgār añılıcı ma�nāsınadır, 

(M,T+ ya�nī bir şey ki dünyāda anıla,) nesīm’e iżāfeti lāmiyye ve nesīm’iñ ṣa-
bā’ya beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ yoluñ geçidi tozı ya�nī uġraġı tozı ḳandadır ki 

tā Ḥāfıẓ nesīm-i ṣabā yādigārı diyü ḥıfẓ eyleye. Ya�nī reh-güẕārıñ ġubārını 

ta�yīn buyur, tā ki Ḥāfıẓ bād-ı ṣabā yādigārı diyü anı tūtiyā gibi ṣaḳlayu 

ṭuta.

147

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א دارد א آن  כ  و 
אش כ آ دارد ۀ  آن 
Şāhid ān nīst ki mūyī vu miyānī dāred

Bende-i ṭal�at-ı ān bāş ki ānī dāred

Ki ḥarf-i beyān. Mūyī ve miyānī yā’ları vaḥdet içündür veyā tenkīr içün. 

Bende-i ṭal�at-ı ān iżāfetleri lāmiyyedir, ṭal�at lüġat-i �Arabīde rü�yetdir ya�nī 

görmek, ṣoñra �Acem yüzde isti�māl eyledi, insānıñ evvel görinen yüzi olduġı-

çün. Bāş fi�l-i emr müfred muḫāṭab, ol dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ānī; yā 

ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Ān güzellikdir, ya�nī mecmū� esbāb-ı ḥüsnden ṣādır 

u ẓāhir olan hey�et.

Maḥṣūl-i Beyt: Maḥbūb ol degildir ki a�lā kākül ü gīsū ve ṭurrası ola ancaḳ, 

ya�nī maḥbūbda hemān bunlar ile iktifā eyleme, belki ol maḥbūbuñ yüziniñ 

bendesi ol ki ānı ola (M,T+ ya�nī ānı var). Ḥāṣılı, dilberlik bir iki ḳıl güzelligiyle2 

degildir, belki dilberde ān gerekdir. Niteki Necātī buyurmuş:

1 S: güẕergāh, memergāh da dirler.

2 S: dilberlik bir iki güzellügile.
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Beyt:  Dilberde murād ān olur endām degüldür

  Keyfiyyet olur meyde ġaraż cām degüldür1

ی   و ر و  ۀ 
א כ  دارد  آ و 

Şīve-i ḥūr u perī gerçi laṭīf ’est velī

Ḫūbī ān’est u leṭāfet ki fulānī dāred

Şīve maḥbūblarıñ nāzı ve şīrīn ḥareketi. Ḥūr �Arabīde aḥver’iñ ve ḥavrā’nıñ 

cem�idir, ammā �Acem müfred maḳāmında isti�māl (156b) ider ve üslūbları 

üzere elif ve nūn’la cem� iderler. Niteki Gülistān’da vāḳi�dir.

Beyt:  اف د ا ران  را دوزخ 
اف  ا   س  ا אن  از دوز

Ḥūrān-ı behiştī-rā dūzaḫ buved A�rāf

Ez-dūzaḫiyān purs ki A�rāf behişt’est2

Perī lüġat-i �Acemde cinne dirler. Ḫūbī; yā ḥarf-i maṣdar. Ki ḥarf-i beyān. 

Fulānī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥūr u perīniñ şīve ve nāzı gerçi laṭīfdir, ammā güzellik ve 

leṭāfet oldur ki filān kimseniñ var. (S+ Fulān) elfāẓ-ı kināyedendir, murādı ken-

di cānānınıñ medḥidir, ya�nī benim cānānım ḥūr u perīden güzeldir3.

אب ان در ا ای     
ش آب روا دارد א   כ 

Çeşme-i çeşm-i merā ey gul-i ḫandān der-yāb

Ki be-ummīd-i tu ḫoş āb-ı revānī dāred

Çeşme-i çeşm iżāfeti beyāniyyedir ve merā’ya iżāfeti lāmiyye. Gul-i ḫan-
dān iżāfeti de beyāniyyedir, ḫandān ṣıfat-ı müşebbehedir, ḫandīden’den, güle-

gen dimekdir. Der-yāb añla ve tedārük eyle, bul ma�nāsınadır, iriş ma�nāsına 

degildir (M,T+ ba�żıları ẓann eyledügi gibi4.) Ki ḥarf-i ta�līl. Be-ummīd-i tu; 

1 Necati Bey Divanı G. 173/1.

2 Cennetteki huriler için A’râf cehennem gibidir. Bir de cehennemliklerden sor, onlara göre A’râf cennet 

gibi.

3 S: güzeldir dimekdir.

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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bā ma�a ma�nāsınadır ve iżāfeti lāmiyyedir. (M,T+ Ḫoş a�lā ma�nāsındır.) Āb-ı 
revānī iżāfeti beyāniyye, yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm çeşmesini ey gül-i ḫandān, yoḳla ve bul ya�nī 

tedārük eyle, zīrā seniñ ümīdinle a�lā āb-ı revānı var. Ya�nī āb-ı revān kenārı 

maḳbūl ü ḫoş-āyendedir, imdi çeşmim çeşmesine1 gel ki ḫoş āb-ı revānı var, tā 

ki ẕevḳ u ṣafā (S,T+ kesb) eyleyesin.

ازی وی  در   ا  ا
א دارد  از د  آن כ כ כ

Ḫam-ı ebrū-yı tu der-ṣan�at-ı tīr-endāzī

Bi-sted ez-dest-i her ān kes ki kemānī dāred

Ḫam-ı ebrū-yı tu iżāfetleri lāmiyyedir. Tīr-endazī; yā ḥarf-i maṣdar. Tīr-en-
dāz vaṣf-ı terkībīdir, endāzīden’den, (M,T+ oḳ atıcı  dimekdir.) Bi-sted; bā ḥarf-i 

te�kīd, sited fi�l-i māżī müfred ġā�ib, siteden’den, aldı dimekdir. Dest’iñ her ān 
kes’e iżāfeti lāmiyyedir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Kemānī; yā vaḥdet veyā tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫam-ı ebrūñ tīr-endāzlıḳ ṣan�atında elinden aldı 

her kimseniñ ki kemānı var. Ya�nī seniñ kemān ebrūñ2 tīr-i müjgānla cemī� 

kemān-keş ve tīr-endāzlara ġalebe idüp ellerinden tīr ü kemānların aldı ki size 

tīr-endāzlıḳ lāyıḳ degil diyü, ya�nī bu ṣan�atda siz kāmil degilsiz dimekdir.

دی א   כ אن    دل 
א دارد آری آری   

Dil-nişān şud suḫanem tā tu ḳabūleş kerdī

Ārī ārī suḫan-ı �ışḳ nişānī dāred

Dil-nişān vaṣf-ı terkībīdir, nişānīden’den, dikmek ve dikilmek, lāzımla 

müte�addī beyninde müşterekdir, ya�nī dilde dikilici, ḥāṣılı, dilde te�ẟīr idici 

oldı dimekdir, kelāmıñ dillerde te�ẟīrinden �ibāretdir, ammā ekẟer dil’den bedel 

ḫāṭır lafẓını īrād iderler. Niteki Āṣafī īrād eylemişdir.

Beyt:  כא آ ح     
ا   אن  א  د آن       כ

Mī-goft şerḥ-i tīzī-i peykānet Āṣafī

Tīr-i tu kerd ān heme ḫāṭır-nişān merā3

1 M: çeşme-i ḥüsne

2 S: ebrūlarıñıñ

3 M: nişān-rā. T, F: nişān serā. Anlam: Âsafî senin temreninin (ok ucunun) keskinliğini şerh ediyordu ki 

senin okun (yan bakışın) beni hedef yaptı, okun kalbime saplandı.
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(S,T+Bāḳī):

Beyt:  Ruḫuñ �aksiyle ṣahn-ı dīde bāġ u gülsitānımdır

  Nihāl-i ser-bülendiñ ḫayliden ḫāṭır-nişānımdır1

Āṣafī beytinde tīriñ ḫāṭır-nişān eyledi dimekden ġaraż eglendi (M,T+ dimek-

dir,) ammā Bāḳī’niñ beytinde ḫayliden ḫāṭırımda merkūz u ẟābitdir ya�nī 

ezberimdedir dimekdir. Suḫan, şud kelimesiniñ fā�ilidir ve mīm’e iżāfeti lā-

miyyedir. Tā bunda ibtidā-yı ġāyet içündür, zamānda münẕü gibi. Ḳabūleş; 
żamīri suḫan’a rāci�dir. Ārī ārī te�kīd-i lafẓīdir. Suḫan-ı �ışḳ iżāfeti lāmiyyedir. 

Nişānī; yā vaḥdet veyā tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim sözüm dil-nişān oldı ya�nī ḫāṭırlarda mü�eẟẟir ü ẟā-

bit oldı, ḥāṣılı, ḫalḳ sözümi ezberledi sen sözümi ḳabūl ideli. Belī belī, �ışḳ 

söziniñ nişānı ve �alāmeti (157a) vardır. Ya�nī �ışḳ u muḥabbetden nāşī olan 

kelām sūz-nāk ü mü�eẟẟir olur, anı herkes ḳabūlle telaḳḳī ider dimekdir.

م راز در ره   כ  
א دارد  כ    

Der reh-i �ışḳ ne-şud kes be-yaḳīn maḥrem-i rāz

Herkesī ber-ḥaseb-i fehm gumanī dāred

Reh-i �ışḳ iżāfeti lāmiyyedir. Be-yaḳīn; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Maḥrem-i 
rāz iżāfeti maṣdar-ı mīmī’niñ mef�ūline iżāfetidir. Herkesī; yā vaḥdet veyā 

tenkīr içündür. Ḥaseb, ḥā’nıñ ve sīn’iñ fetḥalarıyla, miḳdār ve �aded ma�nā-

sınadır, fehm’e iżāfeti lāmiyyedir. Gumānī; yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. 

<T,F+ Gumān, kāf-ı �Acemīniñ żammıyla, �Arabīde ẓann ma�nāsınadır.>

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ ṭarīḳinde kimse yaḳīnen rāz-ı �ışḳa maḥrem olmadı 

ya�nī ḥaḳīḳatle �ışḳı bilmedi, gerçi her kimse fehmi miḳdārınca bir ẓann ṭutar. 

Ya�nī her kimseniñ fehmi miḳdārınca rāz-ı �ışḳa ıṭṭılā�ı var, ḥāṣılı, herkes ben 

muṭṭali�im diyü da�vāsındadır, hīç kimseniñ �adem-i �ilmine iḳrārı yoḳdur.

ف אت  ا אن ز כ אت  ا א 
כא دارد כ    و و  

Bā-ḫarābāt-nişīnān zi-kerāmāt me-lāf

Her suḫan vaḳtī vu her nukte mekānī dāred

1 Baki Divanı G. 128/1.
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(S+ Bā-ḫarābāt-nişīnān;) bā ḥarf-i ṣıla, ḫarābāt-nişīnān elif ve nūn’la cem� 

oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīri, bā-rindān-ı ḫarābāt-nişīnān idi. 

Ḫarābāt-nişīn vaṣf-ı terkībīdir, meyḫānede oturıcı ma�nāsına ya�nī bāde-nūş. 

Kerāmāt bunda ḫavāriḳ-ı �āde ma�nāsınadır ki evliyādan Allāh’ıñ emriyle ṣādır 

olur. Me-lāf fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, lāf urma dimekdir ya�nī çeñe çalma, 

lāfīden’den müştaḳdır, ögünmek ma�nāsına. Vaḳtī; yā ḥarf-i vaḥdet. Mekānī 
de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫarābāt-nişīn rindlere kerāmāt ve velāyātdan lāf urup çeñe 

çalma, zīrā her sözüñ bir vaḳti ve her nükteniñ bir mekānı vardır. Ya�nī meyḫā-

ne-nişīn bāde-nūşlara kerāmātdan muṣāḥabet eylemek vaḳtsiz ve ġayr-i maḥal-

linde1 söz söylemekdir, bu ise meẕmūmdur. Zīrā ‘Li-kulli maḳāmin maḳāl’2dir.

ای ك  در    غ ز
ا دارد אل  אری כ ز د  

Murġ-ı zīrek ne-şeved der-çemeneş naġme-serāy

Her bahārī ki zi-dunbāl ḫazānī dāred

Çemeneş; şīn żamīri mıṣrā�-ı ẟānīde bahār’a rāci�dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr 

ṭarīḳiyle.  Naġme-serāy; ba�żı nüsḫada perde-serāy vāḳi�dir, ikisiniñ de me�āli 

birdir, serāyīden’den, (M,T+ sīn’iñ fetḥi ve kesri lüġatdir, yırlamaḳ ma�nāsına, 

naġme-serā ırlayıcı ma�nāsınadır. Bahārī; yā vaḥdet veyā tenkīr içündür.) Ki 
rābıṭ-ı ṣıfat. Dunbāl lüġatde ḳuyruḳ ma�nāsınadır, ammā bunuñ gibi yerlerde 

ard ve ṣoñ ma�nāsınadır. Ḫazānī; yā tenkīr içündür

Maḥṣūl-i Beyt: Zīrek murġ çemende ırlamaz ya�nī naġme-serā olmaz 

her bahārıñ ki ardından ḫazānı ola. Ya�nī �āḳıl olan kimse zeḫārif-i dünyāya 

muḥabbet idüp meyl eylemez, zīrā müteġayyir ü fānīdir. Ḥāṣılı, her nesne ki 

maḥall-i zevālde3 ola, ẕekīler ve zīrekler aña raġbet eylemezler.

א ر ا د از  כ  ی  כ 
א دارد ار כ در د   

Gūy-ı ḫūbī ki bered ez-tu ki ḫurşīd īn-cā

Ne suvārī’st ki der-dest �inānī dāred

1 S: maḥalsiz.

2 Her makam/yer için ona uygun düşen bir söz vardır.

3 S: dilde.
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Gūy-ı ḫūbī iżāfeti beyāniyyedir ve yā maṣdariyye. Ki ismdir, men-i istifhā-

miyye ma�nāsına, ya�nī kim dimekdir. Bered, (M,T+ bā’nıñ ve rā’nıñ fetḥalarıy-

la,) fi�l-i mużāri� müfred ġāyib, iledür dimekdir, ya�nī kim iledür, iletmez di-

mekdir istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle. Ki haf-i ta�līl. Īn-cā (M,T+ bunda) dimekdir, 

ya�nī güzellik meydānında. Ne edāt-ı nefydir. Suvār atlu dimekdir, yā vaḥdet-i 

nev�iyye ve sīn ve tā edāt-ı ḫaber, bir dürlü atlı degildir dimekdir. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. �İnānī; yā ḥarf-i tenkīr ve �inān uyan dizgini, bunuñ gibi yerlerde 

iḫtiyārdan kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Güzellik ṭopını ya�nī güzelligi kim iledebilür senden, ya�nī 

güzelligi senden kim alabilür ki güneş bu meydān-ı ḥüsnde bir dürlü atlı de-

gildir ki elinde �inān-i iḫtiyārı ola. Ya�nī güneş bu ḳadar leṭāfet ü ḫūbluġıla 

seniñ ḥüsnüne firīfte ve bī-iḫtiyārdır. Pes, ḥüsünde1 sen cemī� güzellere (157b) 
ġālibsin

وش א  כ     و 
א دارد א و  א  ز כ  כ

Mudde�ī gū luġaz u nukte be-Ḥāfıẓ me-furūş

Kilk-i mā nīz zebānī vu beyānī dāred

Mudde�ī bunda da�vā-yı fażl u kemāl iden kimsedir, gerek da�vā-yı ṣaḥīḥ ol-

sun, gerekse olmasun, rā muḳadderdir, taḳdīri, mudde�ī-rā. Gū fi�l-i emr müf-

red muḫāṭabdır, müdde�īye söyle, mā-ba�di maḳūl-i ḳavldir. Luġaz ismdir gizli 

ma�nāsına, (M,T+ �Arab) ‘Elġaza fī kelāmihi’ dir, ḳaçan bir kimse murādını ta�-

miye eylese ya�nī gizlese, cem�i elġāz gelür, cem�-i ḳılletdir. Aṣlında (M,T+ luġaz) 

yerbū�uñ deliklerinden birine dirler, ziyāde tafṣīle muḥtācdır, ammā bura anıñ 

maḳāmı degildir. Nukte’den bunda kelām-ı daḳīḳ murāddır. Me-furūş fi�l-i 
nehy müfred muḫāṭab, ṣatma dimekdir, furūşīden’den. Kilk bunda ḳalemdir. 

Nīz daḫi dimekdir. Zebānī ve beyānī yā’ları tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce iltifāt2 ṭarīḳiyle buyurur (S,T+ ve ḫiṭāb-ı) �āmmla. 

Müdde�īye söyle, lüġaz ü nükte Ḥāfıẓ’a ṣatma, ya�nī Ḥāfıẓ’a kemāl ü ma�ri-

fet �arż eyleme, zīrā bizim de ḳalemimiziñ zebānı ve beyānı var. Ya�nī lüġaz ü 

mu�ammāya biz de ḳādiriz, hemān ḳādir sen degilsin ancaḳ.

1 T: çemende.

2 S: ḫiṭāb-ı iltifāt.
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148

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

א رود ن دل   روی  ه  از د
א رود ه   א ز د  روی 

Ez-dīde ḫūn-i dil heme ber-rūy-ı mā reved

Ber-rūy-ı mā zi-dīde ne-bīnī çihā reved

Ḫūn-ı dil iżāfeti lāmiyye. Heme hep dimekdir, ḫūn-ı dil’e ḳayd olıcaḳ1 

ḫūn-ı dil cemī�an yüzümüz üzre aḳar dimek olur, reved’e ḳayd olınca ḫūn-ı 

dil yüzümüz (M,T+ üzre) dā�imā aḳar dimek olur, ve liküllin vichetun. Rūy-ı 
mā iżāfeti de lāmiyyedir. Reved gider dimekdir ya�nī aḳar. Ne-bīnī fi�l-i 

nefy-i istiḳbāl, mutażammındır ma�nā-yı istifhāmı, görmez misin dimekdir. 

Çihā çi’niñ cem�idir üslūb-ı �Acem üzre, neler dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dīdeden ḫūn-ı dil hep yüzümüz üzre gider, ya�nī gözü-

müzden yüregimiz2 ḳanı hep yüzümüz üzre aḳar veyā dā�imā yüzümüz üzre 

aḳar dimekdir. Mıṣrā�-ı ẟānīde zi-dīde’de zā-yı müfrede min-i ecliyye ma�nāsına 

da olmaḳ cā�izdir, ya�nī dīde ucından yüzümüz üzre neler gider veyā yüzümüz 

üzre neler vāḳi� olur. Ḥāṣılı, göñüle  belā gözden gelür, her ne çekerse göñül 

gözden çeker. Niteki dimişler:

Beyt:  Göz ucından dil-i vīrāneye āteş düşdi

  Raḫt-ı ṣabrı daġılup ḥāli müşevveş düşdi3

Gözden göñül ḳanı (M,T+ dükeli) bizim yüzümüz üzre gider diyenler ḥaḳ edāyı 

eylememişler.

ا  ا א در درون  
ا رود א زان  אد ا رود دل   

Mā der-derūn-ı sīne hevāyī nuhufteīm

Ber-bād eger reved dil-i mā zān hevā reved

1 S: olınca.

2 S: küregimüz.

3 Amrî Divanı G. 132/1.
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Derūn-ı sīne iżāfeti lāmiyyedir. Hevā muḥabbet u ārzū ma�nāsınadır. Nu-
hufteīm fi�l-i māżī mütekellim ma�a’l-ġayr, gizlemişiz dimekdir. Dil-i mā iżā-

feti lamīyedir. Zān hevā; zā-yı müfrede bunda ibtidā içündür ve min-i ecliyye 

ma�nāsına da olmaḳ cā�izdir.

Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Biz sīnemiz içinde bir hevā gizlemişiz) ki eger bi-

zim dilimiz bāda giderse ol hevādan gider. Ya�nī biz sīnemiz içinde bir �ışḳ 

u muḥabbet gizlemişiz ki eger göñlümüz fenāya varırsa ol �ışḳ u muḥabbet 

ucından varır.

אد روی  אر  אك راه   
א رود א روا ا آ  روی 

Ber-ḫāk-i rāh-ı yār nihādīm rūy-ı ḫīş

Ber-rūy-ı mā revā’st eger āşinā reved

Ḫāk-i rāh-ı yār iżāfetleri lāmiyyedir. Rūy-ı ḫīş iżāfeti daḫi böyledir. Revā 

cevāz ma�nāsınadır (M,T+ ya�nī cā�izdir.) Āşinā lafẓ-ı müşterekdir, biliş ve ṣuda 

yüzgeç beyninde, bu taḳdīrce ber-rūy-ı mā’da mā lafẓı īhām ṭarīḳiyle vāḳi�dir, 

ya�nī naḥnu ve āb ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ ḫāk-i rāhına ya�nī yolı ṭopraġına kendi yüzümüzi 

ḳoduḳ. Pes, bizim yüzümüz (158a) üzre cā�izdir eger āşinā yürürse, iki ma�nā 

ile. Āşinādan bunda cānān murād olmak da cā�izdir.

رد ه و   כ   آب د
א رود د  ز   د ز  

Seylī’st āb-ı dīde vu ber-her ki bi-gẕered

Gerçi dileş zi-seng buved hem zi-cā reved

Seylī’st; yā ḥarf-i vaḥdet ve sīn ve tā edāt-ı ḫaber ve āb-ı dīde mu�aḫḫar 

mübtedā. Vāv ma�nā-yı ḥāliyyet ifāde ider. Ber-her ki aṣlında ber-herkes ki 
idi, żarūret-i vezn içün kes ḥaẕf olunup ki yerine iḳāmet olındı, ḥāṣılı, ḥaẕf u 

īṣāl ḳabīlindedir. Bi-gẕered geçe ya�nī uġraya. Dileş; żamīri mıṣrā�-ı evvelde 

ki’ye rāci�dir. Zi-cā reved īhām ṭarīḳiyle vāḳi�dir, ya�nī seyl öñine gelen nesneyi 

sürer götürür ve isti�māllerinde ‘Dilem zi-cā reft’ dirler esirgemek ve merḥamet 

eylemek maḳāmında.
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Maḥṣūl-i Beyt: Gözüm yaşı bir seyldir ki her kimiñ üzerine ki uġraya, 

(S+ egerçi göñli ṭaşdan ise, yerinden gider, iki ma�nā ile. Ya�nī her kim ki seyl-i 

dīdemi görüp üzerine uġraya,) göñli yumuşayup beni esirger, veyāḫud seyl-i 

dīdem ḳuvvetinden ve heybetinden yüregi ḳopup yerinden gider.

ا א ه  و روز  ب د א را 
ا رود ر כ   כ  زان ر

Mā-rā be-āb-ı dīde şeb u rūz mācerā’st

Zān reh-guẕer ki ber ser-i kūyeş çi-rā reved

Mā ve āb-ı dīde ve mācerā ẕikri ṣan�at-ı tenāsübdür. Be-āb-ı dīde; bā ma�a 

ma�nāsınadır. Mācerā aṣlında iki kimseniñ veyā bir niçe kimseniñ aralarında 

geçen aḥvāldir, eger ḫayr u eger şerr1, ammā ekẟer ḫuṣūmetde isti�māl olunur. 

Mıṣra-ı ẟānī bā�iẟ-i mācerā’yı beyān ider. Zān; zā-yı müfrede bunda min-i ec-

liyye ma�nāsınadır. Reh-guẕer bunda vech ü cihet ma�nāsınadır, ya�nī ol vecih-

den ol cihetden ötüri dimekdir. Ki ol vechi beyān ider. Ber-ser-i kūyeş; ber 
bunda bā-yı ṣıla ma�nāsınadır, ya�nī be-ser-i kūyeş. (M,T+ Çi-rā) edāt-ı ta�līldir. 

Reved fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, gider dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim āb-ı dīdemiz ile gice ve gündüz mācerāmız vardır 

andan ötüri ki cānānıñ ser-i kūyına niçün gider. Ḫāce bu beytde keẟret-i bükā 

ve giryesini �arż ider. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ taḥḳīḳinde; ol yol uġraġından ki yāriñ 

maḥallesi başındandır, niçün gider diyen kimse beytiñ maḳṣūdına vāṣıl olma-

mış2. Bu beyt cānānıñ cevrinden şikāyeti müş�irdir diyen de (M,T+ murādı) bil-

memiş3, zīrā murād cānānıñ ser-i kūyına cārī olan eşkine reşkdir. Ḥāṣılı, gözi 

yaşı ser-i kūyında sā�il olduġını güniler4.

אك א  כ  אوری כ از ر ر 
א رود ور  در  אه    

Ḫurşīd-i ḫāverī koned ez-reşk cāme çāk

Ger māh-ı mihr-perver-i men der-ḳabā reved

1 M: ammā ḫayır ve eger şer.

2 <T+ Redd-i Sürūrī>

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 M: söyler.
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Ḫurşīd-i ḫāverī iżāfeti beyāniyyedir1 ve yā ḥarf-i nisbet. (M,T+ Reşk güni2 

ma�nāsınadır.) Cāme, koned’iñ mef�ūl-i evveli  ve çāk mef�ūl-i ẟānīsi. Māh-ı 
mihr-perver iżāfeti beyāniyye ve men’e iżāfeti lāmiyyedir. Mihr-perver vaṣf-ı 

terkībīdir, perverīden’den, iki ma�nāya. Birisi, ol cānān mihri terbiye idici ki 

mihr kināyetdir rūyından. Ve birisi, mihr anı terbiye idici ya�nī mihr, anası-

dır3 dimekdir. Ve cā�izdir ki mihr bunda muḥabbet ma�nāsına ola, bu taḳdīrce 

(M,T+ mihr-perver) muḥabbetli ve şefḳatli dimek olur. Der-ḳabā reved; der 
bunda bā-yı ṣıla ma�nāsınadır, ḳabāya girer dimekdir, ya�nī libās-ı fāḫir giyer 

ma�nāsına4.

Maḥṣūl-i Beyt: Maşrıḳ güneşi cāmesini reşkden (S,T+ ve güniden) çāk ider 

eger benim mihr-perver māhım ḳabāya dāḫil ola ya�nī libās-ı fāḫir giyine, zīrā 

aña libās ziyāde yaraşur.

ق دل ه دا  כ ی  כ א 
א رود אن  دار از  ن 

Ḥāfıẓ be-kūy-ı meykede dā�im be-ṣıdḳ-ı dil

Çun ṣūfīyān-ı ṣavma�a-dār ez-ṣefā reved

Ḥāfıẓ mübtedā, ez-ṣefā reved ḫaberi. Be-kūy’uñ bā’sı da ḫabere müte�al-

liḳdir ve ma�nā-yı ẓarfiyyet ifāde ider ve ṣılaya da taḥammüli var. Kūy-ı mey-
kede iżāfeti lāmiyye. Be-ṣıdḳ-ı dil; bu da ḫabere müte�alliḳdir. Ṣıdḳ-ı dil iżāfe-

ti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir. Çun edāt-ı (158b) teşbīh. Ṣūfiyān-ı ṣavma�a-dār 
iżāfeti beyāniyyedir. Ṣavma�a-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, ṣavma�a ṭutıcı 

dimekdir5.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ meyḫāne maḥallesine dā�imā ṣıdḳ-ı dille ṣavma�a-dār 

ṣūfīler gibi ṣafādan gider ya�nī ẕevḳ u ṣafā cihetinden gider, ḥāṣılı, ẕevḳ u ṣafāy-

la gider. Bu ẕikr olan, bā-yı ṣıla ma�nāsınıñdır, ammā ẓarfiyyet ma�nāsı murād 

olunca reved geçer ma�nāsına olur, ya�nī kūy-ı meyḫānede ṣafādan geçer, ya�nī 

geçgin mest olur, (S, F+ ve li-kullin vichetun)

1 M: lāmiyyedir.

2 M: ḥased.

3 S: atasıdır.

4 S: ḳabāya girer dimekdir, ya�nī libās-ı fāḫir ma�nāsınadır.

5 S’de cümle sıralaması kısmen değişik.
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149

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

אب رود  د در  ز ز 
אب رود א   ور آ  

Çu dest der-ser-i zulfeş zenem be-tāb reved

V’er āştī ṭalebem bā-ser-i �itāb reved

Der bunda bā-yı ṣıla ma�nāsına ve ser-i zulf iżāfeti lāmiyye ve şīn-i żamīr 

dilde merkūz olan1 cānānā rāci�dir. Zenem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, 

bunda uram dimekdir. Be-tāb reved; bā ḥarf-i ṣıla, tāb bunda ıżṭırāb ve incin-

mek ma�nāsınadır, ya�nī ıżṭırāba varır dimekdir. V’er vu eger’den muḫaffefdir, 

vāv ḥarf-i �aṭfdır. Āştī, elif-i memdūde ile, barışmaḳdır ya�nī ṣulḥ eylemek. 

Bā-ser-i �itāb; bā ḥarf-i ṣıla, ser-i �itāb iżāfeti lāmiyyedir, ser bunda semt ü 

cihet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki elimi zülfi ucına uram, ıżṭırāba varır, ya�nī zülfi ucı-

na ki yapışam, incinür, bī-ḥużūr olur. Ve eger barışmaḳ ṭaleb eyleyem, semt-i 

�itāba varır ya�nī beni āzārlamaḳ semtine varır. Ḥāṣılı, her cihetden cevr ü cefā-

dan ḫālī degildir.

אره אن  אر אه  ره   
אب رود و و در  ز  ا
Çu māh-ı nev reh-i neẓẓāregān-ı bī-çāre

Zened be-gūşe-i ebrū vu der-niḳāb reved

Neẓẓāregān nāẓırlar dimekdir. Neẓẓāre lafẓını gāh müfred gāh cem� 

maḳāmında isti�māl iderler ve gāh ism-i mekān, manẓar ma�nāsına. Mıṣrā�-ı 

evvel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Zened fi�l-i mużāri� müfred ġā�ibdir, fā�ili 

dilde ẟābit olan cānān ve mef�ūli reh-i neẓẓāregān. Be-gūşe; bā zened’e 

müte�alliḳdir. Gūşe’niñ ebrū’ya iżāfeti lāmiyyedir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Der ḥarf-i 

ṣıla, niḳāb yüz ortüsi.

1 S: dilde merkūz ve ma�hūd olan.
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Maḥṣūl-i Beyt: Māh-ı nev gibi bī-çāre nāẓırlarıñ yolını gūşe-i ebrūsıyla 

urur ve niḳāba varır, ya�nī gūşe-i ebrūsını gösterüp bī-çāre �uşşāḳı firīfte idüp 

müstetir olur ya�nī kendüyi gizler. Bu ẕikr eyledügi evṣāf hilāliñ evṣāfıdır ki gāh 

ẓāhir ü bāriz olur ve gāh müstetir. Ḥāṣılı, ebrūsını hilāle teşbīh ider.

اری ا כ  اب   
اب رود כא כ  وز  و 

Şeb-i şerāb ḫarābem koned be-bīdārī

Vu ger be-rūz ḥikāyet konem be-ḫāb reved

Şeb-i şerāb iżāfeti lāmiyyedir, şarāb içilen gice dimekdir. Ḫarābem; mīm-i 

mütekellim ma�nā cihetinden koned’e muḳayyeddir, taḳdīri (S+ ḫarāb) kone-
dem’dir. Be-bīdārī; bā koned’e müte�alliḳdir ve yā ḥarf-i maṣdar, uyanıḳlıġla 

dimekdir. Be-rūz; bā ḥarf-i ẓarf.

Maḥṣūl-i Beyt: Şarāb içilen gice beni uyanıḳlıġla ḫarāb ider, ya�nī yatup 

uyumaz  ki biz de yatup uyuyavuz. Ve eger gündüz, gice geçen mācerāyı ḥikāye 

eylesem uyḳuya varır, ya�nī giceki efsāneyi gündüz söylemeli olsam uyurlanur 

işitmemek içün. Ḥāṣılı, her vechile bize cevr ü cefā üzredir.

ب و  ا ای دل آ   
אب رود א   آن כ در راه 

Ṭarīḳ-i �ışḳ pur-āşūb u fitne-est ey dil

Bi-y-ufted ān ki derīn rāh bā-şitāb reved

Āşūb ismdir, āşūbīden’den, ḳarışıḳlıḳ ma�nāsına, ammā ekẟer ġavġā ma�nā-

sında müsta�meldir. Fitne lüġatta ṣınamaḳdır1, ammā bunuñ gibi yerlerde �aṭf-ı 

tefsīrī vāḳi�dir. Bi-y-ufted; hemze yā’ya ḳalb olmuşdur sābıḳan beyān olunan 

vecih üzre. Bā muṣāḥabet içündür, şitāb ismdir �acele ma�nāsına, şitābīden’den.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ yolı fitne ve ġavġādan ṭopṭoludur ey göñül, sürçer ve 

düşer ol ki bu yolda (159a) �acele ile gider. Ya�nī vuṣūl-i cānāna ṭālib olan �āşıḳ 

�acele eylememek gerek ki işi ileri gele, belki te�ennī ve te�emmül gerek ki ḫaṭā 

eylemeye, zīrā �acele şeyṭāndandır dimişler.

1 S: imtiḥāndır.
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ر  ت ا אد  אب را   
اب رود ر   ه دار ا כ

Ḥabāb-rā çu futed bād-ı naḫvet ender-ser

Kulāh-dāriyeş ender-ser-i şerāb reved

Ḥabāb, ḥā’nıñ fetḥiyle, ṣu ḳabarcıġına dirler ve ḥā’nıñ żammıyla, ḳara yıla-

na dirler, rā edāt-ı taḫṣīṣ, ḥabābıñ dimekdir. Çu ḥarf-i ta�līl. Futed fi�l-i mużāri� 

müfred ġā�ib. Bād-ı naḫvet iżāfeti beyāniyyedir. Naḫvet kibr ü ġurūra dirler. 

Kulāh-dār vaṣf-ı terkībī ve yā ḥarf-i maṣdar ve şīn żamīri ḥabāb’a rāci�dir. Ser 
bunda hevā ma�nāsınadır, egerçi ki üst ma�nāsını da īhām ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥabābıñ başına çünki kibr ü ġurūr yeli1 düşe, anıñ 

külāh-dārlıġı ve ṣalṭanatı şarāb hevāsında gider ya�nī tamām olur. Ya�nī 

(M,T+ �ömri) çoḳ degil, hemān ḥuṣūl ardıncadır fenāsı. İmdi buña sebeb bād-ı 

naḫvetdir. Bunda tenbīh var terk-i tekebbüre. Ma�lūm ola ki ḥabāb şarāba 

maḫṣūṣ degil, ṣuda da olur, ammā Ḫāce’niñ ekẟer muṣāḥabeti bāde olduġıçün 

şarāba taḫṣīṣ eyledi ve anıñ ḥuṣūline sebeb yeldir, ya�nī yel ṣuya tedāḫül ider ve 

ṣuyı ḳabardır ki ḥabāb ḥāṣıl olur. Ba�dehu yel ḥareket itmekle ḥabāb çatlar ve 

yel ṭaşra çıḳar. Ḥabāba nisbet bād ve külāh-dārlıḳ ve ser mürā�āt-ı naẓīr ḳabī-

lindendir. Ḫāce’niñ bu beyti muḫayyel ebyātındandır.

وش אزכ  ی  و  د   
אب رود א  א در  כ ا 
Dilā çu pīr şudī ḥusn u nāzikī me-furūş

Ki īn mu�āmele der-�ālem-i şebāb reved

Dilā münādā. Çu ḥarf-i ta�līl. Şudī fi�l-i māżī müfred muḫāṭab. Nāzikī 
leṭāfet. Me-furūş fi�l-i nehy müfred muḫāṭab. Ki ḥarf-i ta�līl. Īn mu�āmele 

ya�nī ḥusn u nāzikī. Şebāb bunda yigitlik ma�nāsınadır. Reved bunda vāḳi� 

olur dimekdir.

Maḥṣūl-Beyt: Ey göñül, çünki pīr olduñ, ḥüsn ü leṭāfet ṣatma, zīrā ḥüsn ü 

nāziklik şebāb u civānlıḳ �āleminde vāḳi�dir ya�nī ol zamāna münāsibdir, pīrlik 

zamānına (S+ münāsib) degildir. Ḥāṣılı, pīrlere penddir ki ra�nālıḳ ṣatmayalar.

1 M, T: ġurūrla.
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ن   אه  ی  א  اد 
אب رود د   ا אض כ 

Sevād-nāme-i mūy-ı siyāh çun ṭay şud

Beyāż kem ne-şeved ger ṣed intiḫāb reved

Sevād-nāme1, dāl’ıñ sükūnıyla, müsvedde ma�nāsınadır, mūy’a ve mūy’uñ 

siyāh’a iżāfeti beyāniyyedir. Çun edāt-ı ta�līl. Ṭay şud dürüldi ya�nī nā-pedīd 

oldı. Kem ne-şeved eksik olmaz dimekdir. İntiḫāb ifti�āl bābından maṣdardır, 

ügürtlemek2 ma�nāsına. Reved bunda vāḳi� olur dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Mūy-ı siyāh sevād-nāmesi ya�nī müsveddesi çünki maṭvī 

oldı, ya�nī ḳara ṣaç aġardı, ṣaçıñ beyāżı eksilmez eger yüz kerre intiḫāb vāḳi� 

olursa da. Ḥāṣılı, ṣaç aġarmaġa başladıḳdan ṣoñra aḳlarını yolmaġla (M,T+ aḳ) 

ḳıl eksilmez, zīrā yolunan gine biter.

وش אن   א ا در 
אب رود א ا در  כ ز 

Gedāyī-i der-i cānān be-salṭanat me-furūş

Kesī zi-sāye-i īn der be-āftāb reved

Gedāyī; yā ḥarf-i maṣdar, der’e iżāfeti ve der’iñ cānān’a lāmiyyedir. 

Be-salṭanat; bā ḥarf-i muḳābele. Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet.  Sāye-i īn der’den 

murād der-i cānāndır. Be-āftāb; bā ḥarf-i ṣıla. Reved fi�l-i mużāri� ġā�ib, mu-

tażammındır ma�nā-yı istifhāmı.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānān ḳapusınıñ gedālıġını pādişāhlıġa ṣatma ya�nī degiş-

me. Bir kimse bu ḳapunuñ gölgesinden güneşe varır mı? Ya�nī cānān pādişāh-

dır ve pādişāh ẓıllu’llāhdır, ya�nī sāye-i ilāhdır. Pes, sāye-i ilāhdan bir kimse 

āfitāba varır mı?

ی و   ا כ  ا  
אب رود א   א  روز  כ 

Merā be-�ahd-şiken ḫāndī vu hemī-tersem

Ki bā-tu rūz-ı ḳıyāmet hemīn ḫiṭāb reved

1 S: sevād.

2 S: üyürtlemek.
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Merā baña dimekdir, bu taḳdīrce be-�ahd’iñ bā’sı zā�id olur, ammā ma�nāsı 

beni olıcaḳ bā muṣāḥabet içün olur. �Ahd-şiken vaṣf-ı terkībīdir, şikenīden’den, 

�ahd ṣıyıcı (159b) dimekdir. Ḫāndī fi�l-i māżī müfred muḫāṭab, oḳuduñ di-

mekdir. Vāv ḥarf-i ḥāl. Hemī-tersem mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, ḳorḳarım 

dimekdir. Ki ḥarf-i beyān-ı tersem. Bā-tu; bā ḥarf-i ṣıla. Rūz-ı ḳıyāmet iżāfeti 

fī ma�nāsınadır. Reved vāḳi� olur ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Baña �ahd-şiken didiñ veyā beni �ahd-şikenlikle oḳuduñ 

ya�nī Ḥāfıẓ �ahd-şikendir didiñ, ḥālbuki ḳorḳarım ki ḳıyāmet güninde bu 

ḫiṭāb saña vāḳi� ola. Ya�nī ḳıyāmet güninde herkesi adıyla da�vet eyledikleri 

zamānda saña �ahd-şiken diyü çaġıralar1, zīrā bu dünyāda �ahd-şiken sensin, 

ḥāṣılı, bī-vefā ġaddārsın. Ġaraż bu ki, ḫalḳa yaramaz laḳab ḳomaḳ yaramazdır.

אن  א از  אب راه  
אب رود א כ כ در راه  

Ḥicāb-ı rāh tuyī Ḥāfıẓ ez-miyān ber-ḫīz

Ḫoşā kesī ki derīn rāh bī-ḥicāb reved

Hicāb-ı rāh iżāfeti lāmiyyedir. Tuyī; yā ḥarf-i ḫiṭāb. Ḥāfıẓ münādā, ḥarf-i 

nidā maḥẕūf. Ḫoşā; elif edāt-ı nidā, bunuñ gibi yerlerde mübālaġa ifāde ider, 

ziyāde ḫoşdur dimek olur. Kesī; yā vaḥdet-i nev�iyye. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Derīn rāh ya�nī rāh-ı �ışḳda.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, rāh-ı �ışḳıñ ḥicābı sensin, aradan ḳalḳ, ya�nī 

ḥicāb-ı rāh seniñ enāniyyetiñ ve ġurūruñdur, bunları ḳaldır ki cānāna vāṣıl 

olasın. Ne ḫoşdur bir kimse ki bu yolda bī-ḥicāb yürür, ya�nī ġaflet ü ḥicābı 

ḳaldırup pāk ü ḫāliṣ gire bu meydān-ı muḥabbete. Ḥāṣılı, rāh-ı �ışḳ ṣafā-yı 

ẓāhir u bāṭın iktiżā ider.

1 M: çıġıralar.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec

Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün1

د ا و د  אن  א
د כ  א وی    כ 

Muselmānān merā vaḳtī dilī būd

Ki bā-vey goftemī ger muşkilī būd

Muselmānān münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Merā benim dimekdir, rā 

taḫṣīṣ ifāde ider. Vaḳtī ve dilī, yā’ları vaḥdet içündür. Būd bunda var idi di-

mekdir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Bā ḥarf-i ṣıla, vey żamīr-i ġā�ib, dil’e rāci�dir. Goftemī 
ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir, söylerdim dimekdir. Muşkilī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey müslümānlar, benim bir vaḳt bir göñlüm var idi ki aña 

söylerdim eger bir müşkilim olaydı. Ya�nī rāz-ı �ışḳı şol ḳadar ketm iderdim ki 

göñlümden ġayrıya anı iẓhār eylemezdim.

אری   رد و  د 
د אر  ا د  כ ا
Dilī hem-derd u yārī maṣlaḥat-bīn

Ki istiẓhār-ı her ehl-i dilī būd

(M,T+ Dilī) ekẟer nüsḫada yā-yı vaḥdetle vāḳi�dir ve ba�żında iżāfetle. Hem-
derd iki vecihle bile dil’e ṣıfatdır. Vāv ḥarf-i �aṭf. Yār’iñ maṣlaḥat-bīn’e iżāfe-

ti beyāniyyedir. Maṣlaḥat-bīn vaṣf-ı terkībīdir, bīnīden’den, maṣlaḥat görici 

dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. İstiẓhār istif�āl bābından maṣdardır, mef�ūl 

ma�nāsına ya�nī müstaẓhar ma�nāsına, ya�nī her ehl-i dil buña arḳalanurdı ve 

bundan yardım ṭaleb iderdi.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir hem-derd göñül idi ve maṣlaḥat görici bir yār idi ki 

her ehl-i diliñ arḳalanacaġı2 idi, ya�nī her ehl-i dil buña arḳalanurdı ve bundan 

mu�āvenet ṭaleb iderdi.

1 S: Mefā�īl.

2 S: arḳalanıcı.
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 آ را در  
د א  ر כאردا 
Men-i āşufte-rā der-her belāyī

Refīḳī kār-dānī ḳābilī būd

Men’iñ āşufte’ye iżāfeti beyāniyyedir, āşufte delirmiş ve perīşān ma�nāsına-

dır, rā edāt-ı mef�ūl. Belāyī’de yā ḥarf-i vaḥdet. Refīḳī ve kār-dānī ve ḳābilī 
yā’ları da vaḥdet içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben āşüfteye her belāda bir (S,T+ refīḳ-i) kār-dān-ı ḳābil idi, 

ya�nī  her belāda ki vāḳi� olsam anıñ tedbīriyle ḫalāṣ bulurdum.

אدم از  دا   ا
د א  ش ا 

Be-girdābī çu mī-uftādem ez-çeşm

Be-tedbīreş umīd-i sāḥilī būd

Be-girdābī; yā vaḥdet içündür ve bā ḥarf-i ṣıla. Girdāb ṣu çevligi ya�nī ṣu 

çigzinecek yer ki ġarḳ olmaḳ korḳusı ola1. Çu ḥarf-i ta�līl. Mī-uftādem ḥikā-

yet-i ḥāl māżīdir. (160a) Be-tedbīreş; bā ḥarf-i sebeb, şīn żamīri dil’e rāci�dir. 

Umīd-i sāḥilī (S,T+ iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i tenkīr. Sāḥil deryā kenārı.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki eşk-i çeşmimden bir girdāba düşeydim,) anıñ tedbī-

ri sebebiyle sāḥil ümīdi olurdı. Ya�nī çünki deryā-yı eşk-i çeşmime düşeydim, 

ma�hūd diliñ mu�āvenetiyle ḫalāṣ olmaḳ ümīdi olurdı.

אن א ی  ر כ א  ا ز  
د א رب    دا 
Zi-men żāyi� şud ender kūy-ı cānān

Çi dāmen-gīr yā Rab menzilī būd

Çi istifhām-ı ta�accübī. Dāmen-gīr vaṣf-ı terkībī, gīrīden’den, etek ṭutıcı 

dimekdir, ya�nī göñül ta�alluḳ idecek yer. Menzilī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Benden żāyi� oldı kūy-ı cānānda. Yā Rab, ne �aceb dā-

men-gīr menzil imiş kūy-ı cānān ki böyle dil anda güm oldı. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsında; �aceb ne menzilde eglenici oldı diyen �aceb eglence cān imiş2.

1 M: girdāb ṣuyuñ dönmesi, çevrindisi ki ġarḳ olmaḳ ḳorḳusı ola. S: Girdāb ṣu çevligi ya�nī ṣu çevrilüp 

döner, anda varan sefīne ḫalāṣ olmayup ġarḳ olur.

2 <T+ Redd-i Şem�ī>
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כא א  כ در  در
د א  و از و او  

Sirişkem der-ṭaleb durhā çekānīd

Velī ez-vaṣl-ı ū bī-ḥāṣılī būd

Der-ṭaleb; mużāfun ileyh maḥẕūfdur, żāyi� olan dil olmaḳ var ya�nī der-ṭa-
leb-i dil dimek ola veyā cānān ya�nī der-ṭaleb-i cānān dimek ola. Durhā’dan 

murād göz yaşlarıdır. Çekānīd fi�l-i māżī müfred ġā�ib, ṭamzırdı ya�nī ṭamlatdı 

ma�nāsınadır. Vaṣl-ı ū żamīri dile rāci�dir veyā cānāna. Bī-ḥāṣılī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm yaşı diliñ veyā cānānıñ ṭalebinde dürler aḳıt-

dı, ammā anıñ vaṣlında bī-fā�ide ve bī-ḥāṣıl oldı. Ya�nī ne ḳadar ki dil ṭalebinde 

veyā cānān ṭalebinde girye ve bükā eyledimse müntic olmadı. Vaṣl-ı ū żamīrini 

dile ircā� idenler taḫṣīṣ bilā muḫaṣṣıṣ eylediler1. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; 

anıñ vaṣlından bī-ḥāṣıllıḳ oldı diyü yā-yı maṣdariyye i�tibār eyleyen bī-ḥāṣıl, 

ḳāfiyeden bī-ḥāṣıl imiş2.

כ אن      
د א  و כ  ز  

Huner bī-�ayb-ı ḥırmān nīst līkin

Zi-men maḥrūmter key sā�ilī būd

�Ayb-ı ḥırmān iżāfeti beyāniyyedir ve ḥırmān maṣdar-ı semā�īdir, maḥrūm 

olmaḳ ma�nāsına. Key ḳaçan dimekdir. Sā�ilī; yā vaḥdet veyā tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Hüner maḥrūmluḳ �aybından ḫālī degildir, ya�nī ehl-i hü-

ner dünyā murādātından maḥrūmdur ekẟer. Ammā benden maḥrūmraḳ bir 

sā�il ḳaçan oldı? Ya�nī benim hünerim çoḳ olduġiçün ben ziyāde maḥrūmum. 

Bu beytden Ḫāce’ye temedduḥ çıḳar, ya�nī kendiye ziyāde (M,T+ hüner) iẟbātı3.

אن ر آر   
د כ روزی כאردا כא 
Berīn4 mest-i perīşān raḥmet ārīd

Ki rūzī kār-dānī kāmilī būd

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: kendüye ziyāde var.

4 M: bedīn.
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Mest-i perīşān iżāfeti beyāniyye. Ārīd fi�l-i emr cem�-i muḫāṭab, getürüñ 

dimekdir, ārīden’den, aṣlı āverīden’dendir, raḥmet muḳaddem mef�ūlidir. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Rūzī; yā ḥarf-i vaḥdet. Kār-dānī ve kāmilī yā’ları daḫi böyledir. 

Kār-dān (M,T+ vaṣf-ı terkībīdir,) iş bilici ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu perīşān meste raḥmet getürüñ ya�nī merḥamet eyleñ, 

zīrā bir gün ve bir zamān bir kār-dān-ı kāmil idi. Ya�nī bir zamān ayıḳ ve hüşyār 

idi ve şimdi mest-i evkār1 oldı, imdi merḥamet idüp Allāh inṣāf (M+ vire) diyüñ. 

Bunda berīn yerine bedīn yazan2 isti�mālden ġāfil imiş3, zīrā (M,T+ raḥmet) 

�Arabīde ve Fārisīde �alā ile müsta�meldir.

د א    כ ا 
د כ     
Merā tā �ışḳ ta�līm-i suḫan kerd

Ḥadīẟem nukte-i her maḥfilī būd

Ta�līm-i suḫan iżāfeti de maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve �ışḳ fā�ilidir. Ḥa-
dīẟ’den bunda murād muṭlaḳ sözdür. Nukte kelām-ı daḳīḳ. Maḥfil meclis, yā 

vaḥdet veyā tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ baña söz ta�līm eyleyelden beri benim sözüm her 

meclisiñ nüktesidir, ya�nī söyledügüm eş�ār �āşıḳāne ve sūznākdir ki herkes 

ḳabūl eyler.

כ دا א   د כ 
د א  כ  א د  כ 
Me-gū dīger ki Ḥāfıẓ nukte-dān’est 

Ki mā dīdīm muḥkem cāhilī būd

Me-gū fi�l-i nehy müfred (160b) muḫāṭab. Dīger bunda daḫi dimekdir, 

girü ma�nāsına degildir, ba�żıları ẓann eyledügi gibi4. Nukte-dān vaṣf-ı terkībī-

dir, (M,T+ dānīden’den,) nükte bilici ma�nāsına. Ki ḥarf-i ta�līl. Cāhilī; yā ḥarf-i 

tenkīr.

1 T: mest u evkār.

2 T: berīn yerine, rā’yla, bedīn yazan, dāl’la,

3 M: Bunda bedīn yerine, rā ile berīn yazan, dāl’la isti�mālden ġāfil imiş. <T+ Redd-i Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Daḫi dime ki Ḥā-

fıẓ nükte-dāndır, zīrā biz gördük muḥkem cāhil idi. Ḫāce bu beytde kesr-i 

nefs idüp tenezzül buyurmuşdur. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; zīrā biz gördük 

muḥkem bir cāhil idi diyen muḥkem cāhilāne edā eylemiş1.

151

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün

د ح   אرم  
د כ  אن  אزار 
Yārem çu ḳadeḥ be-dest gīred

Bāzār-ı butān şikest gīred

Bāzār-ı butān iżāfeti lāmiyyedir. Şikest ismdir, ṣınma ma�nāsına, ṣınma 

ṭutar ya�nī ṣınur.

Maḥṣūl-i Beyt: Yārim çünki ḳadeḥi eliyle ṭuta veyā elinde ṭuta, bütler 

bāzārı ya�nī maḥbūblar revnāḳı ṣınma ṭutar ya�nī ṣınur. Ḥāṣılı, bizim cānānı-

mız bāde-nūş olıcaḳ ol ḳadar maṭbū� u maḳbūl ḥareket ṣādır olur andan ki sā�ir 

maḥbūblar anıñ yanında bütān-ı nā-tirāşīde ḳabīlindedir ki hīç kimse i�tibār 

eylemez.

א אده ام   در  
د ا   אر  א 
Der-baḥr futādeem çu māhī

Tā yār merā be-şest gīred

Der-baḥr; der ḥarf-i ṣıla. Tā hārf-i tā�līl. Şest balıḳ aġı ve oltası.

Maḥṣūl-i Beyt: Māhī gibi deryāya düşmüşüm ya�nī deryā-yı eşkime ġarḳ 

olmuşum, tā yār beni ḳullāb-ı zülfile ṭuta, ya�nī zülf oltasıyla veyā zülf şebeke-

siyle avlaya dimekdir.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>
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 כ כ   او 
د כ  כ  

Herkes ki bi-dīd çeşm-i ū goft

Kū muḥtesibī ki mest gīred

Kū ḳanı dimektir, edāt-ı istifhāmdır, �Arabī�de eyne gibi. Muḥtesibī’de yā 

vaḥdet veyā tenkīr içündür. Mest, gīred’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki anıñ mestāne çeşmini gördi, didi. Ḳanı muḥ-

tesib ki serḫoş ṭuta? Mestāne baḳışlı civānıñ çeşmine mest dirler mecāzen.

اری אده ام  אش  در 
د ا   אر  א 
Der-pāş futādeem be-zārī

Tā yār merā be-dest gīred

Der-pāş; der bā-yı ṣıla ma�nāsınadır, şīn żamīri yāre rāci�dir. Tā ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ ayāġına düşmüşüm zārlıġıla, tā ki beni kendi eliyle 

ṭuta. �Ādetdir ki bir kimse kimseniñ ayaġına düşse iki eliyle başına yapışur 

ḳaldırmaġıçün. İmdi Ḫāce’niñ tā yār beni kendi eliyle ṭuta dimekden ġarażı 

budur.

א م دل آن כ  
د א ز  ا 

Ḫurrem dil-i ān ki hemçu Ḥāfıẓ

Cāmī zi-mey-i elest gīred

(M,T+ Ḫurrem şād ma�nāsınadır.) Dil-i ān iżāfeti lāmiyyedir. Ki hārf-i 

beyān. Cāmī; yā vaḥdet içündür. Mey-i elest iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñli gibi ol kimseniñ göñli mesrūrdur veyā 

mesrūr olsun, iḫbār ve inşā ṭarīḳīyla, mey-i elestden bir cām ṭuta ya�nī cām-ı 

mey-i elestden mest ola. Ḥāṣılı, �ışḳ-ı ezelī keyfiyyetiyle mütekeyyif ola.
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152

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥri-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün

א ر   ق ا ا כ   در  
א ان   زد    

Der-her hevā ki cuz berḳ ender-ṭaleb ne-bāşed

Ger ḫirmenī bi-sūzed çendān �aceb ne-bāşed

Hevā’dan bunda �ışḳ u şevḳ u muḥabbet murāddır. Berḳ �Arabca şimşekdir. 

Ḫirmenī; yā vaḥdet içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Her �ışḳ u muḥabbetiñ ṭalebinde ki berḳ ola ve berḳden 

ġayri nesne olmaya, ya�nī ṭaleb-i viṣāl-i cānānda āteş-i maḥż ola, (M,T+ eger) 

ol hevā ve muḥabbetde �āşıḳıñ ḫirmen-i vücūdı yanarsa �aceb degil. Ma�hūd 

ḳażiyyedir ki ba�żı memleketde şimşek ḫarmanı ve tarlayı yaḳarmış, ol cihet-

dendir ki Ḫāce bu beytde yaḳmaġı berḳe isnād ider. Ammā insān ḫarmanı yaḳ-

maḳ meşhūrdur, ḫuṣūṣan diyār-ı �Arabda ki �āṣī �Arab ra�iyyetiñ ḫarmanlarını 

yaḳduġı gibi. Ḥāṣılı, her �āşıḳ ki ṭaleb-i viṣāl-i cānānda āteş-i maḥż ola, eger 

ḫirmen-i vücūdı āteş-i �ışḳ-ı cānān ile yanup kül olursa ol ḳadar �aceb degil. 

Bu beytiñ ma�nāsında; her hevāda kim ki şimşekden ġayrı ṭaleb içinde olmaya, 

eger ḫarmanı yaḳarsa berḳ ol deñlü (161a) �aceb olmaya diyen �aceb ma�nā iḫ-

tirā� eylemiş1. Ve her hevāda ki ṭalebde berḳden ġayri olmaya, eger bir ḫarman 

yana ol ḳadar �aceb olmaz diyen  beytiñ ma�nāsına netīce virmemiş2.

א א  دل  ا   כ 
א ب  گ  ش  אر  א  

Murġī ki bā-ġam-ı dil şud ulfetīş ḥāṣıl

Ber-şāḫsār-ı �omreş berg-i ṭarab ne-bāşed

(M,T+ Murġī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Bā ḥarf-i muṣāḥabet, ġam-ı 
dil iżāfeti lāmiyye. Ulfet, hemzeniñ żammı ve lām’ıñ sükūnıyla ve fā’nıñ fetḥiy-

le, imtizāc ma�nāsınadır, yā tenkīr içündür, şīn-i żamīr murġ’a rāci�dir.) Şāḫsār 

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>
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budaḳlıḳ dimekdir, kūhsār daġlıḳ ve sengsār ṭaşlıḳ olduġı gibi, ḥāṣılı, (S+ sār) 
bir şeyiñ keẟretinden ta�bīrdir, (M,T+ şāḫsār’ıñ) �omr’e iżāfeti beyāniyyedir1 

(T+ ve �omr’uñ şīn-i żamīre lāmiyye. Berg-i ṭarab iżāfeti beyāniyye.) Berg bun-

da īhām ṭarīḳiyle vāḳi�dir, yapraḳ ve (T,M+ yaraḳ, ya�nī) yol yaraġı ve esbābı. 

Ṭarab şenlik ve şādlıḳ2 ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir murġ ki anıñ göñül ġamıyle ülfeti ḥāṣıl ola ya�nī ġamla 

me�lūf ola, �ömri budaḳlıġı üzre berg ṭarabı olmaz, ya�nī �ömri ġamla geçüp 

şādlıḳ3 ve şenlik esbābın görmez. Bu bir temẟīldir, maḳṣūd, �āşıḳ ġam-nākdır. 

Berg bunda meyl ma�nāsınadır diyen �indī söylemiş4.

א  א  از כ  در כאر
א زد     ا  آ כ

Der-kār-ḫāne-i �ışḳ ez-kufr nā-guzīr’est

Āteş ki-rā bi-sūzed ger Bū-Leheb ne-bāşed

Kār-ḫāne sābıḳan mufaṣṣal beyān olunmuştır, �ışḳ’a iżāfeti beyāniyye. 

Nā-guzīr Fārīside, �Arabīde lā-büd ma�nāsınadır, ya�nī ḥarf-i selbden evvel nefy 

ma�nāsını ifāde ider ve bā�dehu iẟbāt. Niteki Ḥażret-i Mevlānā Cāmī Bahā-
ristān’da ikisini bile bir ḳıṭ�ada cem� eylemiş.

Ḳıṭ�a: ای ان  א  א     
د  و     وان را  آن  

א د   א   وا  
 از    او آرزو 

�İlmī ki nā-guzīr-i tu bāşed bedān gerāy

V’ān-rā k’ez-ān gūzīr buved cust u cū me-kon

V’ān-geh ki ḥāṣıl-ı tu şeved �ilm-i nā-guzīr

Ġayr ez-�amel be-mūceb-i ū ārzū me-kon

Bu ḳıṭ�anıñ icmālen ma�nāsı budur ki, bir �ilim ki seniñ lāzımıñ ve żarūruñ ola, 

aña meyl eyle ya�nī anı taḥṣīl eyle. Ammā ol �ilimden ki lāzımıñ ve ve żarūruñ 

olmaya, anı cüst ü cū eyleme. Andan ṣoñra ki saña �ilm-i żarūrī ḥāṣıl (S+ oldı, 

1 Bu cümle S’de Maḥṣūl-i Beyt’ten sonra yazılmış.

2 S: şāẕılıḳ.

3 S: şāẕılıḳ.

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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ya�nī �ilm-i żarūrī ḥāṣıl) olduḳdan ṣoñra anıñ muḳteżāsıyla �amelden (S+ġayrı) 

nesne ārzū eyleme, ya�nī (M,T+ ġayrı) manṣıb u cihet ṭaleb eyleme. Pes, ma�lūm 

oldı ki guzīr żarūretsiz ve nā-guzīr żarūretli dimekdir. Niteki Niẓāmī Maḫze-
nü’l-Esrār’da buyurmuşdur.

Beyt:  א אری  را   ز 
د د   אری   א ز 

Hest zi-yārī heme-rā nā-guzīr

Ḫāṣa zi-yārī ki buved dest-gīr1

İmdi Ḫāce’niñ ez-kufr nā-guzīr buyurdıġı, küfrden lāzım u żarūrī dimekdir. 

Mıṣrā�-ı ẟānī ḥükm-i ta�līldedir. Āteş’den murād cehennemdir. Ki-rā kimi di-

mekdir, rā edāt-ı mef�ūldür, ki ism-i istifhām.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ kār-ḫānesinde ya�nī �ālem-i ṣun�-ı ilāhīde ehl-i küfrden 

lāzımdır ya�nī ehl-i küfr gerekdir2. Zīrā cehennem kimi yaḳardı eger Ebū Le-

heb ve Ebū Cehil ve bunlarıñ emẟāli müşrikler olmasa? Ya�nī Ḫudā’nıñ ḳahrı-

na ve celāline maẓhar gerekdir, niteki luṭfına ve cemāline maẓharlar gerekdir. 

Ḥāṣılı, eşyā eżdādıyla mütebeyyindir, zīrā leẕẕet ü ṣafā bundadır ki eger acı 

olmasa şīrīniñ leẕẕeti bilinmezdi ve gice olmasa gündüzün ḳadri bilinmezdi, 

(M,T+ ilā mā lā-yetenāhī3.)

א אن  و ادب  و א در כ 
א א   א   آ ا

Der-kīş-i cān-furūşan fażl u edeb ne-bāyed

Īn-cā neseb ne-gunced ān-cā ḥaseb ne-bāşed

Ba�żı nüsḫada ne-bāyed yerine ne-zībed düşmüş ve ba�żında be-rindī’st 
ve ba�żında edeb yerine şeref düşmiş, ve li-kullin vichetun. Minhusinde 

bi-bāyed gerek bā ile, ne-bāyed gerekmez nūn’la, ya�nī müẟbet gerek, menfī 

gerekmez diyen beytiñ mażmūnına vāṣıl olmamış4, zīrā ne-zībed ve be-rindī’st 
ḳarīnedir ki menfī gerek, müẟbet gerekmez. Kīş bunda meẕheb ü �ādetdir. 

Cān-furūşān vaṣf-ı terkībīdir, furūşīden’den, cān ṣatıcı ma�nāsına, murād 

cān-bāz �āşıḳlardır, elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, ya�nī 

1 Herkes için zorunlu olarak bir yar/sevgili olması gerekir. Özellikle de insanın elinden tutan, ona 

yardımcı olan bir sevgili.

2 S: ya�nī ehl gerekdir.

3 Sonsuza kadar durum böyle gider.

4 <T+ Redd-i Şem�ī>



1059Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

�āşıḳān-ı (161b) cān-furūşān dimekdir. Fażl lüġatta artıḳlıḳ ma�nāsınadır, 

ammā bunuñ gibi yerlerde keẟret-i �ilimden1 kināyetdir. Edeb lisān-ı �Araba 

maḫṣūṣ olan �ulūmda müsta�meldir ki ol on ikidir. Be-rindī’st;  bā muṣāḥabet 

içündür ve yā maṣdariyye. Bu nüsḫa sā�ir nüsḫadan rāciḥ geldi, zīrā mıṣrā�-ı 

ẟānīye ensebdir. K’īn-cā ya�nī rindlikde. Neseb ya�nī eb ü ced tefāḫüri. Ān-cā 

ya�nī kīş-i cān-furūşān’da

Maḥṣūl-i Beyt: �Uşşāḳ-ı cān-furūşān meẕhebinde fażl u edeb rindlikledir, 

ya�nī rindlik fażl u edebdir veyā fażl u şerefdir, zīrā bu rindlikde neseb da�vāsı 

ṣıġmaz ve kīş u meẕheb-i cān-furūşānda ḥaseb. Ya�nī māl ü kemāl ile faḫr olmaz, 

belki bunda mu�teber terk-i māl ü cān u kemāldir, zīrā bu fenā-i maḥżdan 

�ibāretdir. Ammā ne-bāyed nüsḫası üzre īn-cā �ālem-i �ışḳa ve ān-cā gine kīş-i 

cān-furūşana maṣrūfdur, v li-kullin vichetun. Īn-cā’yı edebe ve ān-cā’yı fażla 

ṣarf eyleyen ġarīb mülāḥaẓaya mālik imiş2.

אر ذره  ر  ر ا در  כ 
א ط ادب  ن  رگ د د را 

Der-maḥfilī ki ḫurşīd ender-şumār-ı ẕerre’st

Ḫod-rā buzurg dīden şarṭ-ı edeb ne-bāşed

Maḥfilī; maḥfil meclisdir, zīrā ḥafl3 keẟrete dirler, maḥfil maḥall-i keẟret 

dimekdir, yā ḥarf-i vaḥdet. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Şumār �idād ma�nāsınadır. Ẕerre’st, 
aṣlında ẕerre-est’dir, hā’yla hemze-i müctebileyi żarūret-i vezn içün ḥaẕf itdiler. 

Niteki Niẓāmī Leylī vü Mecnūn’da ḥaẕf eylemişdir.

Beyt:   אدن در  
 ز  آ  

Der-bend-i guşāden-i ḫazīnem

Tersem zi-kilīd-i āb-gīnem4

Aṣlında ḫazīneem ve ābgīneem idi.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir meclisdeki güneş ẕerre �idādindedir, ol meclisde kendü-

yi ulu görmek edeb degildir. Ya�nī cānān maḥfilinde5 ki güneş ḥesāb-ı ẕerrede 

ola, kendüye vücūd virüp ulu yerine ḳomaḳ terk-i edebdir.

1 S: �amelden.

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S, M: fi�l.

4 Hazineyi açmak hususunda sırça/cam kilidimden (onun kırılmasından) korkuyorum.

5 S: meclisinde.
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א ان  אن  ر כ    در   
א אدۀ      

Mey ḫor ki �omr-i sermed ger der-cihān tuvān yāft

Cuz bāde-i Behiştī hīçeş sebeb ne-bāşed

Sermed evveli ve āḫiri olmayana dirler, ẕāt-ı Bārī gibi1. (M,T+ Aṣlı) serme-
dī idi, żarūret-i vezn içün yā ḥaẕf olunmuşdur. Pes, murād �ömr-i sermedīdir 

ya�nī �ömr-i dā�imī, iżāfet-i beyāniyye ile. Yāft bunda yāften ma�nāsınadır. Be-
hiştī; yā ḥarf-i nisbet. Behişt Nevāḥī-i Şīrāz’dan bir köyün ismidir ki Behiş-

tī-şā�ir ol köydendir (M,T+ ve �ilm-i Ferā�iż’de Sirācī metniniñ şāriḥi Behiştī de 

ol köydendir. Bunda Behişt’i) cennet ma�nāsıyla tefsīr idenler tefşīr eylemişler 

ve bu beytiñ ma�nāsını hīç mülāḥaẓa eylemezler imiş2. Hīçeş; żamīri �omr-i 
sermed’e rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde iç ki eger dünyāda sermedī �ömür bulmaḳ mümkün 

ise bāde-i Behiştī’den ġayri aña hīç sebeb olmaz. Ḥāṣılı, ol memleketde ḳuvvet 

u sevretle3 meşhūr ḳarye-i Behişt’iñ bādesidir. Ol cihetden Ḫāce �ömr-i serme-

dīyi anı içmege ta�līḳ ider.

ن   א  אن  א אل  א و
א א آن    د כ  روزی 

Ḥāfıẓ viṣāl-i cānān bā-çun tu teng-destī

Rūzī şeved ki bā-ān peyvend-i şeb ne-bāşed

Ḥāfıẓ münādā. Viṣāl-i cānān iżāfeti lāmiyyedir. Bā ḥarf-i ṣıla. Teng-dest 
faḳīr dimekdir, eli yufḳa ma�nāsına, yā ḥarf-i vaḥdet. Rūzī de böyledir. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Bā gine ḥarf-i ṣıla, ān ism-i işāretdir rūz’a. Peyvend-i şeb 

iżāfeti lāmiyyedir, ittiṣāl-i şeb dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, cānān viṣāli seniñ gibi faḳīre bir gün müyes-

ser olur ki ol güne gice muttaṣıl olmaya, ya�nī āḫiretde ki anda gice olmaz. 

Veyāḫud murād dünyā ola, pes, ta�līḳ-i muḥāl bi’l-muḥāl4 ḳabīlinden olur. 

Ve’l-
ilmu inde’llāh5.

1 S: ẕāt-ı Bārī gibi celle şānuhu.

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 S: servetle.

4 M, T: ta�līḳ bi’l-muḥāli muḥāl.

5 İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

ازد אم ا אده از د  א ار 
ازد ام ا ب  אن را  در  אر

Sāḳī er bāde ezīn dest be-cām endāzed

�Ārifān-rā heme der-şurb-i mudām endāzed

Ezīn dest ıṣṭılāḥlarında buncılayın dimekdir. Dest lafẓından ḳaṭ�-ı naẓar 

ezīn �ibāretini maḳām-ı (162a) teşbīhde isti�māl iderler. Niteki Hümāyūn’uñ 

bu beytinde öyledir.

Beyt:   ار ان  א داغ او ای دل  ی  
ا   א  אری از  ا   אز 

Ḫūy kon bā-dāġ-ı ū1 ey dil k’ezān gulzār-ı ḥusn

Bāz ḫāhed geşt bisyārī ezīn gulhā mera2

Be-cām; bā ḥarf-i ṣıla. Endāzed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, bi-ḥasebi’l-lüġat 

ata dimekdir,  ammā bunda ḳoya dimekdir ya�nī doldura. Bāde, endāzed’iñ 

mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-cām mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi ve fā�ili sāḳī. Heme bunda �ā-
rifān’ıñ te�kīd-i ma�nevīsidir. Şurb-i mudām; eger mudām’dan murād bāde 

olursa maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlinden olur, ammā mudām’dan devām 

murād olursa iżāfeti beyāniyyedir, be-her hāl mudām bunda īhām ṭarīḳiyle 

meẕkūrdur. Endāzed bunda atar dimekdir ya�nī düşürür ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳī eger bādeyi bunuñ gibi cāma doldurursa cemī�an ārif-

leri şürb-i müdāma düşürür. Ya�nī bu vechile ki sāḳī bādeyi cāma ṭoldurur, hep 

�ārifleri bāde-nūş ider. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsında; sāḳī eger cāmı kendi eliyle 

pür eyleye diyen �indī ma�nā iḫtirā� eylemiş3.

1 S: der-bāġ-ı ū.

2 Ey gönül, yüreğini sevgilinin kanatmasına alış, çünkü sevgilinin güzellik gülbahçesinde benim böyle 

çok güllerim olacak. Yani aşk sebebiyle kırmızı güle benzeyen çok yaralara müptela olacaksın.

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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אل ور  ز  ز  دا 
ازد ام ا د را כ  غ  א  ای 

V’er çunīn zīr-i ḫam-ı zulf nihed dāne-i ḫāl

Ey besā murġ-ı ḫired-rā ki be-dām endāzed

Zīr-i ḫam-ı zulf iżāfetleri lāmiyyelerdir. Dāne-i ḫāl iżāfeti beyāniyye. Ey 

ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūf, taḳdīr-i kelām ey yār besā murġ-ı ḫired-rā di-

mekdir, besā bisyār ma�nāsınadır. Murġ-ı ḫired iżāfeti beyāniyyedir, �aḳıl ḳuşı 

dimekdir. Be-dām; bā ḥarf-i ṣıla, (M,T+ dām duzaḳ.)1

Maḥṣūl-i Beyt: Eger cānān ḫam-ı zülfi altına (M,T+ buncılayın) ya�nī bu 

vechile ve bu üslūbla dāne-i ḫāli vaż� iderse ḳatı çoḳ murġ-ı �aḳlı ṭuzaġa düşü-

rür. Ya�nī zülfüñi dām u ḫālini dāne-i dām iderseñ çoḳ kimseniñ murġ-ı �aḳlını 

ṣayd idersin ya�nī esīr-i dām-ı zülf idersin

אی  א آن  כ در  א  ای 
ازد ام ا ا כ כ אر   و د
Ey ḫoşā ḥālet-i ān mest ki der-pāy-ı ḥarīf

Ser u destār ne-dāned ki kudām endāzed

Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūf, taḳdīr-i kelām ey yār. Ḫoşā; bunuñ gibi 

yerlerde elif mübālaġa ifāde ider, ne ḫoşdur dimek olur. Ḥālet-i ān iżāfeti lā-

miyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Der ḥarf-i ṣıla, pāy-ı ḥarīf iżāfeti lāmiyyedir, 

bunda murād ḥarīf’den bāde-nūş cānāndır. Destār bunda dülbend ma�nāsına-

dır. (M,T+ Kudām bunda ḳanḳısını2 ma�nāsınadır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey yār, ne ḫoşdur ol mestiñ ḥāleti ki cānānıñ ayaġına ser u 

destārını (M,T+ bilmeye) ḳanḳısını ata. Ya�nī kemāl-i mestlikden dülbendini ve 

başını teşḫīṣ eylemeye ve cānāne ayaġına ḳanḳısını atduġını bilmeye.

א כאر  אم    ا زا 
ازد אم ا دد       
Zāhid-i ḫām-ṭama� ber-ser-i inkār bi-mānd

Puḫte gerded çu naẓar ber-mey-i ḫām endāzed

1 M ve T’de cümle sıralaması bozuk.

2 M: ḳanġısı.
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Zāhid’iñ iżāfeti beyāniyyedir ve ḫām-ṭama� vaṣf-ı terkībīdir, ḫām ṭama�-

lı dimekdir. Ser bunda sevdā ma�nāsına olmaḳ mümkündür ve muḳḥam ol-

maḳ da cā�iz, ber lafẓıyla ya�nī ber ḳarīnesiyle, ber-inkār bi-mānd taḳdīriyle. 

Gerded’iñ fā�ili zāhid’dir. Hām şarābıñ küpde veyā fuçıda ḳaynayup köpük 

atmaḳdan evvel olan ḥāletidir ve puḫte bu ḥāletden ṣoñra olan vaṣfıdır. Pes, 

şerāb-ı ḫām āteş görmemiş şarābdır ve puḫte anıñ �aksidir diyen bu ma�nāda 

ziyāde ḫām imiş, sā�ir ma�ānīdeki gibi1.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫām ṭama�lı zāhid, �āşıḳlāra ve rindlere inkār üzre ḳaldı, 

ammā puḫte olur çünki mey-i ḫām üzre naẓar ṣala ya�nī naẓar idüp iltifāt eyleye 

(T+ ya�nī mey-i ḫāmı nūş eyleye.) (S,T+ Ḥāṣılı, zāhid-i münkir eger) mey-i ḫāma 

düşüp ḫām-perest olaydı, rindlere ve bāde-nūşlara inkār eylemeyüp puḫte olurdı.

ردن روز ش כ   روز در כ  כ
ازد م ا ن آ در ژ  دل 

Rūz der-kesb-i huner kūş ki mey ḫorden-i rūz

Dil-i çun āyine der-jeng-i ẓalām endāzed

Rūz bunda gündüz2 ma�nāsınadır. Der bā-yı ṣıla ma�nāsınadır, kesb-i hu-
ner iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline (162b) iżāfetidir. Kūş fi�l-i emr-i muḫāṭab, 

dürüş dimekdir, sa�y eyle ma�nāsına. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḫorden-i rūz maṣdarıñ 

ẓarfına iżāfetidir, gündüzin şarāb (M,T+ içmek) dimekdir. Mey ḫorden-i rūz  
mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Dil-i çun āyine iżāfeti müşebbehiñ müşebbehun 

bihe iżāfetidir ya�nī beyāniyyedir. Ẓalām, ẓā’nıñ fetḥiyle, giceniñ evveline dir-

ler, ammā bunuñ gibi yerlerde muṭlaḳ ḳarañlıḳ ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gündüzin hüner kesbine sa�y idüp bāde içme, zīrā gündü-

zin şarāb içmek āyīne gibi ṣāf (M,T+ u pāk) göñlüñi ẓulmet pasına bıraġur ya�nī 

göñlüñi paslandırır. Ḥāṣılı, gündüz �ilm ü ma�rifete çalış ve şarāb içmek murād 

idince gice iç ki (S+ giceñ) gündüz ola, ya�nī giceñ ḳadr u gündüzüñ bayrām ola.

و כ  אن و    آن ز
ازد אم ا دۀ  אه ا  د 

Ān zemān vaḳt-i mey-i ṣubḥ-furūġ’est ki şeb

Gird-i ḫırgāh-ı ufuḳ perde-i şām endāzed

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 M: gün.
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Vaḳt’iñ mey’e iżāfeti lāmiyyedir. Ṣubḥ-furūġ vaṣf-ı terkībīdir, furūġī-

den’den, yalıñlanmaḳ, lāzımla müte�addī beyninde müşterekdir, bunda lāzım 

murāddır, ya�nī ṣubḥ yalıñlanışlu, ḥāṣılı, ṣubḥ ziyālı dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. 

Ki şeb mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Gird, (M,T+ kāf-ı �Acemīniñ kesriyle,) eṭrāf 

dimekdir. Ḫırgāh, ḫā-yı meksūre ve meftūḥa lüġatdir, ammā kesre efṣaḥdır, 

zīrā fetḥada īhām-ı ḳabīḥ var. Ufuḳ gök kenārı. Gird’iñ iżāfeti lāmiyyedir, 

ammā ḫırgāh’ıñ ufḳ’a beyāniyye. Ḫırgāh yörükler ḳullanduġı derim evidir ki 

üstini keçe ile örterler. Bu evi (S+ şu�arā) felege teşbīh eylemişler, ammā Ḫāce 

ḥażretleri derim evini ufḳa teşbīh eylemiş1. Perde-i şām iżāfeti beyāniyyedir. 

Ān zemān mübtedā, vaḳt-i mey ḫaberi ve gine şeb mübtedā ve endāzed ḫa-

beri, vemā-beynehümā ḫabere müte�alliḳ.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣubḥ żiyālı meyiñ vaḳti ol zamāndır ki gice ḳarañlıġı ḫır-

gāh-ı ufuḳ eṭrāfına ya�nī ufḳ-ı semāya şām perdesini ṣala, ya�nī gök eṭrāfını 

ḳarañlıḳ ḳaplaya. Ḥāṣılı, Ḫāce’niñ bu iki beytiniñ feḥvāsı ve mażmūnı budur 

ki zīnhār bāde içmek cā�iz olıcaḳ, gice iç gündüz içme dimekdir.

אر א    ز אده 
ازد אم ا אده ات و   رد 

Bāde bā-muḥtesib-i şehr ne-nūşī zinhār

Bi-ḫored bādeet u seng be-cām endāzed

Muḥtesib-i şehr iżāfeti lāmiyyedir. Ne-nūşī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, 

içmeyesin. Zinhār yā’yla ve yā’sız lüġatdir, (M,T+ bunda yā’sızdır,) ma�nā-yı ten-

bīh ifāde ider. Mıṣrā�-ı ẟānī ḥükm-i ta�līlde vāḳi�dir. Bādeet; tā żamīri ḫiṭāb 

ifāde ider, hemze-i müctelibe edāt-ı tevessüldür, ya�nī āḫirinde hāy-ı resmī 

olan kelimeye żamāyiriñ veyā ġayri edevātıñ birisi vāṣıl olmalı olsa bir hemze-i 

müctelibe ile tevessül iderler. Be-cām; bā ḥarf-i ṣıla. Meẕkūr tā-yı żamīr ma�nā 

cihetinde cām’a muḳayyeddir, seng be-cāmet endāzed taḳdīrindedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ile buyurur: Zinhār şehir muḥtesibiyle bāde 

içme, zīrā şarābıñ içer ve ḳadeḥiñe ṭaş atar, ya�nī seniñle yer ve içer ve iḥtisāb 

aḥkāmını da icrā ider. Ḥāṣılı, esbāb-ı ṭarabı ve ālāt-ı bezmini kesr idüp seni 

rencīde-ḫāṭır ider.

1 <T, F+ Şu�arā ḫirgāhı feleke teşbīh eylediklerinden añlanur ki ḫirgāh derim evi ola. Ni�metu’llāh da 

böyle dimiş. Ammā ḥaḳīḳatde ḫirgāh ḳara evdir ki �Arab ṣaḥrā-nişīniñ ve Ekrād’ıñ ve ba�żı ṣaḥrā-nişīn 

Terekeme’niñdir ve derim evine �Acem ṭārum dir, rā’nıñ fetḥi ve żammıyle.>
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آر ر  א  ز כ   א
ازد אم ا אه  ان   ار  

Ḥāfıẓā ser zi-kuleh-gūşe-i ḫurşīd ber-ār

Baḫtet er ḳur�a bedān māh-ı tamām endāzed

Ḥāfıẓā münādā. Ser, ber-ār’ıñ (M,T+ muḳadem) mef�ūlidir. Kuleh’iñ gūşe 

ile terkībi mezcīdir, aṣlında (M,T+ gūşe-i kuleh idi, ya�nī terkīb-i iżāfī idi, pes, 

mużāfun ileyhi taḳdīm idüp terkīb-i mezcī eylediler) ve ḫurşīd’e iżāfeti beyā-

niyyedir. Ber-ār çıḳar dimekdir. Kuleh-gūşe’den murād ẕikr-i cüz� ve irāde-i 

külldür, ya�nī külāh kendi murāddır ki anı güneşe teşbīh eylemişdir iżāfet-i 

beyāniyye (163a) ṭarīḳiyle. Güneş külāhından baş çıḳarmaḳdan murād anı 

başa giymekdir. Güneş ḫod başa giyilmez, belki bu, rif�atden ve �izzet ü ḥür-

metden ta�bīrdir, ya�nī hemān pādişāh ol dimekdir. Mıṣrā�-ı evvel ẟānīye mer-

hūndur. Baḫtet; tā żamīr-i ḫiṭābdır. Ḳur�a, (M,T+ ḳāf ’ıñ żammı ve rā’nıñ sūḳu-

nıyla meşhūr) remmālleriñ ḳur�asıdır. Bedān; bā ḥarf-i ṣıla. Māh-ı tamām 

iżāfeti beyāniyyedir.  Endāzed’iñ fā�ilini baḫt’a rāci� żamīr i�tibār eylemek me-

cāzendir, zīrā ḳur�ayı ṣalan kendidir. Māh-ı tamām’a ḳur�a ṣalmaḳdan murād 

ol māh-ı tamām ya�nī cānān, ḳur�asına gelmekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, başıñ güneş külāh-gūşesinden çıḳar, ya�nī başıñ 

ululuḳdan ve �aẓametden güneşe irişsün eger ṭāli�iñ ol māh-ı tamām gibi cānā-

na ḳur�a ṣalarsa. Ya�nī eger saña viṣāl-i cānān müyesser olursa şerefden başıñ 

göge irişsün.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

אز آ א  אد  ده ای دل כ د 
אز آ א  ف  ش  از   
Mujde ey dil ki diger bād-ı ṣabā bāz āmed

Hudhud-i ḫoş-ḫaber ez-ṭarf-ı Sebā bāz āmed

Ki ḥarf-i ta�līl veyā ḥarf-i beyān. Diger yine ma�nāsınadır (M,T+ bunda.) 

Bād-ı ṣabā iżāfeti beyāniyye. Hudhud-i ḫoş-ḫaber iżāfeti de beyāniyye. Ṭarf-ı 
Sebā lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, muştuluḳ ki bād-ı ṣabā girü geldi, (M,T+ eyü 

ḫaberli hüdhüd ṭaraf-ı Sebā’dan yine geldi) ya�nī muştuluḳ ki ḳıbel-i cānān-

dan berīd-i ḫoş-ḫaber geldi. Bu ġazel ve bir iki muştuluḳ ġazelleri daḫi Şāh 

Manṣūr’uñ Şīrāz’a gelüp taḫt-ı salṭanata cülūs eyledügini müş�irdir. Ṭaraf-ı 

Sebā yerine şehr-i Sebā yazan Sebā’dan ḫaber-dār degil.

אز غ   داودی  כ ای 
אز آ ا  ف  אن  از  כ 

Ber-keş ey murġ-ı seḥer naġme-i Dāvūdī bāz

Ki Süleymān-ı gul ez-ṭarf-ı hevā bāz āmed

Ber-keş; ber edāt-ı te�kīddir. Keş fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, çek di-

mekdir. Murġ-ı seḥer’den bunda murād bülbüldür, gul ḳarīnesiyle. Naġme-i 
Dāvūdī Ḥażret-i Dāvūd peyġambere1 mensūb āvāz dimekdir. Naġme-i Dāvū-
dī çekmekden murād terennümdür ki Allāhu Te�ālā bülbülüñ mızmārında 

ya�nī nāy-ı gelūsında ḫalḳ eylemişdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Süleymān-ı gul iżāfeti 

beyāniyyedir. Ṭarf-ı hevā lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey murġ-ı seḥer, gine naġme-i Dāvūdī çek, ya�nī teren-

nümāt u naġamāta başla, zīrā gül Süleymān’ı yine ṭaraf-ı2 havādan geldi, nüzūl 

1 M, S: Ḥażret-i Dāvūd 
aleyhi’s-selāma.

2 S: bād-ı.
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eyledi. Murġ-ı seḥer ve naġme ve gül mürā�āt-ı naẓīr ve Dāvūd ve Süleymān 

ve hevā keẕālik. Ḥāṣılı, Şāh Manṣūr’ı Ḥażret-i Süleymān’a teşbīh eylemişdir.

ی    از دم   
אز آ א دوا  د  داغ دل 

Lāle būy-ı mey-i nūşīn bi-şenīd ez-dem-i ṣubḥ

Dāġ-dil būd be-ummīd-i devā bāz āmed

Nūşīn; yā ḥarf-i nisbet ve nūn te�kīd içündür. Būy’uñ mey’e iżāfeti lāmiy-

yedir ve mey’iñ nūşīn’e beyāniyyedir. Ve dem-i ṣubḥ iżāfeti fī ma�nāsınadır, 

bunda dem īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmış, zīrā hem vaḳt ma�nāsına olmaḳ cā�iz 

ve hem nefes. Dāg-dil, ġayn’ıñ sükūnıyle, vaṣf-ı terkībī aḳsāmındadır, yüregi 

daġlı dimekdir. Be-ummīd; bā ḥarf-i muṣāḥabet, devā’ya iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Lāle ṭatlu şarāb ḳoḳısın dem-i ṣubḥdan işitdi, yüregi daġlı 

idi, devā ve dermān ümīdiyle geldi. Lāleyi cām-ı şarāba teşbīh eylemişler. Ḥāṣı-

lı, lāle şīrīn şarāb ḳoḳısın dāġ-ı diline dermān añladı ki ṣahn-ı çemene dāġına 

devā ümīdiyle geldi.

אن  אر כ כ כ  ز
אز آ ا  ا ر و  א  כ 
�Ārifī kū ki koned fehm-i zebān-ı sūsen

Tā bi-pursed ki çi-rā reft u çi-rā bāz āmed

�Ārifī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān. Fehm-i zebān iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir ve zebān’ıñ sūsen’e iżāfeti lāmiyyedir. Tā edāt-ı ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: (163b) Ḳanı bir �ārif ki sūseniñ dilini fehm eyleye, ya�nī 

ḥāl diliyle sūseni tekellüme getürüp ṣora ki niçün gitdi ve niçün girü geldi. Ḫā-

ce’niñ bu beytinden fehm olunur ki zebān sūsen çiçeginiñ yapraġıdır. (S,T+ Ve tā 

ḳāfiyesinde sābıḳ beytden1 çemeniñ yapraġıdır.)

Beyt:  ش אن  آزاده ام آ  از ز
ش ا   אران  אر  ر د   א

Ez-zebān-ı sūsen-i āzādeem āmed be-gūş

K’enderīn deyr-i kuhen kār-ı sebuk-bārān ḫoş’est2

Ḥāṣılı, eş�ār-ı �Acemde ikisine de zebān ıṭlāḳı vāḳi� olmışdır.

1 T: tā ḳāfiyesinde sābıḳ sābıḳ beytinden. 

2 52. gazel 5. beyit.
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א  آب כ   در  آن 
אز آ ش د آواز درا  א 

Çeşm-i men der-pey-i ān ḳāfile bes āb keşīd

Tā be-gūş-i dilem āvāz-ı derā bāz āmed

Pey-i ān iżāfeti lāmiyye. Āb keşīd ya�nī çoḳ aġladı. Tā ḥattā ma�nāsınadır. 

Be-gūş-ı dilem; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet lāmiyyedir mecāzen. Derāy ve derā  yā 

ile ve yā’sız lüġatdir, çañ ma�nāsına ki deve ve ḳatırlarıñ boġazına aṣarlar.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim çeşmim ḳāfile-i cānān ardınca çoḳ ṣu çekdi ya�nī 

çoḳ girye ve bükā eyledi, tā ki göñlüm ḳulaġına çañ āvāzı geldi. Ya�nī ḳāfile-i 

cānāndan ḫaber-dār olunca çoḳ efġān u zārī ve girye ve bükā eyledim.

ا داد  م   د و כ د כ
אز آ ا  ل از   כאن  

Merdumī kerd u kerem baḫt-ı Ḫudā-dād be-men

K’ān but-i seng-dil ez-behr-i Ḫudā bāz āmed

Merdumī; yā ḥarf-i maṣdar. Baḫt-ı Ḫudā-dād iżāfeti beyāniyyedir, ıṣṭılāḥ-

larında baḫt-ı Ḫudā-dād (S+ ve ṭāli�-i Ḫudā-dād) eyü baḫt u ṭāli�de müsta�-

meldir. Be-men; bā ḥarf-i ṣıla. K’ān; ki ḥarf-i ta�līl, ān ism-i işāretdir but’e. 

But-i seng-dil iżāfeti beyāniyyedir. Seng-dil vaṣf-ı terkībīdir, ṭaş yürekli di-

mekdir. Ez-behr-i Ḫudā Allāh içün dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim baḫt-ı Ḫudā-dādım baña merdümlük ve kerem 

eyledi ki ol seng-dil büt Allāh içün girü geldi. Ya�nī ṭāli�im müsā�ade eyledi 

ki cānān baña merḥamet idüp gine geldi. Merḥamet ma�nāsı ez-behr-i Ḫudā 

�ibāretinden aḫẕ olunur.

כ אن  א در ر زد و   
אز آ א   او  כ  از در 

Gerçi Ḥāfıẓ der-i renciş zed u peymān bi-şikest

Luṭf-ı ū bīn ki be-ṣulḥ ez-der-i mā bāz āmed

Renciş ism-i maṣdardır, inciniş ma�nāsına. Der-i renciş iżāfeti lāmiyyedir 

mecāzen. Peymān, bi-şikest’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Ū żamīri cānāna rā-

ci�dir veyā Ḥāfıẓ’a, tecrīd ṭarīḳiyle. Ki ḥarf-i beyān. Be-ṣulḥ; bā ḥarf-i sebeb. 
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Der-i mā iżāfet-i lāmiyyedir. Bāz bunda ve ekẟer ebyāt-ı sābıḳada te�kīd ifāde 

ider ancaḳ. Her yerde girü ma�nāsına gelmez ba�żılar ẓann eyledügi gibi.

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi bāb-ı rencişi Ḥāfıẓ ḳaḳdı ve �ahd ü peymānı Ḥāfıẓ 

ṣıdı, ol cānānıñ luṭfını gör ki ḳapumuzdan ṣulḥile geldi. Ya�nī ṭālib-i muṣā-

laḥa olmaḳ anıñ vaẓīfesi degil iken ḳapumuza muṣālaḥa ṭaleb eylemege geldi. 

Veyāḫud Ḥāfıẓ gerçi der-i rencişi çaldı ve �ahd u peymānı şikest eyledi, ammā 

luṭf idüp ḳapumuzdan ṣulḥa geldi ya�nī ṣulḥa ṭālib oldı. Ba�żı nüsḫada mıṣrā�-ı 

evvel böyle vāḳi�dir. ‘Gerçi mā �ahd şikestīm u guneh Ḥāfıẓ kerd’. Bu taḳdīrce 

ū żamīri cānāna rāci�dir ancaḳ, te�emmel tedri.

155

Ve lehu eyżan
 Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün

א ش  אر    رخ 
א ش  אر  אده   

Gul bī-ruḫ-ı yār ḫoş ne-bāşed

Bī-bāde bahār ḫoş ne-bāşed

Gul mübtedā, ḫoş ne-bāşed ḫaberi ve bī-ruḫ-ı yār ḫabere müte�alliḳdir. 

Bahār gine mübtedā ve ḫoş ne-bāşed ḫaberi ve bī-bāde ḫabere müte�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ ruḫınsız gül ḫoş olmaz, ya�nī tenhā gülden (M,T+ çen-

dān) ḥaẓẓ olunmaz yāriñ dīdārı bile olmayınca. Bahār daḫi bādesiz çendān ḥaẓẓ1 

virmez, ya�nī bahārıñ ṣafāsı bāde-nūşluġladır, ansız artuḳ ṣafā (M,T+ virmez).

אن ای  ف  و 
א ش  ار    

Ṭarf-ı çemen u hevā-yı bostān

Bī-lāle-�iẕār ḫoş ne-bāşed

Ṭarf-ı çemen iżāfeti lāmiyyedir. (164a) Hevā-yı bostān da böyledir, hevā 

bunda ārzū ma�nāsınadır. Ṭarf-ı çemen mübtedā ve ḫoş ne-bāşed ḫaberi ve 

bāḳīsi ḫabere müte�alliḳdir.

1 S: ṣafā.
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Maḥṣūl-i Beyt: Çemen cānibi ve bostān hevāsı ve seyri yār-ı lāle-�iẕārsız 

ḫoş olmaz. Ḥāṣılı, her ne ẕevḳ ki dünyāda var ise yāriñ vücūdıyladır, zīrā yāre 

�āşıḳlar nıṣf-ı dünyā dimişler, belki ol nıṣfıñ da1 yārsiz vücūdı yoḳdur ki anıñ 

vücūdı yāriñ vücūdıyla meşrūṭdur2.

ام כ  ا אر  א 
א ش  אر  س و כ  

Bā-yār-ı şeker-leb-i gul-endām

Bī-būs u kenār ḫoş ne-bāşed

Bā ḥarf-i muṣāḥabet. Yār-ı şeker-leb iżāfeti beyāniyyedir. Şeker-leb vaṣf-ı 

terkībī aḳsāmındandır, şeker dudaḳlı dimekdir. Gul-endām da vaṣf-ı terkībī-

dir, gül bedenli (M,T+ ya�nī gül gövdeli) dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şeker dudaḳlı ve gül bedenli yārla olmaḳ būs u kenārsız ḫoş 

degildir, ya�nī yārla olıcaḳ būs u kenārsız olmanıñ ḥaẓẓı yoḳdur.

א  و و  ن  ر
א ش  ار  ت   

Raḳṣīden-i serv u ḥālet-i gul

Bī-ṣavt-ı hezār ḫoş ne-bāşed

Raḳṣīden-i serv iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir ve ḥālet-i gul  iżāfeti 

lāmiyyedir. Ṣavt-ı hezār da böyledir. Serv’iñ raḳṣından murād ṣalınmasıdır ve 

ḥālet-i gul’den murād gülzārda ḳızarup ṭurmasıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Serviñ raḳḳāṣlıġı ve gülüñ leṭāfet ü ḥāleti ṣavt-ı hezārsız ḫoş 

olmaz. Hezār bülbül nev�inden bir gökçek3 āvāzlı ḳuşdur.

د   כ د  
א ش  אر    

Her naḳş ki dest-i �aḳl bended

Cuz naḳş-ı nigār ḫoş ne-bāşed

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Dest-i �aḳl iżāfeti beyāniyyedir veyā lāmiyyedir mecāzen. 

Nigār’dan bunda murād cānāndır. Naḳş’ıñ nigār’a iżāfeti leṭāfetden ḫālī degil.

1 S: belki ol ṣaġınlıḳda (?) nıṣfıñ da.

2 M, T: yārsiz vücūdı yoḳdur ki anıñ vücūdı yoḳdur ki anıñ vücūdı yāriñ vücūdıyla meşrūṭdur.

3 S: küçük.
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Maḥṣūl-i Beyt: Her naḳış ki �aḳl eli baġlar ya�nī �aḳıl taṣavvur eyler, nigārıñ 

naḳşından ġayrı ḫoş (M,T+ naḳış) olmaz. Ḥāṣılı, �aḳıl taṣavvur eyledügi nuḳūş-

dan yāriñ naḳşından ġayri naḳış bī-i�tibārdır.

כ אغ و  و   
א ش  אر    

Bāġ u gul u mul ḫoş’est līkin

Bī-ṣoḥbet-i yār ḫoş ne-bāşed

Maḥṣūl-i Beyt: Bāġ u gül ü mül ḫoşdur, ammā yāriñ ṣoḥbetisiz ḫoş olmaz 

ya�nī ḫoş degil.

א אن   
א ش  אر  از  

Cān naḳd-i muḥaḳḳar’est Ḥāfıẓ

Ez-behr-i niẟār ḫoş ne-bāşed

(M,T+ Naḳd-i) muḥaḳḳar iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, cān bir ḥaḳīr ü ẕelīl naḳddir ya�nī bī-i�tibār naḳd-

dır, cānānıñ yolına nīsār içün ḫoş degil. Ya�nī cānān yolına niẟār eylemege cān-

dan �azīz nesne1 gerekdir, zīrā cān şey�-i ḥaḳīrdir, niẟār eylemege lāyıḳ degil.

1 S: cāndan ġayri �azīz nesne.
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156

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

אد ده داد  כ אر  دوش آ ز 
אد אد  אد د      دل 

Dūş āgehī zi-yār-ı sefer-kerde dād bād

Men nīz dil be-bād dehem her-çi bād bād

Dūş dün gice dimekdir. Āgehī, yā-yı maṣdariyye ile, āgāh’dan muḫaffefdir, 

āgāhlıḳ ya�nī ḫaber-dārlıḳ ma�nāsına. Sefer-kerde sefer eylemiş ya�nī sefere git-

miş. Dād fi�l-i māżī, bād fā�ili. Nīz daḫi dimekdir. Dehem fi�l-i mużāri� müte-

kellim vaḥde, virürem dimekdir. Her-çi bād ma�nā-yı şarṭı mütezżammındır 

ve bād-ı ẟānī ma�nā-yı cezāyı. Pes, minhusinde bād emr-i ġā�ibdir ve bād-ı ẟānī 

anı te�kīddir diyen şarṭ u cezā ma�nālarını mülāḥaẓa eylememiş1. İki mıṣrā�da 

redīf vāḳi� olan iki bād lafẓı tecnīs-i tām vāḳi� olmış.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice sefere varmış yārdan bād āgāhlıḳ virdi ya�nī sefere 

giden cānāndan ḫaber virdi, ben daḫi göñlümi bāda muştuluḳ virürem, her ne 

olursa olsun. Ḥāṣılı, göñülsüz de ḳalursam bāda dilimi müjdegāne virürem.

د כ از  ان ر כ  כאرم 
אد اد  א ق  و   אم   

Kārem bedān resīd ki hem-rāz-ı ḫod konem

Her şām berḳ-i lāmi� u her bāmdād bād

Bedān; bā ḥarf-i ṣıla. Resīd fi�l-i māżī müfred ġā�ib, irişdi dimekdir. Ki 
ḥarf-i beyān. (164b) Hem-rāz rāzdaş ma�nāsınadır, ḫod lafẓına iżāfeti lāmiy-

yedir. Berḳ şimşek. Lāmi� yaldırayıcı. Bāmdād irte dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: İşim aña irişdi ki kendüme muṣāḥib ü hemrāz idem her 

aḫşām berḳ-i lāmi�i ya�nī āh-ı āteşnāki ve her irte bād-ı āhı. Ḥāṣılı, te�ẟīr-i �ışḳ-ı 

cānān bir ḥadde vardı ki ṣubḥ u şām işim āh ü nāle ve feryād u fiġāndır.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>
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אظ  ۀ  دل   در  
אد אد  ف  כ    

Der çīn-i ṭurra-i tu dil-i bī-ḥıfāẓ-ı men

Hergiz ne-goft mesken-i me�lūf yād bād

Ḥıfāẓ, ḥā’nıñ kesriyle, müfā�ale bābından maṣdardır, [bī-ḥıfāẓ] ġayretsiz ve 

ḥamiyetsiz dimekdir. Mesken-i me�lūf ḳopup büyüdigi meskene dirler, ya�nī 

vaṭan-ı aṣlī.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ çīn-i ṭurrañda benim ġayretsiz göñlüm hergiz dime-

di vaṭan-ı aṣlī yādımda olsun, ya�nī vaṭan-ı aṣlīyi hīç añmadı. Ḥāṣılı, seniñ çīn-i 

ṭurrañda mutavaṭṭın olalı mesken-i me�lūfını ferāmūş eyledi.

א ان  ر   وز  ا
אد אد  א از   א  א رب روان 

İmrūz ḳadr-i pend-i �āzīzan şināḫtem

Yā Rab revān-ı nāṣiḥ-i mā ez-tu şād bād

Ḳadr-i pend-i �azīzān iżāfeti lāmiyyedir. Revān-ı nāṣıḥ-ı mā iżāfeti de 

böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Azīzleriñ pendi ve naṣīḥatınıñ ḳadrini bugün bildim ve 

añladım. Ya Rāb bize naṣīḥat eyleyeniñ rūḥı senden şād olsun, ya�nī rūḥına 

sen raḥmet eyle. Ḥāṣılı,  civānlıḳ ve tāzelik zamānında dostlarıñ ve �azīzleriñ 

naṣīḥati ḳadrini bilmezdim. Şimdi ki civānlıḳ gidüp pīrlik zamānı geldi, ḳad-

rini1 bildim. Yā Rab, sen anlarıñ rūḥını şād eyle ki anlar benim ḫayr-ḫāhım 

imişler (M,T+ ki baña pend iderler imiş.)

אد    כ در  م  ن  د
אد אد  אی      

Dil-ḫūn şudem be-yād-ı tu her geh ki der-çemen

Bend-i ḳabā-yı ġonçe-i gul mī-guşād bād

Dil-ḫūn şudem; taḳdīr-i kelām dilem ḫūn şud’dur, żarūret-i vezniçün 

mīm te�ḫīr oldı. Be-yād-ı tu seniñ yādınla ya�nī seni teẕekkür eylemekle. Ki 

1 S: ḳadrin.



1074 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

der-çemen mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Bend-i ḳabā-yı ġonçe-i gul iżāfetle-

ri lāmiyyedir mecāzen. Mī-guşād ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, açardı ma�nāsına, fā�ili 

bād’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Yüregim ḳan oldı seni añmaḳ sebebiyle her vaḳt ki çemen-

de gül ġoncasınıñ ḳabāsı bendini1 bād açardı veyā açdı. Ya�nī her bārī ki ġonca-i 

gül açılup muṭabbaḳ olurdı veyā oldı, çemende seniñ bend-i ḳabāñı açduġuñ 

yādıma gelüp yüregüm ḳan2 olurdı veyā oldı ḥasretden.

م א א آ  ه  ف כ
אد אد  אج     א כ  آ

Ṭarf-ı kulāh-ı şāhī’st āmed be-ḫāṭırem

Ān-cā ki tāc ber-ser-i nergis nihād bād

Ṭarf-ı kulāh-ı şāhī’st iżāfetleri lāmiyyedir ve yā ḥarf-i nisbet veyā maṣda-

riyyedir, maṣdara ḳaṣr eylemek taḳṣīrdir3.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ pādişaḫāne külāhıñ ucı ḫāṭırıma geldi ol yerde ki bād 

nergisiñ başı üzerine tāc ḳodı. Bāda isnād mecāzendir çemen �arāyisini tāze ve 

ter ṭutduġıçün. Ḥāṣılı, çemende tāc-ı nergisi seyr eyledikde seniñ şāhāne ṭarf-ı 

külāhıñ yādıma geldi.

د   د و از د ر 
אد אز داد  אن  ی ز    

Ez-dest refte būd vucūd-ı ża�īf-i men

Ṣubḥem be-būy-ı zulf-i tu cān bāz dād bād

Ṣubḥ’uñ mīm-i mütekellime iżāfeti fī ma�nāsınadır, ṣabāḥ vaḳtinde baña 

dimekdir. Be-būy; bā ḥarf-i sebeb, būy ḳoḳı veyā ümīd ma�nāsınadır. Būy-ı 
zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Bāz bunda girü ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim vücūd-ı ża�īfim elden gitmiş idi, ṣabāḥ vaḳtinde se-

niñ zülfüñ būyı sebebiyle bād girü baña cān virdi. Ya�nī ża�f-ı vücūdum kemāle 

varmış idi, (165a) lākin seniñ būy-ı zülfüñ sebebiyle bād yine baña tāze cān 

virdi, zīrā dimāġa ve meşāmma būyı īṣāl eyleyen bāddır.

1 M, T: gül ġoncasınıñ ḳabāsını.

2 T: ḫūn.

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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כ  כא  آورد אد  א 
אد אد  כ  دم  ای  א  א

Ḥāfıẓ nihād-ı nīk-i tu kāmet ber-āvered

Cānhā fedā-yı merdum-i nikū-nihād bād

Ḥāfıẓ münādā. Nihād ṭab� ile ṭabī�ata dirler, nīk’e iżāfeti beyāniyyedir ve 

nīk’iñ tu’ya lāmiyyedir. Kāmet; tā żamīr-i ḫiṭāb. Ber-āvered bi-ḥasebi’l-lüġa 

yuḳarı getürür dimekdir, ammā isti�mālde ḥāṣıl eyler ma�nāsınadır. Fedā-yı 
merdum iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve merdum’uñ nīkū’ya beyāniy-

yedir. Nikū-nihād vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, ḫoş-ṭab� ma�nāsına. Bād ṣīġa-i 

emr-i ġā�ibdir, bunda mevki�-i du�āda vāḳi� olmuş, olsun dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, seniñ nīk nihādıñ murādıñı ḥāṣıl ider, ya�nī 

ḫoş-ṭab� olmaġıñ sebeb-i ḥuṣūl-i murādıñdır. Cānlar merdüm-i nikū-nihāda 

fedā olsun. Ḫāce ma�nā cihetinden kendüye du�ā eyledi.

157

Ve lehu eyżan1

 Ez-Baḥr-i Remel
Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt 

אد אن   כ در   ی  وا 
אد ان   כאن   ن و  א כ

Ḫusrevā gūy-ı felek der-ḫam-ı çevgān-ı tu bād

Sāḥet-i kevn u mekān �arṣa-i meydān-ı tu bād

Ḫāce bu ġazeli Şāh Manṣūr’a buyurmuşdur. Ḫusrevā; elif ḥarf-i nidā. 

Gūy-ı felek iżāfet-i beyāniyyedir, felek ṭopı dimekdir. Ḫam-ı çevgān iżāfet-i 

lāmiyyedir, tu’ya iżāfeti de böyledir. Bu ġazeliñ redīfinde vāḳi� olan bād lafẓı 

emr-i ġā�ib ṣīġasıdır, mevḳi�-i du�āda vāḳi� olmuş. Sāḥet sarāy ortasında olan 

meydāna dirler, kevn u mekān’a iżāfeti beyāniyyedir. �Arṣa da sāḥet ma�nā-

sınadır. Meydān �Arabīde mīm’iñ kesriyledir, meftūḥ oḳumaḳ taṣarrufāt-ı 

�Acemdendir. Ḫāce’niñ du�āsı ġuluvv üslūbiyle vāḳi�dir ki �aḳlen ve �ādeten 

mümteni�dir.

1 M: Cild-i $ānī. Bismi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey pādişāh, gūy-ı1 felek seniñ ḫam-ı çevgānıñda  olsun, 

ya�nī Allāhu Te�ālā saña ṭavr-ı �aḳl ü �ādetden ḫāric ḳudret u �aẓamet virsün. 

Kevn u mekān sāḥeti ya�nī tamāmen yer yüzi seniñ sarāyıñ ortasınıñ meydānı 

olsun, ya�nī tamām-ı küre-i arżıñ pādişāhı ol. Bunda gūy ve ḫam ve çevgān ve 

meydān ẕikri mürā�āt-ı naẓīr ḳabīlindendir. �Arṣa’nıñ meydān’a iżāfeti iżāfet-i 

ḫāṣṣ ile’l-�āmm ḳabīlindendir. Ḫāce’niñ bu ġazeli inşā ṭarīḳiyle vāḳi� olmuş, 

egerçi ba�żı mużāri�i iḫbār ṭarīḳiyledir.

אد اف  אق  و  ا  آ
אد אن      כ  

Heme āfāḳ girift u heme eṭrāf guşād

Ṣıyt-ı ḫulḳ-ı tu ki peyveste nigehbān-ı tu bād

Āfāḳ ufḳ cem�idir, eṭrāf dimekdir, egerçi ki2 ufuḳ gök kenārına dirler. Ṣıyt 
çava ve āvāza dirler3. Ṣıyt’ıñ ḫulḳ’a ve ḥulḳ’uñ tu’ya iżāfetleri lāmiyyedir. Pey-
veste muttaṣıl ya�nī dā�im dimekdir. Nigehbān gözci (M,T+ ve bekçi ma�nāsına-

dır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Cemī� āfāḳı ṭutdı ve taṣarruf eyledi ve cemī� eṭrāfı açdı ve 

fetḥ itdi ya�nī tamām-ı �ālemi ḳabża-i taṣarrufına aldı seniñ ḫulḳuñ (S,T+ çavı 

ve) āvāzı ki dā�imā seniñ gözcüñ ve bekçiñ ola. Ya�nī dā�imā bu aḫlāḳ-ı ḥasene 

senden ayrılmayup seni beklesün. Bundan ṣıytı ṣadā ile tefsīr eyleyen �ilm-i 

lüġatden bī-behre imiş4.

ن     א ز 
אد ن   א  ۀ  ا  د
Zulf-i ḫātūn-ı ẓafer şīfte-i perçem-i tu’st

Dīde-i fetḥ-i ebed �āşıḳ-ı cevlān-ı tu bād

Zulf-i ḫātūn-ı ẓafer iżāfetleri beyāniyye veyā lāmiyyedir mecāzen. Ẓafer fevz 

u necāt (165b) ma�nāsınadır, ḥāṣılı, düşmene ġalebe maḳāmında isti�māl iderler, 

ḫātūn ḳaydı anıñçündür, <T,F+ ya�nī ġalebe mü�enneẟ olduġiçün ḫātūn-ı ẓafer 
didi, zīrā ẓafer �adūya5 ġalebede müsta�meldir.> Şīfte dīvāne ve ḥayrān ma�nā-

1 S, M: top-ı. 

2 M: ammā. 

3 M: Ṣıyt āvāza dirler. S: Ṣıyt çav ve āvāz ma�nāsınadır. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 T: �aduvvına.
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sınadır. Şīfte-i perçem-i tu’st iżāfetleri lāmiyyedir. Bunda perçem’den murād 

perçem-i tūġ’dur, ya�nī her ne cānibe ki seniñ tūġ-ı hümāyūnuñ ḥareket ider 

ise fetḥ u ẓafer bilesincedir, andan ayrılmaz1. Dīde-i fetḥ-i ebed iżāfetleri de 

beyāniyyedir veyā lāmiyyedir mecāzen, mü�ebbed fetḥ dīdesi dimekdir. �Āşıḳ’ıñ 

cevlān’a iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir ve tu’ya iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Zülf-i ḫātūn-ı ẓafer seniñ tūġuñ perçeminiñ āşüftesi ve 

dīvānesidir, ya�nī ẓafer tūġuña ḳarīndir ki andan hergiz müfāraḳat eylemez. 

Fetḥ-i mü�ebbed dīdesi de seniñ cevlān u ḥareketiñe2 �āşıḳ olsun. Ya�nī her ne 

ṭarafa ki teveccüh eyleseñ fetḥ seniñ �āşıḳıñ olup bir laḥẓa senden münfekk 

olmasun. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; fetḥ-i ebed cevlānı seniñ gözüñe �āşıḳ 

olsun diyen miskīn bu beytiñ ma�nāsını hīç fetḥ eyleyememiş3.

כ  אرد   אء  ای כ ا
אد ان   ا כ د אכ   כ 

Ey ki inşā-i �Uṭārid ṣıfat-ı şevket-i tu’st

�Aḳl-ı küll çāker-i ṭuġra-keş-i dīvān-ı tu bād

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūf, ey pādişāh dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

İnşā bunda īcād u iḫtirā� ma�nāsınadır, �Uṭārid’e iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżā-

fetidir ve ṣıfat mef�ūlidir. Ṣıfat-ı şevket-i tu’st iżāfetleri lāmiyyelerdir4. Şevket 
ṣıfatıñ mef�ūlidir5, ya�nī mef�ūline mużāfdır. Her ṣınıfı bir yıldıza nisbet iderler. 

Meẟelā Zühre’ye sāzendeleri ve Müşterī’ye �ulemāyı, Mirrīḫ’e silāḥşörleri ve 

�Uṭārid’e kātibleri. Ol cihetden inşā’yı �Uṭārid’e isnād eyledi. �Aḳl-ı küll oldur 

ki ehl-i şer� aña Rūḥ-ı a�ẓam dirler. Çāker ḳulluḳçı. Ṭuġra-keş vaṣf-ı terkībīdir, 

keşīden’den, ṭuġra çekici dimekdir. Ṭuġra berātlarda ve aḥkāmda çekdikleri 

pādişāh nişānına dirler, �Arabça tevḳī� dirler ve anı çekene muvaḳḳi� dirler. 

Çāker-i ṭuġra-keş-i dīvān-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey şol pādişāh (M,T+ ki) �Uṭārid’iñ inşāsı seniñ şevketiñ ṣıfa-

tıdır, (M,T+ ya�nī) �Uṭārid ki kātib-i felekdir, seniñ şevketiñ evṣāfını inşā ve īcād 

ider, ya�nī seniñ şevket ü �aẓametiñ meddāḥıdır. �Aḳl-ı küll seniñ dīvānıñ nişān-

cısınıñ ḫiẕmetkārı olsun. Ḫāce  pādişāhına ġuluvv ṭarīḳiyle du�ā ider. Mıṣrā�-ı 

evvel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

1 S, M: ẓafer berāberce gidüp andan ayrılmaz. 

2 M: cevlān-ı her ḥareketine. T: cevlān-ı ḥareketine. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 S: beyāniyyedir. 

5 S, M: Ṣıfat şevket’iñ mef�ūlidir. 
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و   ن  ۀ    ۀ 
אد ان   א ا ت   

Ṭīre-i cilve-i Ṭūbā ḳad-i çu serv-i tu şud

Ġayret-i ḫuld-i berīn sāḥet-i eyvān-ı tu bād

Ṭīre ṭā ile olunca ġażab ma�nāsınadır ve tā ile olunca bulanıḳ ya�nī müked-

der ma�nāsına. Ṭīre-i cilve-i Ṭūbā iżāfetleri lāmiyyedir mecāzen, bir mużāf 

taḳdīriyle, sebeb-i ṭīre-i cilve-i Ṭūbā’dır. Ḳad-i çun serv iżāfeti beyāniyye ve 

tu’ya iżāfeti lāmiyye. Ṭīre mübtedā, ḳad-i çun serv ḫaber. Ġayret-i ḫuld-ı 
berīn iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir, (S+ taḳdīri) sebeb-i ġayret-i ḫuld-i 

berīn’dir. Bunuñ gibi taḳdīrler mübtedīlere sühūlet-i tefhīm içündür, ve-illā 

müntehī bu taḳdīrlere muḥtāc deġildir, zīrā bu üslūb-ı terākīb aralarında ziyā-

de şāyi�dir. Meẟelā ‘ġayret-i mihr u māh ve reşk-i mihr u māh’ dirler, ve ḳıs 
alā 
hāẕā. (M,T+ Sāḥet-i eyvān-ı tu lāmiyye.)

Maḥṣūl-i Beyt: Sebeb-i ġażab-ı cilve-i Ṭūbā seniñ serv gibi ḳaddiñ oldı, 

ya�nī seniñ serv gibi ḳaddiñiñ nāzük ḫırāmını görüp ḥasedinden ġażaba gelür, 

zīrā Ṭūbā’nıñ (166a) cilvesi aña beñzemez. Seniñ eyvānıñ meydānı Firdevs-i 

a�lānıñ ġayretine sebeb olsun, ya�nī Firdevs-i a�lā seniñ eyvānıñ meydānınıñ 

leṭāfet ü ṣafāsını görüp reşk1 u ġayret eylesün. Bu beyt de beyt-i sābıḳ gibi 

ṣan�at-ı ġuluvvı mutażammındır.

אد אت و  א אت و  ا א   
אد אن   א ا    در 

Ne be-tenhā ḥayevānāt u nebātāt u cemād

Her çi der-�ālem-i emr’est be-fermān-ı tu bād

Be-tenhā bā’sı zā�iddir. Tenhā yalñız dimekdir. Ḥayevānāt aṣl üzere yā’nıñ 

fetḥiyle oḳunur. Ḫāce żarūret-i vezn içün ma�ādin yerine yerine cemād ẕikr 

eylemiş, zīrā maḳṣūd mevālīd-i ẟelāẟe ẕikri idi. �Ālem-i emr bu �ālem-i ẓāhire 

dirler. Be-fermān; bā cā�izdir ki (T+ ma�a ma�nāsına ola ve cā�izdir ki) ẓarfiyyet 

ifāde eyleye.

Maḥṣūl-i Beyt: Yalñız ḥayvānāt u nebātāt u cemādāt degil belki her nesne 

ki �ālem-i kün-fekāndadır seniñ emr ü fermānında olsun. Ḥāṣılı, cemī� eşyā 

muṭī�-i emr u nehyiñ olsun. Bu beyt de mübālaġada ebyāt-ı sābıḳa gibidir.

1 M, T: istek. 
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ان   א  ص  א א  
אد ان   א  א  אم    

Ḥāfıẓ-ı ḫaste be-iḫlāṣ ẟenā-ḫān-ı tu şud

Luṭf-ı �ām-ı tu şifā-baḫş-ı ẟenā-ḫān-ı tu bād

Ḥāfıẓ-ı ḫaste iżāfet-i beyāniyyedir. #enā-ḫān vaṣf-ı terkībīdir, ḫānīden’den, 

ẟenā oḳuyıcı dimekdir. Şifā-baḫş da vaṣf-ı terkībīdir, baḫşīden’den, şifā baġış-

layıcı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫasta Ḥāfıẓ ṣafā-yı ḫāṭır u iḫlāṣ-ı bāṭınla seniñ ẟenā-ḫānıñ 

oldı ya�nī seniñ du�ā ve ẟenāña meşġūl oldı, ḥāṣılı, Ḥāfıẓ-ı ḫasta du�ācıñdır. Pes, 

seniñ luṭf-ı �āmm u şāmiliñ ẟenā-ḫānıñıñ şifā-baḫşı olsun, ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ faḳrı 

marażına1 mu�ālic ṭabīb2 olsun. Ḫāce’niñ bu mıṣrā�ı ḥüsn-i ṭaleb ḳabīlindendir.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

ود و و  و   א  
ود א  א   و  
Sāḳī ḥadīẟ-i serv u gul u lāle mī-reved

V’īn baḥẟ bā-ẟelāẟe-i ġassāle mī-reved

Sāḳī münādā. Ḥadīẟ bunda kelām ma�nāsınadır, serv’e iżāfeti lāmiyye, gul 
u lāle serv’e ma�ṭūf3. Mī-reved bunda vāḳi� oluyor4 ma�nāsınadır. V’īn-baḥẟ; 
vāv ḥarf-i ibtidā. Bā ma�a ma�nāsınadır, ẟelāẟe-i ġassāle şārib-i ḫamr ḳatında 

ba�de’ṭ-ṭa�ām �ale’t-tevālī üç ḳadeḥ bādedir ki mi�dede olan fużūl-ı ṭa�āmı ve 

aḫlāṭ-ı5 rediyyeyi ġasl eylemek içün içerler. Mī-reved bunda fi�l-i emr müfred 

ġā�ibdir, vāḳi� olsun dimekdir.

1 M: maraż-ı faḳrına. 

2 M: mu�ālece-i ṭabīb. T: ṭabīb-i mu�ālic. 

3 M: gül u lāle de ma�ṭūf. 

4 S: olur. 

5 S: aḫlāḳ-ı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, serv ü gül ü lāle muṣāḥabeti vāḳi� oluyor, ya�nī 

faṣl-ı bahārdır. Pes, bu baḥẟ ve bu muṣāḥabet ẟelāẟe-i ġassāle ile ya�nī bāde 

ile vāḳi� olsun. Çünki faṣl-ı rebī�dir, bu faṣl bāde-nūşluġla vāḳi� olmaḳ gerek1, 

(M,T+ Niteki Ḫāce buyurur:)

Beyt:     אل    
אش   א   אر אه  ر و   אه    

Ne-gūyemet ki heme sāle mey-perestī kon

Se māh mey ḫor u nuh māh pārsā mī-bāş2

Se māh’dan faṣl-ı bahār murāddır dimişler. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; murād 

bahār irişdi lākin bu ḥāl şarābla ḥaẓẓ olunur dimekdir diyen kimse bu beytiñ 

ma�nāsından ḥaẓẓ eylememiş3. Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; bu baḥẟ ẟelāẟe-i 

ġassāle ile gider, ya�nī deve ṭabanı üç ḳadeḥ şarābla gider yā aña gider ki nihā-

yeti aña irişür diyen daḫi beytiñ ma�nāsına netīce virememiş4.

א وس     ر כ   
ود אن ز  د  כאر ز

Mey ḫor ki nev-�arūs-ı çemen ḥadd-i ḥusn yāft

Kār-ı zamān zi-ṣan�at-ı dellāle mī-reved

Bu beyt beyt-i evveliñ ma�nāsını te�kīd ider. Ki ḥarf-i ta�līl. �Arūs-ı çemen 

iżāfeti beyāniyyedir. Nev-�arūs-ı çemen tāze çemenden kināyetdir. Ḥadd-i 
ḥusn iżāfeti beyāniyyedir. Ṣan�at-ı dellāle iżāfeti lāmiyyedir. Dellāle meşşāṭa 

ve (166b) pezevenk ve ẕemmām ma�nāsınadır, bunda murād meşşāṭadır. 

Mī-reved bunda gider ma�nāsınadır, ya�nī ṣan�at-ı dellāleye iḥtiyāc yoḳdur di-

mekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce meẕkūr sāḳīye ḫiṭāb idüp buyurur: Ey sāḳī, mey iç. 

Ba�żı nüsḫada mey dih düşmüş, ya�nī baña mey vir ki çemen nev-�arūsı kemāl-i 

ḥüsn ü cemāl buldı. Bu zamānda iş ya�nī zamānıñ işi meşşāṭa ṣan�atından gi-

der, ya�nī meşşāṭa �arūsa zīb u zīnet viregendir, ammā şimdi nev-�arūs-ı çemen 

faṣl-ı rebī� muḳteżāsıyla kemāl-i ḥüsn ü cemāl buldı, ṣan�at-ı dellāleye iḥtiyā-

cı yoḳ. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; işbu zamān dellāle ṣan�atından (M+ gider) 

1 <T, F+ ḥāṣılı, faṣl-ı bahār içkiyle geçmek gerek.>

2 320. gazel 3. beyit.

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Sürūrī>
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ya�nī anıñla ḥaẓẓ olunur ve dellāleden murād bunda ma�nā-yı mecāzī i�tibāriyle 

ḫamrdır diyen iki yerde bile serḫoşluḳ eylemişdir1.

אن  כ    כ
ود א  אر כ  ز  

Şekker-şiken şevend heme ṭūṭiyān-ı Hind

Zīn ḳand-ı Pārsī ki be-Bengāle mī-reved

Şekker-şiken vaṣf-ı terkībīdir şikenīden’den. Şekker’de teşdīd żarūret-i vez-

niçündür, ma�nāsı şeker ṣıyıcı2 olurlar ya�nī şeker-ḫār olurlar dimekdir, zīrā 

ṭūṭī şekeri şikest eylemekden murād ekl eylemesidir3. Ṭūṭiyān-ı Hind iżāfeti 

lāmiyyedir. Murād şu�āra-yı Hind’dir, Ḫusrev u Ḥasan ve ġayrıları. Ḳand-ı 
Pārsī iżāfeti beyāniyyedir, murād (M,T+ ḳand-ı Pārsī’den), kendiniñ şīrīn eş�ā-

rıdır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Bengāle Hind memleketinde bir şehriñ ismidir ki 

pādişāhlarınıñ4 taḫtgāhıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Cemī� Hind ṭūṭīleri şeker-şiken ve şeker-ḫār olurlar bu 

ḳand-ı Fārsīden5 ki Bengāle’ye gider, ya�nī füṣeḥā ve büleġā ve şu�arā-yı Hind 

benim şi�rim şehr-i Bengāle’ye varıcaḳ (M,T+ hep) buña raġbet iderler, belki daḫi 

ġayrınıñ şi�rine i�tibār eylemezler. Ḥāṣılı, kendi şi�rini ziyāde maḳbūl ü merġūb 

i�tibār ider.

ك  אن در  כאن  و ز  
ود א  כ  כ  ره  כ  
Ṭayy-ı mekān bi-bīn u zamān der-sulūk-i şi�r

K’īn ṭıfl-ı yek-şebe reh-i yek-sāle mī-reved

Sulūk-ı şi�r iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline veyā fā�iline iżāfetidir, ya�nī Ḫāce 

sülūk-ı şi�rde ṭayy-ı zamān u mekān eyleye veyā şi�r kendüsi ṭayy-ı zamān u 

mekān eyleye. K’īn; ki ḥarf-i beyān veyā ḥarf-i ta�līl, īn, ṭıfl-ı yek-şebe’ye işā-

retdir. Yek-şebe ve yek-sāle āḫirinde olan hā-yı resmīye hā-yı miḳdār dimişler.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 M: ḳırıcı. 

3 <T+ Ṭūtīniñ minḳārında bir ḫāṣṣa vardır, her ne ḳadar şeker muḥkem olsa ṭoḳunduġı gibi pāra pāre 

olur.>

4 M: ismidir ki pādişāhlarıñ. S: ismidir ki Hind pādişāhınıñ

5 M: Pārsīden. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ṭayy-ı zamānı ve ṭayy-ı mekānı gör sülūk-ı şi�rde ki bu bir 

gicelik ṭıfl bir yıllıḳ yola gider, ya�nī bir gicede peydā eyledügüm eş�ār bir yıllıḳ 

yola münteşir olur azacıḳ1 zamānda. Ḥāṣılı, şi�rini ıṭrā ṭarīḳiyle ta�rīfdir. Iṭrā 

mediḥde mübālaġaya dirler.

א   אدوا  آن  
ود א  כ כאروان  ز د

Ān çeşm-i cādūvāne-i �ābid-firīb bīn

K’eş kārvān-ı siḥr zi-dunbāle mī-reved

Çeşm-i cādūvāne-i �ābid-firīb iżāfetleri beyāniyyedir. K’eş; ki ḥarf-i rā-

bıṭ-ı ṣıfat, şīn-i żamīr çeşm’e rāci�dir. Kārvān-ı siḥr iżāfeti beyāniyyedir. Dun-
bāle bunda ard ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: O �ābid aldayıcı cādūvāne çeşm-i cānānı gör2 seyr eyle ki 

siḥir kārvānı ardınca gider, ya�nī siḥir kārvānı ol çeşm-i cādūvāneniñ ardına 

uyup gider. Ḥāṣılı, çeşm-i cānānı ziyāde cādūluġla ve seḥḥārlıġla vaṣıfdır.

אرض  ا و   ده   ی כ
ود ق ژا  م روی او  از 

Ḫey kerde mī-hırāmed  u ber-�āreż-ı semen

Ez-şerm-i rūy-ı ū �araḳ-ı jāle mī-reved

Ḫey, vāv-ı resmīyle, der, (M,T+ �araḳ ma�nāsınadır.) (167a) Kerde; bu hā-yı 

resmīye hā-yı terettüb dirler. Ḫey-kerde derleyüp3 dimekdir. Mī-ḫırāmed ṣa-

lınur. Vāv ḥarf-i ḥāl. �Āreż rā’nıñ fetḥiyle taṣarrufāt-ı4 �Acemdendir, aṣlında rā 

meksūrdur, ṣaḳal biten yere dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde ekẟer yüz ma�nā-

sındadır. Semen aḳ gül. Şerm-i rūy-ı ū iżāfetleri lāmiyyedir. �Araḳ-ı jāle iżāfeti 

beyāniyye, jāle �araḳı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānān derleyüp ṣalınur, ḥālbuki semeniñ �ārıżı üzre cānā-

nıñ rūyı ḥicābından jāle �araḳı gider, ya�nī semen utanduġından derler ve anıñ 

deri jāledir. Ba�żı nüsḫada (S,T+ �araḳ) ez-jāle5 mī-reved vāḳi�dir. Ol taḳdīrce ez 

min-i tebyīniyye ma�nāsına olur.

1 M: azıcıḳ. S: az. 

2 M: görüp. 

3 M: derlemiş. 

4 M: taṣrīfāt-ı. 

5 S: ez-lāle. 
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ز ۀ د כ ا  و  از ره 
ود א  כאره   و 

Ez-reh me-rev be-�işve-i dunyā ki īn �acūz

Mekkāre mī-nişīned muḥtāle mī-reved

Be-�işve; bā ḥarf-i sebeb. �İşve göñül aldamaḳ, dunyī’ye iżāfeti lāmiyyedir. 

Ki ḥarf-i ta�līl. �Acūz ḳoca ḳarı. Īn �acūz mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur ve müb-

tedādır, mekkāre mübālaġa ile ism-i fā�il ve ḫaber-i mübtedādır mā-ba�diy-

le. Muḥtāle ma�ṭūfdur mekkāre’ye ve ism-i fā�ildir, ifti�āl bābından, ḥīlekār 

ma�nāsına ya�nī ehl-i ḥīle dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yoldan gitme ya�nī yoldan çıḳup azma dünyā firībi sebe-

biyle, zīrā bu �acūz dünyā mekkāre oturur ve muḥtāle yürür, ya�nī bir sā�at ḫālī 

degildir mekr ü ḥīleden. Zīrā oturmaḳ ve yürümek ḥayvānātda mutaṣavver-

dir. Pes, aña oturmaġı ve ṭurmaġı ve yürümegi isnāddan murād istimrār-ı fi�l-i 

mekr u ḥīledir. Ya�nī cemī� aḥvālde ḥīle ve mekrden fāriġ degil1.

ی אش כ زر د و از  ی  א ن 
ود א    و از  

Çun Sāmirī me-bāş ki zer dīd u ez-ḫarī

Mūsā bi-hişt u ez-pey-i gūsāle mī-reved

Sāmirī buzaġıya ṭapmaġı ihdāẟ eyleyen kimsedir Ḥażret-i Mūsā münā-

cata vardıḳdan ṣoñra, niteki tefsīrlerde ḳıṣṣası mufaṣṣaldır. Ki ḥarf-i beyān-ı 

Sāmirī’dir. Mūsā bi-hişt; taḳdīr-i kelām Mūsā-rā bi-hişt’dir, rā żarūret-i 

vezniçün ḥaẕf olmuşdur. Bi-hişt; bā ḥarf-i te�kīd, hişt, hā’nıñ kesri ve şīn’iñ 

sükūnıyla, fi�l-i māżī müfred ġā�ib, ṣalıvirdi ya�nī terk eyledi ma�nāsınadır. Pey 

bunda iẟr ve iz ma�nāsınadır ya�nī ardınca. Gūsāle, kāf-ı �Acemīniñ żammı ve 

vāv’ıñ sükūnıyla, buzaġı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sāmirī gibi olma ki altun gördi ve eşekliginden Mūsā’yı 

terk itdi ve buzaġı ardınca yürür, ya�nī āḫireti ḳoyup dünyā ardına düşdi.

אه אن  زد از  אر  אد 
ود ح   אده در  وز ژا 
Bād-ı bahār mī-vezed ez-gulistān-ı şāh

V’ez-jāle bāde der-ḳadeḥ-i lāle mī-reved

1 S: ḥīle ve mekrden ḫālī degil ve fāriġ-dil degil.
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Bād-ı bahār iżāfeti lāmiyyedir. Mī-vezed fi�l-i ḥāl müfred ġā�ib, eser ma�nā-

sına. V’ez aṣlında vu ez idi. Jāle çi ve ḳıraġıdır. Der ḥarf-i ṣıla. Ḳadeḥ-i lāle 

iżāfeti beyāniyye. Mī-reved gider ya�nī aḳar dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāhın gülistānından ya�nī Şāh Ġıyāẟeddīn’iñ gülistānından 

bahār yeli eseyorır1. Daḫi ḳadeḥ-i lāleye jāleden bāde gideyorır ya�nī aḳayorır2. 

Ḥāṣılı, faṣl-ı bahārdır.

אث د אن  ق   א ز 
ود א  א  כ כאر  از 
Ḥāfıẓ zi-şevḳ-i meclis-i Sulṭān Ġıyāẟ-ı dīn

Ḫāmuş me-şev ki kār-ı tu ez-nāle mī-reved

Ḥāfıẓ münādā. Şevḳ-i meclis-i Ġıyāseddīn iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḫā-
muş aṣlında ḫāmūş idi, vāv lüġaten ḥaẕf olunmuşdur3. Me-şev fi�l-i nehy müf-

red muḫāṭab, ḫāmūş olma dimekdir. Ki ḥarf-i (167b) ta�līl. Kār-ı tu iżāfeti 

lāmiyyedir. Mī-reved bunda ḥāṣıl olur ve ḥuṣūl bulur ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, Sulṭān Ġıyāẟeddīn’iñ meclisi şevḳinden ḫāmūş 

olma ki seniñ işin nāle vü feryād u fiġāndan ḥāṣıl olur. Ya�nī anıñ meclisiniñ 

iştiyāḳından bülend naġamāt eyle ki işidüp seni da�vet idüp dāḫil-i meclis eyle-

sünler. Ḥāṣılı, seniñ kārıñ ve murādıñ bülend nāle ve naġamātdan ḥuṣūl bulur. 

İmdi tek durma4, nāle vü naġamāt eyle. 

1 S, M: esiyor. 

2 M: gidiyor ya�nī aḳıyor. 

3 S: vāv aṣlında lüġaten ḥaẕf olunmuşdur, ya�nī vāv’la ve vāv’sız, ḥaẕf olunmuşdur. M: vāv ḥaẕf 

olunmuşdur. <T, F+ lüġaten ḥaẕf olunmuşdur dimekden murād ya�nī vāv’la ve vāv’sız lüġatdir, ḥāṣılı, 

ḫāmūş ve ḫamūş ve ḫāmuş ve ḫamuş lüġatdir.>

4 S: tek ṭur. 
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159

Ve lehu eyżan
Müfte�ilün Fā�ilātü Müfte�ilün Fa�

آ   آ כ  ز د 
כאری ز כ   آ د 
Ber-ser-i ānem ki ger zi-dest ber-āyed

Dest be-kārī zenem ki ġuṣṣa ser-āyed

Ber-ser-i ānem; ser bunda ārzū ve heves ma�nāsınadır, ān lafẓına iżāfeti lā-

miyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Ger zi-dest ber-āyed; taḳdīr-i kelām ger zi-destem 
berāyed’dir, eger elimden gelürse dimekdir (M,T+ ya�nī ḳādir olursam.) Dest, 
zenem’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Be-kārī; bā ḥarf-i ṣıla, yā ḥarf-i vaḥdet. Ze-
nem fi�l-i mużāri� (M,T+ nefs-i) mütekellim (S,T+ vaḥde,) ururum ve uram di-

mekdir, bunda uram ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı (S,T+ ṣıfat.) Ġuṣṣa lüġatde 

yemek yerken boġazda ṭuran loḳmaya dirler, ammā �Acem ġam ma�nāsında 

isti�māl ider. Ser-āyed aṣlında be-ser-āyed’dir, pāyāna ve nihāyete gele ya�nī 

dükene1. Bu taḳdīr teshīl-i fehm-i mübtedī içündür, ammā müntehī bu ma�nā-

yı bā’sız da añlar, zīrā rūz-merrelerde bu edā çoḳ düşer.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ārzū üzereyim eger elimden gelürse elimi bir işe uram 

ki ġuṣṣa ve ġam ġāyete ve pāyāna gele ya�nī dükene. Ḥāṣılı, niyyetim budur ki 

bāde-nūş olam ki göñlümde hīç ġamdan ve hemmden eẟer ḳalmaya. Mıṣrā�-ı 

evveliñ ma�nāsını; anıñ başı üzereyim ki eger elden gelürse diyen �azīz, başı 

ayaġı farḳ ider degilmiş2.

اد אی  ا  دل  
ون رود  درآ د  

Manẓar-ı dil nīst cāy-ı ṣoḥbet-i eżdād

Dīv çu bīrūn reved ferişte der-āyed

Manẓar-ı dil göñül naẓargāhı ya�nī seyrāngāhı, iżāfeti beyāniyyedir. Cāy-ı 
ṣoḥbet-i eżdād iżāfetleri lāmiyyelerdir. Mıṣrā�-ı ẟānī evvelkiye tenvīr vāḳi� ol-

muş, ya�nī evvelkiniñ ma�nāsını īżāḥ ider.

1 S: tükene. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Göñül naẓargāhı ve seyrangāhı eżdād ṣoḥbet1 idecek yer 

degildir ya�nī mecma�-ı eżdād degil. Zīrā ma�lūmdur, çünki şeytan ṭaşra çıḳar, 

ferīşte içerü girer. (S+ Der-āyed içerü girer) (M,T+ dimekdir.) Ḥāṣılı, ‘Eż-żıddā-
ni lā-yectemi
ān’2dir. Pes, muḳteżā-yı nefẟānīler ki3 ṭab�-ı insāndan ḫāric ola, 

muḳteżā-yı rūḥānīler dāḫil olur. İmdi dil-i �āşıḳda ḫayāl-i cānān ḳarār (S+ ider, 

ḫayāl-i raḳīb ḳarār) eylemez, belki firār eyler.

ا כאم     
آ اه  כ  ر  ر ز 

Ṣoḥbet-i ḥukkām ẓulmet-i şeb-i yeldā’st

Nūr zi-ḫurşīd ḫāh bū ki ber-āyed

Bu iki beytiñ mıṣrā�-ı evvelleri mübtedā ve ḫaber ma�nālarını mutażammın-

dır ve mıṣrā�-ı ẟānīleri evvelkini tenvīr ü tavżīḥ ider. Ṣoḥbet-i ḥukkām iżāfeti 

maṣdarıñ mef�ūline veyā fā�iline iżāfetidir. Ẓulmet-i şeb iżāfeti lāmiyyedir ve 

şeb’iñ yeldā’ya (S+ iżāfeti) beyāniyye. Ẓulmet’iñ iżāfeti yā-yı baṭnīyledir, ya�nī 

tā’nıñ kesri tamām işbā�la oḳunur ki vezne ḫalel gelmeye. Yeldā, (M,T+ yā’nıñ 

fetḥi ve lām’ıñ sükūnıyla,) ol giceye dirler ki güneş ol gice veyā irtesi dönse ge-

rek, ḥāṣılı, ḳışın andan uzun gicesi olmaz. Nūr, ḫāh’ıñ muḳaddem mef�ūlidir. 

Bū bunda buved’den muḫaffefdir, ola ki dimekdir, �Arabīde le�alle ma�nāsına. 

Ber-āyed bunda ḥāṣıl olur dimekdir, egerçi ki ḥurşīd’e nisbet ḫūb vāḳi� olmuş-

dur, zīrā ṭulū�-ı āfitābda da ber-āmed ve ber-āyed isti�māl iderler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥākimleriñ muṣāḥabeti şeb-i yeldā ḳaranlıġıdır ya�nī bun-

larla ṣoḥbet (168a) eylemek ḳalbi ḳarardır, zīrā ẓulümden ve �avānlıḳdan4 ḫālī 

degillerdir. Pes, nūrı ḫurşīdden dile, umulur ki ḥāṣıl ola, ya�nī nūr-ı sürūr u 

ṣafāyı güneş gibi olan cānāndan iste, mercūdur ki ṭulū� eyleye. Ḥāṣılı, �avān-ṣı-

fat ruḳabā ile ṣoḥbet (M,T+ eyleme,) zīrā ḳasvet-i ḳalb ḥāṣıl olur, belki güneş gibi 

nūrānī cānānla ṣoḥbet eyle ki ḳalbiñ pür-nūr ola.

א وت د אب    در ار
رآ ا כ    כ 

Ber-der-i erbāb-ı bī-muruvvet-i dunyā

Çend nişīni ki ḫāce key be-der-āyed

1 S, M: muḥabbet. 

2 İki zıt bir araya gelemez. 

3 S: belki. 

4 M: sitemden. 
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Mıṣrā�-ı evvelde tetābu�-ı iżāfāt lāmiyyelerdir ve bu dilde1 muḫill-i feṣāḥat 

degil. Erbāb rabbiñ cem�idir, ṣāhibler dimekdir. Muruvvet lüġatde erlige dir-

ler, bī-muruvvet erliksiz, ammā isti�mālde ḫasīs ve dūn ma�nāsınadır, mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūndur2. Çend edāt-ı istifhāmdır, �Arabīde kem-i istifhāmiyye 

ma�nāsına, nişīnī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, nice bir oturursun dimekdir. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Ḫāce bunda efendi ma�nāsınadır, ya�nī oturduġuñ ḳapunuñ 

ṣāḥibi.  Key edāt-ı istifhāmdır zamāndan, �Arabīde metā gibi, ḳaçan dimekdir. 

Be-der; bā ḥarf-i ṣıla, der ḳapu, be-der-āyed ḳapuya gele ya�nī ṭaşra çıḳa. Ḳa-

puya gelmek ḫurūcdan kināyetdir, niteki bu beytde böyledir.

آ אن   از د و ز
رآ ش  ۀ   

Ez-dest u zebān-ı ki ber-āyed

K’ez-�uhde-i şukreş be-der-āyed3

Maḥṣūl-i Beyt: Dünyānıñ mürüvvetsiz erbāb-ı devletiniñ ḳapusında nice 

bir oturursun ki ḫāce ya�nī ol eviñ ṣāḥibi ḳaçan ṭaşra çıḳar diyü. Bu beyt ta�rīż-

dir4 şol �ulemā ve meşāyiḫe ki �ilimle �ameli terk idüp ekābir-i ehl-i dünyā5 

ḳapılarına mülāzemet eylerler.

א כ כ   ا  ك 
وی כ در  آ از  ر

Terk-i gedāyī me-kon ki genc bi-yābī

Ez-naẓar-ı reh-revī ki der-naẓar āyed

Terk-i gedāyī iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Gedālıḳdan bunda 

murād herkesden ṭaleb-i fażl u feyżdir, dilencilik degil ba�żılar ẓann eyledü-

gi gibi6. Me-kon fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, eyleme dimekdir, ya�nī gedā-

lıġı, ẕikr olan ma�nāya, terk eyleme. Bi-kon, bā’yla fi�l-i emr muḫāṭab yazan 

ma�nā-yı beyte vāṣıl olmamış7. Ba�żı nüshāda me-kon yerine bi-kon vāḳi� ol-

muşdur ki Sürūrī efendi bunı iḫtiyār eylemişdir. (S,T+ ol vaḳt) gedāyī dilencilik 

1 M: bu rāh. 

2 M’de muruvvet kelimesi murū�et olarak yazılmış. 

3 Kimin elinden ve dilinden gelebilir ki onun şükrünü hakkıyla yerine getirebilsin. 

4 S: ta�arrużdur. 

5 T: ekābir ve ehl-i dünyā. 

6 <T+ Redd-i Sürūrī>

7 <T+ Redd-i Sürūrī>
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ma�nāsına olur ve ma�nā rāst gelür diyen gedā-ṭab� bu bābdan müstefīż1 ol-

mamışdır2. Genc bunda ḫazīne-i fażl u feyżdir. Bi-yābī; bā ḥarf-i te�kīd, yābī 
fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭabdır, bulasın dimekdir. Naẓar-ı reh-revī iżāfeti 

lāmiyyedir. Reh-rev vaṣf-ı terkībīdir, yolcı dimekdir, revīden’den, (M,T+ yola gi-

dici ma�nāsına,) yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Der-naẓar; der ḥarf-i 

ṣıla, taḳdīr-i kelām der-naẓaret āyed’dir, żarūret-i ḳāfiye içün tā-yı ḫiṭāb ḥaẕf 

olunmuşdur3.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭālibligi terk eyleme ki fażl u feyż ḫazīnesini bulasın bir 

sālikiñ naẓarından ki naẓarıña gelür, ya�nī bir mürşidiñ iltifātından ki ṭalebiñ 

zamānında naẓarıña ve güẕeriñe gelür. Ḥāṣılı, ṭalebi terk eyleme ve her gördü-

güñi mürşid bilüp istifāża ve istirşād eyle ki feyż-i ḥaḳdan maḥrūm ḳalmaya-

sın. Ba�żı müshāda der-naẓar yerine der-guẕer vāḳi�dir. Pes, mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsını; bir sālikin naẓarından ki uġraḳda4 gele diyen maḳṣūduñ yöresine 

uġramamış5. Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; şol mürşīdiñ naẓarından ki murūr-

da gelür ya�nī yolda rāst gelürsin diyen de iẟrince gitmişdir6.

د אع   א  א و 
ل ا و כ در  آ א כ 

Ṣāliḥ u ṭāliḥ metā�-ı ḫīş numūdend

Tā ki ḳabūl ufted u ki der-naẓar-āyed

Ṭāliḥ żıdd-ı ṣāliḥdir ya�nī fāsıḳ. Metā�-ı ḫīş iżāfeti lāmiyyedir. Metā� ḳumāş 

ve esbāb7. Ḫīş, vāv-ı resmīyle, bunda kendi dimekdir. Tā bunda �acabā ma�nā-

sınadır. Ki bunda (M,T+ ismdir) iki yerde (168b) bile, kim ma�nāsınadır ve iki 

kāf ’ıñ kesresini tamām işbā� eylemek gerek ki mevzūn ola. Der-naẓar; der 
bā-yı ṣıla ma�nāsınadır. Der-naẓar āyed naẓara gele ya�nī maḳbūl gele ma�nā-

sınadır. Bunda murād ṣāliḥ’den �āşıḳ-ı ṣādıḳ8 ve ṭāliḥ’den müdde�ī-i kāẕibdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳ-ı ṣādıḳ ve müdde�ī-i kāẕib cānāna metā�ını göster-

diler9, ya�nī her birisi �arż-ı muḥabbet idüp iẓhār-ı meveddet eylediler. �Acabā 

1 M: mütefeyyiż. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: żarūret-i ḳāfiye içün tā’sı ki tā-yı ḫiṭābdır, ḥaẕf olunmuşdur. 

4 M: uġrına. 

5 M: burasına uġramış. <T+ Redd-i Sürūrī>

6 <T+ Redd-i Şem�ī>

7 S: eẟvab. 

8 M: �āşıḳ u ṣādıḳ. 

9 S: gösterir. 
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kim ḳabūl vāḳi� olur ya�nī ḳabūl düşer1 ve kim naẓara gelür. Ya�nī cānānıñ 

ḥayyiz-i ḳabūlinde kim vāḳi� olur ve manẓūr-ı naẓarı kim düşer. Bu ḫuṣūṣda 

hemān ṭāli� gerek.

اه כ آ א     
אخ   آ د  و  אغ 
Bulbul-i �āşıḳ tu �omr ḫāh ki āḫir

Bāġ şeved sebz u şāḫ-ı gul be-ber āyed

Bulbul münādā, �āşıḳ’a iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfetidir ya�nī beyāniyye. 

�Omr, ḫāh’ıñ muḳaddem mef�ūlidir. Ḫāh fi�l-i emr müfred muḫāṭab. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Āḫir bunda cā�izdir ki �āḳıbet ma�nāsına ola ve cā�izdir ki te�kīd içün gele, 

nitekim bu dīvānıñ evvelki ġazeliñ ikinci beytiniñ şerḥinde mürūr eylemişdir. 

Şāḫ-ı gul iżāfeti lāmiyyedir. Be-ber; bā ḥarf-i ṣıla, ber bunda ḥāṣıl ma�nāsı-

nadır ki andan murād güldür, egerçi lüġatde ḥāṣıla bār dirler, niteki Tuḥfe-i 
Ḥusāmī’de ‘Bār aġaç ḥāṣılıdır, ber yemiş’ dimişdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey bülbül, �āşıḳsañ �ömr iste ki �āḳıbet bāġ sebz olur  ya�nī 

yeşerir2, (S,T+ ḥāṣılı, yaşıl olur) ve şāḫ-ı gül ḥāṣıla gelür (S,T+ ya�nī gül ḥāṣılın vi-

rür.) Ya�nī hemān ṣaġlıḳ olsun3, elbette bahār faṣlı gelüp tāze güller açılısardır4. 

Mıṣrā�-ı ẟānīyi ‘Bāġ şeved sebz u surḫ-gul be-ber-āyed’ yazup ma�nāsını bāġ 

yeşil ve ḳızıl olur, gül çıḳar diyen üslūb-ı müṭāla�adan külliyyen ḫālī imiş5. Pes, 

bunda üslūb-ı müṭāla�a bāġ mübtedā olup şeved sebz ḫaber ola, surḫ-gul, 
ya�nī gül-i surḫ taḳdīrinde, mübtedā ola, be-ber āyed ḫaber ola. Ve anıñ eyle-

dügi müṭāla�a surḫ’la gül’üñ beyninde bir vāv-ı �āṭıfa iktiżā eyler, ol ise hīç bir 

nüsḫāda mevcūd degil.

ا   א در   
א ر   آ  כ 

Ġaflet-i Ḥāfıẓ derīn serāçe �aceb nīst

Her ki be-mey-ḫāne reft bī-ḫaber āyed

1 M: kim ḳabūl vāki� olur ya�nī kim vāḳi� düşer. S: kim ḳabūl vāki� olur. 

2 S, T: yaşarır. (ر א )

3 S: ya�nī ṣaġlık olsun. 

4 S, M: açılur. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Ġaflet-i Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyyedir. Serāçe taṣġīr-i serā’dır ve serā muḫaffef-i 

serāy’dır, (M,T+ yā’yla). Pes, serā’nıñ taṣġīri serāçe (S,T+ gelür ve serāyıñ serāyçe 

gelür. Her ki aṣlında her kes ki’dir.) Pes, kes ḥaẕf olunup ki yerine geldi ve 

ḥarf iken ism ḳılındı. Be-mey-ḫāne; bā ḥarf-i ṣıla, reft’e müte�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu sarāycıḳda Ḥāfıẓ’ıñ ġafleti �aceb degildir, ya�nī dünyā 

evinde Ḥāfıẓ ġāfil olduġı �aceb degildir1. Mıṣrā�-ı ẟānī ḥükm-i ta�līldedir. Zīrā 

her kimse ki meyḫāneye vardı, elbette bī-ḫaber gelür. Ya�nī dünyā dāru’l-ġurūr 

u ġafletdir, dünyāya gelen ġurūr u ġafletden ḫālī olmaz dimekdir.

160

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün2

אد אب    א آ
אد ز  روی   

Cemālet āftāb-ı her naẓar bād

Zi-ḫūbī rūy-ı ḫūbet ḫūbter bād

Cemāl lüġatde güzellige dirler. Pes, her güzeliñ cemāli3 yüzde ẓāhir olduġı-

çün yüze cemāl didiler4, ẕikr-i ḥāll ve irāde-i maḥall ḳabīlindendir. Āftāb-ı her 
naẓar iżāfeti lāmiyyedir. Bād edāt-ı du�ādır. Ḫūbī; yā ḥarf-i maṣdar. Rūy’uñ 

ḫūb’a iżāfeti beyāniyye ve ḫūb’uñ tā’ya lāmiyyedir. Ḫūbter; ḫūb güzele dirler 

ve ter edāt-ı tafḍīldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cemāliñ her naẓarıñ güneşi olsun, ya�nī her nāẓı-

rıñ naẓarına güneş görünsün. Pes, nice ki ḳamer şemsden nūr alur, her naẓar 

seniñ güneş yüzüñden nūr alsun ve seniñ rūy-ı ḫūbuñ güzellikden güzelrek5 

olsun. Ya�nī güzellik rūyuñ vaṣfıdır. İmdi seniñ rūy-ı ḫūbuñ günden güne ziyā-

de (169a) olsun (T+ bir mertebe kim ḫūbluḳ vaṣfından ḫūbraḳ olsun.) Ḥāṣılı, 

ḫūbluġla rūyuñı vaṣf eylemek tenezzül olsun.

1 S, M, T: olduġı gibi �aceb degildir. 

2 S: mefā�īl. 

3 M: Her güzellik. 

4 S: dirler. 

5 T: güzelirek (metin harekeli). 
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ت را א  אی ز 
אد א ز   אن  א دل 

Humāy-ı zulf-i şāhīn-şeh-peret-rā

Dil-i şāhān-ı �ālem zīr-i per bād

Humāy bir meşhūr ṭayrdır. Her kimseniñ ki üstine gölgesi düşse yā pā-

dişāh veyā ulu bir devletlü olur. Bu bir ḫāṣṣadır bu ṭayra maḫṣūṣ, daḫi nice 

ḫāṣṣaları vardır ki bu maḥall istīfāsı degil. Humā’nıñ zulf’e ve zulf’uñ şāhīn-i 
şeh-per’e iżāfeti beyāniyyedir ve şeh-per’iñ tā’ya lāmiyyedir. Şāhīn �Arab’da 

ve �Acem’de ve Rūm’da müşterek ismdir, ṭoġan cinsinden bir nev�dir, ġāyetle 

ḳuvvetli ve yügrük bir ḳuşdur1, (S,T+ şöyle) [ki] turnayı bī-pervā alur. Diyār-ı 

�Arab’da Ḥamā beglerinden birisiyle olurdum. Ol ḥikāye iderdi ki Ḥaleb’den 

Ma�arra’ya gelürdüm. Bir yarar2 şāhīnim var idi ve bir ḳaraḳuş bir ṭaşıñ üzerin-

de oturur, ve bir pāre mestāne idim, ṭoġancıma buyurdum ki şāhīniñ üsküfin 

al ve şu ḳuşa ṣal didim. Üsküfin alup ṣalduġı gibi şöyle yapışdı ḳaraḳuşa, gūyā 

ki ḳaz veyā ördekdir. Du�ā-gūy eyitdüm ki var ise eceli gelmiş imiş. Beg de eyit-

di, cemī� avladıġımız ṭuyūruñ eceli gelmişdir. Şāhīn-şeh-per vaṣf-ı terkībīdir, 

şāhīn çelenkli dimekdir. Şeh-per şāh-per’den muḫaffefdir, ḳuşuñ ḳanadında 

baş çelenkdir, tā-yı żamīre iżāfeti lāmiyyedir. Zīr-i per iżāfeti de böyledir. Per 
ḳanada ve yelege dirler3.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ şāhīn şeh-perli zülfüñ hümāsınıñ �ālem pādişāhları-

nuñ göñli ḳanadı altında olsun, ya�nī �ālem pādişāhları sāye-i ḥimāyetiñde olup 

muṭī�-i fermānıñ olsun.

א כ כ  ز 
אد  ز در و ز و ز 

Kesī k’ū beste-i zulfet ne-bāşed

Çu zulfet derhem u zīr u zeber bād

K’ū aṣlında ki ū idi, terkīb sebebiyle hā-yı resmī ve hemze ḥaẕf olunmuş-

dur, ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat, ū żamīr-i (S,T+ ġāyib,) kes’e rāci�dir. Beste-i zulfet 
iżāfetleri4 lāmiyye. Çu edāt-ı teşbīhdir. Derhem ḳarış murış dimekdir. Zīr u 
zeber daḫi bu ma�nāyı ifāde ider iltizāmen5.

1 S: cinsinden bir nev�i ḳuvvetlü ve ġāyet yügrük ḳuşdur. 

2 M, S: yavuz. (‘yarar’ kelimesi ‘cesur’ anlamına da gelmektedir.) 

3 S: Per ḳanada dirler ve yelege de dirler. 

4 S: iżāfeti

5 M: ma�nāyı ifāde ider. 
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Maḥṣūl-i Beyt : Her ol kimse ki seniñ zülfüñ bestesi olmaya, seniñ zülfüñ 

gibi derhem ve zīr ü zeber olsun. Ya�nī her ol kimse ki muḥabbet idüp göñlini 

saña �aḳd eylememişdir, perīşān-ḥāl1 ü müşevveş-bāl olsun dimekdir.

א א رو  د כ 
אد ن     در 

Dilī k’ū �āşıḳ-ı rūyet ne-bāşed

Hemīşe ġarḳa der-ḫūn-ı ciger bād

(M,T+ Dilī’de yā ḥarf-i vaḥdet. K’ū aṣlında ki ū idi beyt-i sābıḳdaki gibi.) 
�Āşıḳ’ıñ rūy’a iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir ve rūy’uñ 

tā’ya lāmiyye. Hemīşe dā�im dimekdir. Ġarḳa; hā �alāmet-i naḳldir, ya�nī2 

�Arabīden �Aceme naḳliñ �alāmetidir. Der-ḫūn-i ciger; der ḥarf-i ṣıla ve iżā-

fet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şol bir göñül ki �āşıḳ-ı rūyuñ olmaya ya�nī saña ta�alluḳ u 

ta�aşşuḳı olmaya, dā�imā ḫūn-ı cigere ġarḳ olsun.

א אوك  ه ات  ن  א 
אد وح     دل 

Butā çun ġamzeet nāvek feşāned

Dil-i mecrūḥ-ı men pīşeş siper bād

Butā münādā. Çun edāt-ı ta�līl. Nāvek zenbūrek oḳına dirler. (S,T+ Zen-
būrek Rūm’da zenberek didikleri yaydır,) ammā aṣlında zenbūrekiñ oluġıdır, 

(M,T+ oḳına) nāvek ıṭlāḳı mecāzīdir, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir 

ve anıñ yayına çarḫ dirler, niteki bu beytden mefhūmdur.

Beyt:  אد ۀ دو   رو  د
خ   אوک     از 

Dīde-i dōst be-tu rūşen bād

Sīne-i ḫaṣm pur ez-nāvek-i çarḫ3

Dil-i mecrūḥ iżāfeti beyāniyyedir ve men’e iżāfeti lāmiyye. Pīşeş; şīn-i 

żamīr nāvek-i ġamze’ye rāci�dir.

1 S: perīşān

2 S: hā �alāmetdir. 

3 Dostun gözü seninle aydınlık olsun, düşmanın göğsü de felek oklarına hedef olsun. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey büt, çünki seniñ ġamzeñ nāvek ṣaça ya�nī oḳlarını döke 

(169b) ve ata, benim mecrūḥ göñlüm, öñinde ḳalḳan olsun. Ya�nī seniñ ġam-

zeñ oḳları benim dil-i mecrūḥuma maḫṣūs olsun, aġyāra naṣīb olmasun.

כ     
אد כ  אن  زو   اق 

Çu la�l-i şekerīnet būse baḫşed

Meẕāḳ-ı cān-ı men z’ū pur şeker bād

Çu edāt-ı ta�līl. La�l-i şekerīn iżāfeti beyāniyye ve tā’ya iżāfeti lāmiyyedir. 

Baḫşed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, baḫşiş eyleye ya�nī baġışlaya. Meẕāḳ-ı cān-ı 
men iżāfetleri lāmiyyedir. Z’ū aṣlında ez-ū idi, ū żamīri la�l’e rāci�dir ki lebden 

kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki seniñ şeker gibi la�l-i lebiñ (S,T+ būse1 baġışlaya, be-

nim cānım meẕāḳı seniñ şekere mensūb la�liñden pür-şeker olsun. Ya�nī şekerli 

lebiñ) būse baġışladıḳda baña çoḳ būseleriñ müyesser olsun. Cāna meẕāḳ iżā-

feti mecāzīdir.

אزه  ا از   دم 
אد א  د  ا  

Merā ez-tu’st her dem tāze �ışḳī

Tu-rā her sā�atī ḥusnī diger bād

Merā benim dimekdir. Ez-tu’st; sīn ve tā edāt-ı ḫaberdir, ma�nā cihetinden 

�ışḳī2 lafẓına muḳayyeddir, taḳdīr-i kelām tāze �ışḳī’st’dir. Tu-rā seniñ dimek-

dir, rā bunuñ gibi yerlerde iżāfet ma�nāsını ifāde ider. �Işḳī ve sā�atī ve ḥusnī 
yā’ları vaḥdet içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim senden her dem ve her nefes bir tāze �ışḳım var, 

ya�nī her dem saña �ışḳım ve muḥabbetim tāzelenür. Seniñ her bir sā�atde bir 

özge ve ġayri ḥüsnüñ ve güzelligiñ olsun. Ya�nī nice ki benim �ışḳ u muḥabbe-

tim artar, seniñ de ḥüsn ü cemāliñ artsun. Meşhūr ḳażiyyedir ki �āşıḳıñ �ışḳı3 

kemāl bulduḳça ma�şūḳuñ cemāli kemāl bulur.

1 S: şeker. 

2 S, M: tāze. 
3 M: muḥabbeti. 
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א אق روی   אن 
אد אن   א אل  ا  
Be-cān muştāḳ-ı rūy-ı tu’st Ḥāfıẓ

Tu-rā ber-ḥāl-i muştāḳān naẓar bād

Muştāḳ’ıñ rūy’a iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Rūy’uñ tu’st lafẓı-

na (S+ iżāfeti) lāmiyyedir. Ḥāfıẓ mu�aḫḫar mübtedā ve mā-ḳabli muḳaddem 

ḫaberi. Tu-rā senin. Ḥāl-i1 muştāḳān iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ cānla seniñ rūyuña müştāḳdır, (M+ müştāḳlar) ḥāline2 

seniñ naẓarıñ olsun, ya�nī  Ḥāfıẓ’ıñ ḥāline seniñ naẓarıñ olsun. Ḫāce ḥażretleri 

kendi içün du�ā eylemiş.

161

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün3

אد ون     در 
אد ن  א   رو  

Ḥusn-i tu hemīşe der-fuzūn bād

Rūyet heme sāle lāle-gūn bād

Ḥusn-i tu iżāfeti lāmiyyedir. Der ḥarf-i te�kīd. Fuzūn ismdir ziyāde ma�nā-

sına, efzūn’dan muḫaffefdir. Rūyet iżāfeti lāmiyyedir. Heme edāt-ı te�kīd. Gūn 

gāh edāt-ı teşbīh u gāh levn ma�nāsına gelür, bunda ikisine de taḥammüli var.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḥüsnüñ dā�imā ziyāde olsun ya�nī günden güne art-

sun. Rūyuñ tamām yıl lāle-gūn ya�nī lāle gibi veyā lāle levnli olsun.

אل  ر    ا
אد ون  אد در   روز כ 

Ender-ser-i men ḫayāl-i �ışḳet

Her rūz ki hest der-fuzūn bād

1 S: Seng-i. 

2 T: cānla seniñ rūyuña müştāḳlar ḥāline. 

3 S: mefā�īl. 
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Ser-i men iżāfeti lāmiyyedir. Ḫayāl-i �ışḳet iżāfeti daḫi böyledir. Mıṣrā�-ı 

evvel ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim başımda seniñ �ışḳıñ ḫayāli her gün ki vardır, artmada 

olsun veyā artsun. Ḥāṣılı, günden güne saña �ışḳ u muḥabbetim ziyāde olsun.

א ان    د
אد ن  א   در  

Ḳadd-i heme dil-berān-ı �ālem

Der-ḫidmet-i ḳāmetet çu nūn bād

Ba�żı nüshāda Pīş-i elif-i ḳaddet1 çu nūn bād düşmüş ve ba�żı nüshāda 

çu nūn yerine nigūn vāḳi�dir. Şāriḥler de anı iḫtiyār eylemişler, ammā bil-

memişler2. Bunda da mıṣrā�-ı evvel ẟānīye merhūndur. Ḳadd’iñ heme’ye ve 

dil-berān’ıñ �ālem’e iżāfeti lāmiyyedir ve ḫidmet’iñ ḳāmet’e iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir ve ḳāmet’iñ tā’ya lāmiyyedir. (170a)

Maḥṣūl-i Beyt: �Ālemiñ cemī� dilberleriniñ ḳaddi seniñ ḳāmetiñ öñinde 

nūn gibi olsun, ya�nī seniñ ḫidmetinde du-tā olsun. Ḥāṣılı, saña ta�ẓīm içün 

iki ḳat olsun.

آ و כ در    
אد ن  ت   ا 
Her serv ki der-çemen ber-āyed

Pīş-i elif-i ḳaddet nigūn bād

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ber-āyed peydā ola ya�nī bite. Nigūn başı aşaġa di-

mekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her serv ki çemende peydā ola, seniñ elif gibi ḳaddiñ ḳa-

tında ve öñinde nigūn olsun ya�nī ta�ẓīmle bükülsün. Niteki zamānımızda 

selām virmek maḳāmında iderler. Ya�nī her �ālī-şān seniñ ḳāmet-i bülendiñ 

ḳatında rāki� u sācid olsun.

א  כ    
אد ن  כ   از  ا

Çeşmī ki ne fitne-i tu bāşed

Ez-gevher-i eşk baḥr-i ḫūn bād

1 S: pīş-i ḳaddet elif. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Fitne bunda meftūn ma�nāsınadır. Gevher-i eşk iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir göz ki seniñ meftūnuñ olmaya, eşk gevherinden ġarḳ-ı 

ḫūn ve baḥr-i ḫūn olsun, ya�nī (M,T+ seni) sevmeyeniñ gözi nem-nāk ve dili 

ġam-nāk olsun.

א   ز  د
אد ن  دن  ذو  در כ

Çeşm-i tu zi-behr-i dil-rubāyī

Der-kerden-i siḥr ẕū-funūn bād

Dil-rubāyī; yā-yı ẟāniye ḥarf-i maṣdardır1. Dil-rubā vaṣf-ı terkībīdir, 

göñül ḳapıcı dimekdir, rubāyīden’den müştaḳdır. Kerden-i siḥr iżāfeti maṣda-

rıñ mef�ūline iżāfetidir. (M,T+ Ẕū ṣāḥib ma�nāsınadır.) Funūn fenn’iñ cem�idir, 

ṣan�at dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ çeşmiñ göñül ḳapmaġiçün siḥr eylemede ẕū-fünūn 

olsun, ya�nī �uşşāḳ dillerini tesḫīr eylemek içün envā�-ı siḥre mālik ü ḳādir 

olsun.

א כ د در    
אد ن  כ ار و     و 

Her cā ki dilī’st der-ġam-ı tu

Bī-ṣabr u ḳarār u bī-sukūn bād

Dilī’st; yā ḥarf-i vaḥdet. Ġam-ı tu iżāfeti lāmiyyedir, yā-yı baṭnīyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Her yerde ki �ışḳ u muḥabbete ḳābil bir dil vardır, seniñ 

ġamıñda ya�nī �ışḳıñ ġamında bī-ṣabr u bī-ḳarār u bī-sükūn olsun, (S+ ḥāṣılı, 

seniñ hevā-dārıñ olsun.)

زد  دل כ ز   
אد ون  از  و  

(S+ Her dil ki zi-hecr-i tu ne-sūzed

Ez-ḥalḳa-i vaṣl-ı tu birūn bād

1 S: yā’sı ḥarf-i maṣdardır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Her göñül ki) (S,T+ seniñ hecriñde yanmaya ya�nī seniñ 

firāḳıñ āteşini çekmeye, seniñ vaṣlıñ ḥalḳasından ṭaşra olsun) ya�nī seniñ viṣā-

liñ aña müyesser olmasun.

א אن    כ  
אد دور از    و دون 

La�l-i tu ki hest cān-ı Ḥāfıẓ

Dūr ez-leb-i her ḫasīs u dūn bād

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ la�l gibi ḳırmızı dudaġıñ ki Ḥāfıẓ’ıñ cānıdır, her ḫasīs 

u dūnuñ lebinden ıraġ olsun, ya�nī hemān Ḥāfıẓ’a naṣīb olsun, ayruḳ1 kimseye 

(S,T+ naṣīb) olmasın.

162

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אد אز  אن  אز   
אد אزכ آزردۀ   د  و

Tenet be-nāz-ı ṭabībān niyāzmend me-bād

Vucūd-ı nāziket āzurde-i gezend me-bād

Ḫāce’niñ bu ġazeli �iyāde ṭarīḳiyle vāḳi�dir ki cānānına veyā  erbāb-ı dev-

letden birine irsāl buyurur. Tenet iżāfeti lāmiyyedir, seniñ teniñ dimekdir. 

Be-nāz; bā ḥarf-i ṣıla. Nāz istiġnā, ṭabībān’a iżāfeti lāmiyyedir. Niyāz �arż-ı 

ḥācete dirler, mend Fārisīde edāt-ı nisbetdir, Türkīde -li2 ma�nāsına, niyāzlı 

dimekdir. Vucūd-ı nāzik iżāfeti beyāniyyedir ve tā’ya iżāfeti lāmiyye. Āzurde-i 
gezend iżāfeti ism-i mef�ūlüñ fā�iline iżāfetidir. Āzurde incinmiş ve gezend 

żarara dirler, kāf-ı �Ācemīniñ fetḥiyle3.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ teniñ eṭibbā nāzına muḥtāc olmasun, nāzik vücū-

dun da żararın āzurdesi olmasun, ya�nī (S,T+ nāzik) vücūduñ marażdan żarar 

görmesün.

1 S, M: ġayri. 

2 S: -lü. 

3 M, T, S: żammıyla. 
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אق در     آ
אد אر   درد   

Selāmet-i heme āfāḳ der selāmet-i tu’st (170b)
Be-hīç �ārıża şaḫṣ-ı tu derdmend me-bād

Heme āfāḳ’dan murād bunda tamām-ı �ālemdir. �Ārıża’dan murād maraż-

dır. Şaḫṣ’dan murād vücūdıdır. Derdmend derdli dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cemī� �ālemiñ selāmeti seniñ selāmetiñdedir, ya�nī sen 

cān-ı �ālemsin, seniñ ṣıḥḥatiñ (S+ cemī�) �ālemiñ ṣıḥḥatine sebebdir. Pes, seniñ 

vücūd-ı şerīfiñ bir �ārıża ile ve bir marażla derdli ve zaḥmetli olmasun.

رت و  ز    אل 
אد א   ت دژم و  א כ 

Cemāl-i ṣūret u ma�nā zi-yumn-i ṣıḥḥat-i tu’st

Ki ẓāhiret dijem u bāṭınet nejend me-bād

Cemāl-i ṣūret u ma�nā ya�nī ẓāhirin ve bāṭınıñ (M,T+ cemāli.) Cā�izdir ki bi-

rer mużāf taḳdīr oluna, ya�nī ehl-i ṣūret ve ehl-i ma�nā (S+ dimek ola.) Yumn, 

yā’nıñ żammı ve mīm’iñ sükūnıyla, ḥasune bābından maṣdardır, mübāreklik di-

mekdir. Yumn’uñ ṣıḥḥat’e ve ṣıḥḥat’iñ tu’ya iżāfetleri lāmiyyelerdir1. Ki bunda 

şarṭ-ı maḥẕūfuñ cevābında vāḳi� olan fā ma�nāsınadır. Ya�nī vaḳtā ki cemāl-i ṣūret 

u ma�nā seniñ yümn-i ṣıḥḥatiñde oldıysa, pes, ẓāhiriñ2. Dijem, dāl’ıñ kesriyle 

ve zā-yı �Acemīniñ fetḥiyle, bunda buruşmuş ve ṣolmuş ma�nāsınadır. Nejend, 

nūn’uñ ve zā-yı �Acemīniñ fetḥalarıyla, bunda ġuṣṣalı ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥüsn ü cemāl-i ṣūret u ma�nā seniñ mübārek ṣıḥḥatiñ-

dendir. Pes, imdi ẓāhiriñ marażdan ve ḳayġudan ṣolmuş ve bāṭınıñ ḳayġulı 

olmasun dimekdir. (S,T+ Zi-yumn-i ṣıḥhat yerine zi-emn-i ṣıḥḥat yazan ma�nāyı 

mülāḥaẓa eylememiş3.)

א ان  در   درآ 
אد א   و   ر 

Derīn çemen çu der-āyed ḫazān be-yaġmāyī

Reheş be-serv-i sehī-ḳāmet-i bulend me-bād

1 S: beyāniyyelerdir. 

2 Burada ikinci mısranın başı yazılmış mısranın tamamına işaret edilmiştir. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Derīn çemen; der bā-yı ṣıla ma�nāsınadır. Çu ḥarf-i ta�līl. Der-āyed; der 
ḥarf-i te�kīd. Ḫazān, āyed’iñ fā�ili, aṣlında faṣl-ı ḫazāndır, güz faṣlı dimekdir. 

Be-yaġmāyī; bā ḥarf-i muṣāḥabet veyā ḥarf-i ṣıla, yā-yı ẟānī ḥarf-i maṣdardır, 

yaġmācılıġla1 dimekdir. Reheş; (M+ şīn-i) żamīr ḫazān’a rāci�dir. Sehī toġrı di-

mekdir. Be-serv’iñ bā’sı ḥarf-i ṣıla. Serv-i sehī iżāfeti beyāniyyedir ve sehī-ḳā-
met vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır ve ḳāmet’iñ bulend’e iżāfeti beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki bu dünyā çemenine ḫazān (S,T+ yaġmācılıġla veyā) 

yaġmācılıġa gele ya�nī evrāḳ-ı eşcārı fenāya vire, ol ḫazāna veyā ol ḫazānıñ ṭoġrı 

bülend ḳāmetli serv cānibine yol bulmasun2 veyā yolı olmasun. Ḥāṣılı, çünki 

ḫalḳ-ı �āleme emrāż u esḳām-ı muḫtelife �ārıż u ṭārī ola, saña �ārıż u ṭārī olmaya 

dimekdir.

אزد ه آ אم כ    در آن 
אد אل    و   
Der-ān maḳām ki ḥusn-i tu cilve āġāzed

Mecāl-i ṭa�ne-i bed-bīn u bed-pesend me-bād

Mecāl-i ṭa�ne-i bed-bīn iżāfetleri lāmiyyedir, bed-pesend ma�ṭūfdur 

bed-bīn’e. İkisi de vaṣf-ı terkībīdir, bīnīden’den ve pesendīden’den, yaramaz 

görici ve yaramaz begenici dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol maḳāmda ki seniñ cemāliñ cilveye başlaya ya�nī �arż-ı 

cemāl eyleye, bed-bīn ve bed-pesend düşmeniñ ṭa�nına mecāl olmasun. Ya�nī 

saña yaramaz baḳışlı ve yaramaz begenici3 düşmen ṭa�n eylemeye ḳādir olmasun.

א     آن כ روی  
אد אن او     آ  

Her ān ki rūy-ı çu māhet be-çeşm-i bed bīned

Be-cuz ber-āteş-i ġam cān-ı ū sipend me-bād

Be-cuz; bā ḥarf-i zā�id, cuz ġayr ma�nāsınadır. Āteş-i ġam iżāfeti beyāniy-

yedir, cān-ı ū lāmiyye. Sipend yüzerlik4 (M+ toḫumı) ki yaramaz göz degme-

mek içün āteşe yaḳarlar.

1 M: yaġmācılıġa. 

2 S, T: olmasun. 

3 S, M: baḳıcı. 

4 S, M: üzerlik. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Her ol  kimse ki seniñ ay gibi yüzüne yaramaz gözle baḳa 

ya�nī saña yaramaz (S+ naẓar ile) naẓar eyleye, ġam āteşinden ġayri nesneniñ 

üzerine anıñ cānı sipend olmasun. Ya�nī cānı ġam āteşine yansun ve ġamdan 

ḫalāṣ bulmasun.

א  אن  כ  א ز  
אد ب و   ج  א  כ 

Şifā zi-gofte-i şekker- (171a) feşān-ı Ḥāfıẓ cū

Ki ḥācetet be-�ilāc-ı gulāb u ḳand me-bād

Gofte bunda muṭlaḳ sözdür. Şekker-feşān vaṣf-ı terkībīdir, feşānīden’den, 

şeker ṣaçıcı dimekdir. Gofte’niñ aña iżāfeti beyāniyyedir. Cū fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab, iste dimekdir, şifā muḳaddem mef�ūlidir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḥācetet; 
tā’sı żamīr-i ḫiṭāb. Be-�ilāc; bā ḥarf-i ṣıla, �ilāc maṣdardır, �ālece-yu�ālicu bābın-

dan, gulāb’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ḳand şekere dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce marīż olan dostına ḫiṭāb idüp buyurur: Şifāyı Ḥā-

fıẓ’ıñ şeker-feşān kelāmından iste, ya�nī marażıñda Ḥāfıẓ’ıñ şeker gibi şīrīn 

eş�ārını oḳı ki �ilāc-peẕir olasın, tā ki gül-āb u ḳandla �ilāca1 muḥtāc olmayasın. 

(S,T+ Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ’ıñ eş�ār-ı dil-peẕīrini marażıña �ilāc ya�nī2 (F+ anı) eglence ide-

yin ki gül-āb u ḳandla �ilāca muḥtāc olmayasın.)

1 S, M: gül-āb ve ḳand �ilācına. 

2 S: ve anı. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün

אم دارد آن כ כ  
ام دارد א  
Ān kes ki be-dest cām dāred

Sulṭānī-i Cem mudām dāred

Sulṭānī; yā ḥarf-i maṣdar, Cem’e iżāfeti lāmiyyedir. Mudām bunda dā�im 

ma�nāsınadır, egerçi bāde īhāmından ḫālī degildir. Dāred bunda varlıḳdan ta�bīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimse ki elinde cām ṭutar ya�nī elinde cām-ı bāde var, 

dā�imā Cem pādişāhlıġını ṭutar ya�nī salṭanat-ı Cem dā�imā anıñdır, ḥāṣılı, pā-

dişāh-ı �ālemdir.

א אت ازو  آ כ  
אم دارد ه  כ  כ در 

Ābī ki Ḫıżır ḥayāt ezū yāft

Der-meykede cū ki cām dāred

Ābī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Ḫıżır, ḫā’nıñ fetḥi ve ḍād’ıñ kesriyle 

ve ḫā’nıñ kesri ve ḍād’ıñ sükūniyle lüġatdir1, ammā evvelki ẟānīden efṣaḥdır, 

bunda da öyledir. Murād Ḥażret-i Ḫıżır peyġamberdir2. Ezū; żamīri āb’a rā-

ci�dir. Cū fi�l-i emr müfred muḫāṭab, iste dimekdir, ābī muḳaddem mef�ūlidir. 

Ki ḥarf-i beyān veyā ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir ṣu ki Ḥażret-i Ḫıżır andan ḥayāt-ı ebedī buldı, ol ṣuyı 

meyḫānede iste ki cām ṭutar, ya�nī ol (M,T+ ṣu) cām-ı bādedir.

ار אم  אن  ر 
אم دارد כ ر ازو 
Ser-rişte-i cān be-cām bi-gẕār

K’īn rişte ezū niẓām dāred

1 S: Ḫıżır ḫā’nıñ fetḥi ve żammı ve ḍād’ıñ sükūnıyla yeşillik ma�nāsına lüġatdir. 

2 S: Ḫıżır peyġamber 
aleyhi’s-selāmdır.
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Ser-rişte-i cān iżāfeti beyāniyyedir. Be-cām; bā ḥarf-i ṣıla. Bi-gẕār ḳo ya�nī 

cāma degiş. K’īn; ki ḥarf-i ta�līl, īn rişte ya�nī rişte-i cān. Ezū; żamīri cām’a 

rāci�dir. Nizām dāred ya�nī muntaẓamdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Cān ser-riştesini cāma ḳo ya�nī cāma vir, ḥāṣılı, cām-ı bā-

deye degiş. Zīrā bu rişte-i cānıñ intiẓāmı cām-ı bādedendir, (S,T+ ḥāṣılı, ḥayāt-ı 

cān cām-ı bādedir1.)

ا ان و  א و  و زا
ام دارد אر  כ א 

Mā vu mey u zāhidān u taḳvā

Tā yār ser-i kudām dāred

Mıṣrā�-ı evveliñ vāv’ları ḥarf-i muḳārenet ve ḥarf-i ma�a’dırlar. Tā �acabā di-

mekdir. Ser bunda meyl ve muḥabbet ma�nāsınadır. Kudām ḳanḳı dimekdir. 

Ser’iñ kudām’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Biz mey ileyiz ve zāhidler taḳvā iledir, ya�nī bizim meyl 

ü muḥabbetimiz meye ve zāhidleriñ taḳvāya. �Acabā yār ḳanḳısına meyl ü 

muḥabbet ṭutar ya�nī ḳanḳısına māyildir. Āyā bize mi, zāhidlere mi2?

א  א ون ز   
در دور כ כ כאم دارد

Bīrūn zi-leb-i tu sāḳiyā nīst

Der-devr-i kesī ki kām dāred

Leb-i tu iżāfeti lāmiyyedir. Sāḳiyā münādā. Mıṣrā�-ı evvel ẟānīye merhūn-

dur. Devr bunda �asr3 u zamān ma�nāsınadır. Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. Kām bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi�dir, murād ve damāġ ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, seniñ lebiñden ṭaşra yoḳdur devirde ve zamānda 

bir kimse ki kām-dār ola. Ya�nī seniñ lebiñden ġayrı kām4 ṣāḥibi zamānede 

bir kimse yoḳdur, iki ma�nāyla5. Leb’e nisbet kām ḫūbdur, zīrā leb’le kām 

āşinādır.

1 S: ḥayāt cām-ı bādedendir. 

2 S: Āyā bize mi yoḫsa zāhidlere mi mā�ildir?

3 M, T: ġuṣṣa. 

4 S, M: murād. 

5 S: iki ma�nā ile, ya�nī. 
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אی    
ش  وام دارد از  

Nergis heme şīvehā-yı mestī (171b)
Ez-çeşm-i ḫoş-ı tu vām dāred

Nergis ki aña Rūm’da zerrīn ḳadeḥ dirler, çeşmi aña teşbīh eylemişlerdir ve 

cām-ı nergis  ve ḳadeḥ-i nergis dimişler, �ale’l-ḫuṣūṣ ḳoyun ela gözlü1 dil-berle-

riñ çeşmini ki aña şehlā ve �abherī dirler. Niteki Ḫüsrev dimiş:

Beyt:  א ا אن  אن    אت  ا در 
ی او   אم   ق  اب  از 

Der-ḫarābāt-ı muġān gūyī ki mestān ġāfil’end

Ez-şerāb-ı şevḳ-i cām-ı nergis-i şehlā-yı ū2

Ẓāhir, nergise teşbīh eṭrāfı beyāż sīm gibi ve içerisi zere mā�il olduġıçündür. 

Nergis’e mestlik nisbeti başını öñine düşürdügiçündür. Şīvehā-yı mestī iżāfeti 

lāmiyyedir. Mestī’de yā ḥarf-i maṣdar. Çeşm-i ḫoş iżāfeti beyāniyyedir ve tu’ya 

iżāfeti lāmiyyedir. Vām borcdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Nergis cemī�an mestlik şīvesini ve fennini seniñ güzel çeş-

miñden ödünç ṭutar, ya�nī nergis mestānelik ṣan�atını seniñ çeşm-i mestiñden 

istiḳrāż eylemişdir. Ḥāṣılı, ẕātında mestānelik (S+ ṣan�atı) yoḳ idi, seniñ gözüñ-

den �āriyeten almışdır.

ذכ رخ و ز  د را
אم دارد ورد כ  و 

Ẕikr-i ruḫ u zulf-i tu dilem-rā

Virdī’st ki ṣubḥ u şām dāred

Ẕikr-i ruḫ iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Zulf ma�ṭūfdur ruḫ’a, ve 

tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Dilem iżāfeti de böyledir, rā edāt-ı taḫṣīṣ. Virdī’st; yā 

ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ruḫ u zülfüñ ẕikri göñlümüñ bir virdidir ki ṣabāḥ ve 

aḫşām bu virdi ṭutar ya�nī bu virde meşġūldür. Ḥāṣılı, ruḫ u zülfüñi göñlüm 

dā�imā añmaḳdadır.

1 T: gözi. 

2 Meyhanede sarhoşlar şehla gözlü dilberlerin mahmur gözlerine iştiyak şarabından sanki gafildirler, o 

gözün büyüleyiciliğini/sarhoş ediciliğini bilmiyorlar. 
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ان   ر درد
אم دارد כ   
Ber-sīne-i rīş-i derdmendān

La�let nemekī tamām dāred

Sīne-i rīş iżāfeti beyāniyye ve derdmendān’a iżāfeti lāmiyyedir, elif ve 

nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīr-i kelām �uşşāḳ-ı derd-
mendān’dır. Derdmend’de dāl sākin oḳunmaḳ gerek cemī� zamānda. La�let 
iżāfeti lāmiyyedir. Nemekī; nemek tuzdur, yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Derdli �uşşāḳıñ mecrūḥ sīnesi üzre seniñ la�l gibi ḳırmızı 

lebiñ tamām nemek ṭutar, ya�nī cerāḥatine tuz seper1, oñulmayup ḳıpḳızıl ḳal-

sun ki2 ḳızıllıḳda berāber olsun diyü.3

אن א ای  אه ذ   در 
م دارد   دو  
Der-çāh-ı ẕeḳan çu Ḥāfıẓ ey cān

Ḥusn-i tu du ṣed ġulām dāred

Çāh gerçi lüġatde ḳuyıdır, ammā bunuñ gibi yerlerde çuḳur murāddır ki 

�Acem gev dir, kāf-ı �Acemīniñ fetḥiyle. Zeḳan eñekdir ki �Acem aña zeneḫ dir.

Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Seniñ ḥüsnüñ, çāh-ı ẕeḳanında) Ḥāfıẓ gibi iki yüz 

ġulām ṭutar, ya�nī seniñ ḥüsnüñ Ḥāfıẓ gibi nice esīr-i kemend-i �ışḳı var 

(S,T+ ey cān. Ḥāṣılı, hemān Ḥāfıẓ seniñ ġulāmıñ degildir, belki ikiyüz Ḥāfıẓ gibi 

ġulāmıñ vardır.)

1 M: eker. 

2 S: ḳapḳara ḳalsun ki. M: ḳıpḳızıl ḳalup. 

3 (S+ Sūdī Efendi merḥūm böyle dimiş, ammā murād bu degildir, fe-tedebber.)
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164

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

כ כ   دو در  دارد
א  دارد  כ او 
Kesī ki ḥusn-i ḫaṭ-ı dōst der-naẓar dāred

Muḥaḳḳaḳ’est ki ū ḥāṣıl-ı baṣar dāred

Kesī’de yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i beyān. Ḥusn-i 
ḫaṭ iżāfeti beyāniyyedir ve dōst’a iżāfeti lāmiyyedir. Naẓar dāred naẓarında 

ṭutar ya�nī naẓarında vardır. (S,T+ Muḥaḳḳaḳ’est;) muḥaḳḳaḳ tef�īl bābından1 

ism-i mef�ūldür, muḳarrer dimekdir, bunda īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, zīrā 

ḫuṭūṭuñ birine muḥaḳḳaḳ dirler. Ki ḥarf-i beyān. Ḥāṣıl-ı baṣar iżāfeti lāmiy-

yedir, netīce-i baṣar dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir kimseniñ ki dostuñ ḥüsn-i ḫaṭṭı naẓarında ola ya�nī 

dostuñ güzel ḫaṭṭı manẓūrı ve seyrāngāhı ola, muḳarrerdir ki anıñ ḥāṣıl-ı baṣarı 

(172a) ya�nī fā�ide ve netīce-i baṣarı vardır, (S,T+ ya�nī anıñ baṣarı żāyi� ve �abeẟ 

yere ṣarf olmaz.)

א אن او   א در ره   
אده ا  او   دارد

Çu ḫāme ber-ḫaṭ-ı fermān-ı ū ser-i ṭā�at

Nihādeīm meger ū be-tīġ ber-dāred

Ḫāme ḳalem. Ḫaṭ-ı fermān iżāfeti beyāniyyedir. Ser-i ṭā�at da böyledir, 

yā-yı baṭnīyle ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ser-i ṭā�at mübtedā ve nihādeīm 

ḫaberi. Meger bunda bāşed ya�nī ola ki ma�nāsınadır. Ū żamīr-i ġāyib, cānāna 

rāci�dir. Be-tīġ; bā ḥarf-i isti�ānet. Ber-dāred ḳaldıra. Tīġ’den bunda murād 

ḳalem-tırāş olmaḳ da mümkündür. Pes, ḫāme ve ḫaṭ ve tīġ mürā�āt-ı naẓīr 

ḳabīlindendir. Ḳalem ḫaṭṭa baş ḳomaḳ mecāzīdir, zīrā ḳalem kāġıda baş ḳor, 

ḫaṭṭa ḳomaz ve başdan murād ucıdır.

1 S: Muḥaḳḳaḳ’est muḥaḳḳaḳdır. Muḥaḳḳaḳ tef�īl bābından
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḳalem gibi ḫaṭṭ-ı fermānına ya�nī fermānına ṭā�at  başımızı 

ya�nī teslīm başımızı ḳomuşuzdur, ola ki ol cānān ḳılıcla ḳaldıra. Ya�nī yolında 

cān ve baş mebẕūldür, her nice ki isterse taṣarruf eylesün. Bu beytiñ ḳāfiyesi 

ma�mūl vāḳi� olmuşdur.

وا א  ن   כ   
ی د دارد כ ز    دم 

Kesī be-vaṣl-ı tu çun şem� yāft pervāne

Ki zīr-i tīġ-i tu her dem serī diger dāred

Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet. Be-vaṣl; bā ḥarf-i ṣıla, vaṣl’ıñ tu’ya iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline veyā fā�iline iżāfetidir. Çun edāt-ı teşbīh. Şem� �Arabīde şīn’iñ fetḥi 

ve mīm’iñ kesriyledir, ammā �Acem mīm’iñ sükūnıyla oḳur, lüġatde bal mumı-

dır, ammā ıṣṭılāḥda yanan muma dirler muṭlaḳā. Bunda şem�’e teşbīh vużūḥda 

ve rūşenlikdedir. Kesī mübtedā, yāft fi�l-i māżī müfred ġāyib, ḫaberi, fā�ili taḥ-

tında kesī’ye rāci� (M,T+ żamīrdir,) (S,T+ kesī’de yā vaḥdet-i nev�iyyedir, ya�nī bir 

nev� kimse ki seniñ tīġiñ altında, ḥāṣılı, nev�iyyet vaṣfiyyetden müstefāddır) ve 

mef�ūl-i ṣarīḥi pervāne ve ġayr-i ṣarīḥi be-vaṣl-ı tu. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Zīr-i 
tīġ-i tu iżāfeti lāmiyyelerdir. Her dem her nefes ve her sā�at dimekdir. Serī; yā 

ḥarf-i vaḥdet. (S,T+ Diger’e iżāfet eyleyen bilmemiş1.) Pervāne’niñ nice ma�nā-

sı vardır, ammā bunda pādişāhlardan çıḳan2 ḫaṭṭ-ı hümāyūndur, (M,T+ nite-

kim sa�ādetlü pādişāhımız Sulṭān Murād’dan çıḳar) ve ol ḫaṭṭı pādişāhlardan 

(S+ ṭaşra) çıḳarana pervāneci dirler. (M,T+ Anlarda) ol başḳa manṣıbdır, bizim pā-

dişāhımız bāb-ı sa�ādetinde3 ḳapucılar ketḫüdālıġı gibi. Pes, bu taḥḳīḳ ma�lūm 

olduḳdan ṣoñra ba�żılarıñ bunda taṭvīl-i kelām eyledügine iltifāt olunmasun ki 

netīce virmez4.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir kimse seniñ vaṣlıña şem� gibi rūşen u vāżıḥ ḫaṭṭ-ı 

hümāyūn buldı ki seniñ tīġiñ altında her dem bir başı var. Ya�nī şem�iñ burnı 

alınduḳda bir burun daḫi virür ve çaḳ dükenince5 burnı alınmadadır. İmdi 

seniñ vaṣlıña şol �āşıḳ delīl ü temessük-i vāżıḥ bulur ki yüz başı olsa hepsini6 bir 

bir bī-pervā seniñ �ışḳıña fedā eyleye, şem� eyledügi gibi. Bunda şem� pervāneyi 

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 S: gelen. 

3 M, T: pādişāhlarımızda. 

4 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

5 S: tamām olınca. 

6 S: cümlesini. 
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bulmaḳda da1 īhāmdan ḫālī degil, (S,T+ te�emmel tedri. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nā-

sında; sen şem� gibiniñ2 viṣāline bir kimse pervāne buldı diyen teşbīhi maḥal-

line ṣarf eylememiş3, ḫaṭā eylemiş, zīrā żamīr mevṣūf olmaz, ṣıfat olmaduġı 

gibi. Çun şem� teşbīhini mıṣrā�-ı ẟānīye ṣarf idüp ma�nāsını; bir kimse viṣāliñe 

pervāne buldı ki her dem şem� gibi seniñ tīġiñ altında bir ġayri baş ṭutar diyen 

yine ṣarf-ı teşbīhde ḫaṭā eylemiş4. Tamām beytiñ ma�nāsında; bir kimse seniñ 

vaṣlıña teẕkire ve ḥüccet ü vāsıṭa bulur ki şem� gibi seniñ ḳılıcıñ altında bir başı 

daḫi vardır diyen ġarīb taṣvīr-i ma�nā buyurmuşlar5.) (172b)

س  د כ ر כ او אی 
א  در   دارد  آ

Be-pāy-būs-ı tu dest-i kesī resīd ki ū

Çu āsitāne berīn der hemīşe ser dāred

Be-pāy-būs; bā ḥarf-i ṣıla. Pāy-būs vaṣf-ı terkībīdir, būsīden’den, ayaḳ 

öpici dimekdir, tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Dest-i kesī de6 daḫi böyledir, yā-yı 

baṭnīyle. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i beyān. Ū żamīri kesī’ye rāci�dir ki ol 

i�tibārla mıṣrā�-ı ẟānīniñ mażmūnıyla mevṣūfdur. Āsitāne ve āsitān ḳapu eşigi. 

Īn der’den murād der-i cānān’dır. Ser, dāred’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ayaġıñ öpmege bir kimseniñ eli irişdi ki ol kimse eşik 

gibi başını bu āsitānede ṭutar. Ya�nī seniñ pāy-būsuñ bir kimseye lāyıḳdır ki 

bāb-ı sa�ādetiñde āsitāne gibi ṭaş yaṣdanup ṭopraḳ döşene ya�nī mülāzım-ı der-

gāhıñ7 ola. (S,T+ Ḥāṣılı, āsitāne8 elbette pāy-būs ider, imdi āsitāne gibi müdām 

dergāh-ı �ālīde olan da9 bir gün pāy-būs ider.)

ی د ر  روزی  ام 
ز  כ      دارد

Bi-zed raḳīb-i tu rūzī be-sīneem tīrī

Zi-bes ki tīr-i ġamet sīne pey-siper10 dāred

1 M: bunda şem�-i pervāne bulunmaḳda da. 

2 S: sen gibiniñ. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 <T+ Redd-i Sürūrī>

6 M: dest resīd. 

7 S, T: mülāzım-ı �ālī dergāhıñ. 

8 S: āsitāneñe. 

9 S: imdi gibi mülāzım-ı dergāh-ı �ālī olan da. 

10 M, S: bī-siper. 
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Bi-zed; bā ḥarf-i te�kīd. Raḳīb-i tu iżāfeti lāmiyyedir. Rūzī; yā ḥarf-i 

vaḥdet. Tīrī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bes bunda çoḳ1 ma�nāsınadır, ḥāṣılı, keẟretden 

ta�bīrdir. Ki ḥarf-i beyān. Tīr-i ġamet iżāfeti beyāniyyedir. <T,F+ Pey-siper bā-yı 

�Acemīniñ fetḥiyledir iki yerde bile.> Siper sīn’iñ kesri ve żammıyla lüġatdir, 

çignek ya�nī pāymāl ma�nāsınadır. Nitekim Subḥatü’l-Ebrār’da Ḥażret-i 

Mevlānā Cāmī buyurmuşdur:

Beyt:  אن  داغ  ام  
ه وش   داغ  ام  

Lālesān sūḫte-i dāġ-ı tuem

Sebzeveş pey-siper-i2 bāġ-ı tuem3

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ raḳībin bir gün sīneme bir oḳ urdı tīr-i ġamıñ sīnemi 

ziyāde çignek ve pāymāl ṭutduġıçün. Ya�nī sīne ġamıñ tīrine pāymāl olduġı-

çün4 raḳīb cür�et idüp sīneme bir tīr urdı. Ve-illā sīnem pāy-māl-i tīr-i ġamıñ 

olmasa raḳībiñ ne ḥaddi idi sīneme bir tīr urmaḳ5. (S,T+ Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nā-

sında; andan ṣoñra ki seniñ ġamın oḳı sīneyi ḳalḳansız ṭutar diyen çaḳ diyār-ı 

Hind’den bir aġreb-i ġarāyib ma�nā getürmiş6. Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; 

ziyāde ki seniñ ġamıñ tirine sīnesini sipersiz ṭutar, ya�nī sīnesini �üryān ṭut-

duġından murād raḳīb bu ḥāle reşk idüp baña cefā itdi dimekdir diyen a�ceb-i 

�ācāyib ma�nāyı çaḳ Çīn u Māçīn’den getürmiş, 
afe’llāhu 
anhumā, �aceb mu-

taṣarrıf vücūd-ı şerīfler imiş7.)

אب אدۀ  א  כ  כ ز ز 
ام  دارد א  אده د ی  כ 

Zi-zuhd-i ḫuşk melūlem bi-y-ār bāde-i nāb

Ki būy-ı bāde dimāġem mudām ter dāred

Zi-zuhd-i ḫuşk; zā-yı müfrede ḥarf-i ibtidā, zuhd-i ḫuşk iżāfeti beyāniyye. 

Melūl mübālaġa ile ism-i fā�ildir, küsegen ve incinegen ma�nāsınadır. Nitekim 

Ḥażret-i İmām-ı �Alī ṣadr-ı kelāmda8 īrād idüp buyurmuş. ‘Lā vefā�e li-melūl’ 

1 S, T: bisyār. 

2 M, S: bī-siper. 

3 Lâle gibi senin ateşinle yanmışım, çimenler gibi senin bahçende ayaklar altında eziliyorum. 

4 S: sīne ġamıñ tīrine pāymāl olduġıçün ve ben saña �āşıḳ olduġum içün. 

5 S: Ve seniñ pāy-māl-i tir-i ġamıñ olmasam sīneme tīr urmaḳ raḳībiñ ne ḥaddi idi. 

6 <T+ Redd-i Sürūrī>

7 <T+ Redd-i Şem�ī>

8 S, T: ṣad kelimede. 
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ya�nī küsegen ve incinegen ādemiñ vefāsı olmaz, zīrā yüz biñ eylik eyleseñ 

küsdügi gibi hepsini1 żāyi� eyler2. Ba�żı nüshāda melūlem yerine be-rencem 

vāḳi�dir, bā meftūḥ olunca ismdir, rencdeyim dimek olur, (S,T+ ammā meksūr 

olınca fi�l-i mużāri� müekellim vaḥde ṣīġasıdır, incinürem dimekdir.) Bi-y-ār 
ḫiṭāb-ı �āmm. Bāde-i nāb iżāfeti (173a) beyāniyye3. Nāb ṣāfī ve ḫāliṣ ma�nā-

sınadır. Ki ḥarf-i ta�līl. Būy-ı bāde mübtedā, ter dāred ḫaberi. Bāde ẕikriyle 

mudām münāsib düşmüşdür.

Maḥṣūl-i Beyt: Zühd-i ḫuşkdan melūlum ya�nī incinürem, bāde-i ḫāliṣ ge-

tür, (M,T+ zīrā bāde-i ḫāliṣ) dimāġımı ter ṭutar. Ya�nī zühd-i ḫuşk dimāġım ḫuşk 

olduġındandır, (S+ imdi dimāġımı bāde-i nāb ile ter ideyin, tā ki zühd-i ḫuşk 

yübūsetinden ḫalāṣ bulam.) (M,T+ Ḥāṣılı, dimāġım yübūsetinden ḫalāṣ bulayım 

dimekdir.)

ا אده  ا  ا   כ  ز 
د ز و    دارد
Ziyāde hīçet eger nīst īn ne bes ki tu-rā

Demī zi-vesvese-i �aḳl bī-ḫaber dāred

Hīçet’iñ tā’sı ma�nā cihetinden nīst’e muḳayyeddir, taḳdīr-i kelām eger hīç 
nīstet’dir, żarūret-i vezniçün taḳdīm u te�ḫīr olundı. Īn ne bes bu yetmez mi 

dimekdir. (S,T+ Ki ḥarf-i beyān. Tu-rā seni dimekdir.) Demī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Vesvese-i �aḳl iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Saña bādeden hīç bir fā�ide yoġise bu saña yetmez mi ki 

seni �aḳıl vesvesesinden ve teşvīşinden bī-ḫaber ṭutar, ya�nī seni �aḳıl ıżṭırābın-

dan ḳurtarır, zīrā dünyā ġavġāsı hep �aḳıl muḳteżāsındandır.

אد ون  م  ا  כ כ از در 
ن   دارد ه اכ כ م 

Kesī ki ez-der-i taḳvā ḳadem birūn ne-nihād

Be-�azm-i meykede eknūn ser-i sefer dāred

1 S: cümlesini. 

2 (S+ Beyne’n-nās müte�āref ve meşhūr li-mülūk’dur, bunda li-melūl dimişler, lām ile, kāf ’ıñ bir ṭarīḳile 

kitābeti müşābih olmaġıla ikisinden biri ola veyāḫud ikisi daḫi bile buyurulmuş ola.)

3 S: lāmiyye. 
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(M,T+ Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet.) Der-i taḳvā iżāfeti beyāniyyedir. Ḳadem, 
ne-nihād’ıñ muḳaddem mef�ūlidir. Be-�azm; bā ḥarf-i muṣāḥabet, meyke-
de’ye iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ser-i sefer iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir kimse ki taḳvā ḳapusından ḳademi ṭaşra ḳomadı ya�nī 

ṭarīḳ-i taḳvādan hergiz çıḳmadı, şimdi meyḫāne �azmiyle sefer sevdāsını ṭu-

tar ya�nī meyḫāneye varmaḳ niyyetindedir. Ḥāṣılı, hergiz bāde içmeyen şimdi 

bāde içmek hevesindedir.

د ا  אك  א  כ  دل 
ا כ   دارد   داغ 

Dil-i şikeste-i Ḥāfıẓ be-ḫāk ḫāhed burd

Çu lāle dāġ-ı hevāyī ki ber-ciger dāred

Dil-i şikeste-i Ḥāfıẓ iżāfetleri ya�nī leff ü neşr ṭarīḳiyle beyāniyye veyā lā-

miyyedir1. Be-ḫāk; bā ḥarf-i ṣıla. Burd bunda burden ma�nāsınadır. (S,T+ Dil,) 
ḫāhed burd’uñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-ḫāk ġayr-i ṣarīḥi. Çu edāt-ı 

teşbīh. Dāġ-ı hevāyī iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı 

ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ṣınuḳ2 göñlini ḫāke ya�nī3 maḳbereye ilediserdir 

lāle gibi bir hevā dāġı ki cigerinde vardır. Ya�nī lāle gibi göñlinde olan dāġ-ı 

muḥabbet ölince gitmez. Ve cā�izdir ki ḫāhed burd’uñ  fā�ili dil-i şikeste’ye 

rāci� żamīr ola ve mef�ūli dāġ-ı hevā ola, belki bu evlādır.

1 S: iżāfetleri beyāniyye veyā lāmiyyedir, leff ü neşr-i müretteb. 

2 M: ḳırıḳ. 

3 S: ve. 
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165

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün1

א دارد א  آن כ از  او 
א دارد אز و  אن  א د אز 

Ān ki ez-sunbul-i ū ġāliye tābī dāred

Bāz bā-dil-şudegān nāz u �itābī dāred

Ān ki aṣlında ān kes ki idi, niteki sābıḳan beyān olundı. Sunbul zülfde 

ve ḫaṭda müsta�meldir, niteki Enīsü’l-
Uşşāḳ’da ikisini de beyān eylemişlerdir, 

bunda ikisine de taḥammüli var. Ġāliye �avām taḥrīf idüp ḳalye misk didikleri 

ḫoş ḳoḳulı nesnedir. Dirler ki evvel buña ġāliye ismin ḳoyan Süleymān bin 

Abdü’l-Melik bin Mervān’dır, ve’l-
uhdetu 
ale’r-rāvī2. Tābī; tāb bunda ḥarāret 

ma�nāsınadır, sunbul’e nisbetle pīç ma�nāsınadır, ya�nī ġayret ve reşk ve ḥased 

ma�nāsına olmaġa müteḥammildir ve yā ḥarf-i tenkīr, ḥarf-i vaḥdet aḫẕ3 iden-

ler bilmemişler4. Dil-şudegān dil-şude’niñ cem�idir, göñli gitmişler ya�nī �āşıḳ-

lar. �İtābī; �itāb ḳaḳımaḳ ve āzārlamaḳ, yā yine ḥarf-i tenkīrdir, ḥarf-i vaḥdet 

ṭutan bilmemiş5.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimse ki anıñ sünbül-i zülfinden (S+ veyā zülf-i ḫaṭ-

tından) ġāliyeniñ tābı ya�nī ḥarāreti ve ıżṭırābı ve ġayret ü reşki vardır, gine 

�uşşāḳ-ı dil-şudelere nāz u �itābı vardır.

אد ن  رد  د   از  כ 
א دارد د כ  و  ان כ  

Ez-ser-i kuşte-i ḫod mī-guẕered hemçun bād

Çi tuvān kerd (173b) ki �omr’est u şitābī dāred

Ser bunda cihet ü cānib ma�nāsınadır. Ser’iñ kuşte’ye, kuşte’niñ ḫod lafẓı-

na iżāfetleri lāmiyyedir. Mī-guẕered fi�l-i mużāri�-i (M,T+ ḥāl, geçer dimekdir.) 

1 S: fe�ilāt. 

2 Günahı söyleyenin boynuna.

3 S: vaḥdet aḫẕ-i şer�. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Kerd bunda kerden ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i ta�līl. Şitābī; şitāb ismdir, ivi1 

ma�nāsına (T+ ya�nī ivmeniñ ma�nāsına) ve yā yine ḥarf-i tenkīr, (T+ vaḥdet 

ma�nāsına alan yañlış söylemiş2.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānān kendi küştesi yanından yel3 gibi geçer gider. Ne 

eylemek olur ki �ömürdür, �ömrün ise şitābı var. Ya�nī tīz geçmesinden ta�accüb 

eylemek olmaz, zīrā �ömürdür, tīz geçer.

אر ان ا آ כ دارد   آب 
ا دارد ه  رو ا כ  

Āb-ı ḥayvān eger ān’est ki dāred leb-i yār

Rūşen’est īn ki Ḫıżır behre serābī dāred

Āb-ı ḥayvān iżāfeti beyāniyyedir. Behre naṣīb ve ḥiṣṣe ma�nāsınadır. Serāb 

şūre yerlerde ıraḳdan ṣu gibi görinen hey�ete dirler, (M,T+ Türkçe ılġumsılġum4 

dirler. Serābī’de) yā tenkīr içündür, (T+ vaḥdet içün ṭutan yañlış söylemiş5.)

Maḥṣūl-i Beyt: Āb-ı ḥayvān eger ol ise ki yāriñ lebiniñdir6, (S,T+ ya�nī yāriñ 

lebinde var,) ẓāhirdir bu ki Ḥażret-i Ḫıżır’ın naṣībi olan (M,T+ āb-ı bekā degil, 

serābdır. Ḥāṣılı,) āb-ı beḳā ve mā�u’l-ḥayāt didikleri leb-i cānānda olandır ki 

cāna cān ḳatar ve Ḥażret-i Ḫıżır’ıñ ẓulümātda içdüginiñ çoḳluḳ beḳā ve ẟebātı 

yoḳdur, hemān serāb ḥükmindedir.

دۀ ز א ز   ر  אه 
א دارد א כ در   آ
Māh-ı ḫurşīd-numāyeş zi-pes-i perde-i zulf

Āftābī’st ki der-pīş seḥābī dāred

Māh’ıñ ḫurşīd-numā’ya iżāfeti beyāniyyedir, ḫurşīd-numā vaṣf-ı terkībī-

dir, güneş görünici7 ay yāḫud güneş görünüşlü ay ki murād rūy-ı zībāsıdır. Pes 
bunda ard ma�nāsınadır, perde’ye iżāfeti lāmiyyedir ve perde’niñ zulf’e beyā-

niyyedir. Āftābī’st; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Seḥābī’de yā tenkīr 

içündür, vaḥdet içün diyen bārid söylemiş8.

1 S: iv. M: ivmek. 

2 S: vaḥdet degil. <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: yil. 

4 F’de harekeli yazılmış.

5 S: vaḥdet degil. <F+ Redd-i Şem�ī>

6 M: lebindedir. 

7 S, M: görici. 

8 S: tenkīr içündür, vaḥdet degil. <T+ Redd-i Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ güneş görünüşlü ay yüzi perde-i zülf ardında 

bir āfitābdır ki öñinde seḥābı var, ya�nī yüzi āftāb ve zülfi seḥābdır.

כ د   روان     כ
אزه   دارد ا  و  א  

Çeşm-i men kerd be-her gūşe revān seyl-i sirişk

Tā sehī-serv-i tu-rā tāze be-ābī dāred

Be-her gūşe; bā ḥarf-i ṣıla. Seyl-i sirişk iżāfeti beyāniyyedir. Tā ḥarf-i ta�līl. 

Sehī-serv aṣlında serv-i sehī idi, iżāfet-i mevṣūf ile’ṣ-ṣıfat ḳabīlindendir, żarū-

ret-i vezniçün taḳdīm u te�ḫīr ḳılındı. Be-ābī; yā ḥarf-i tenkīr, vaḥdet içün 

degildir (M,T+ ba�żılar zu�m eyledigi gibi1.)

Maḥṣūl-i Beyt: Benim çeşmim her gūşeye seyl-i sirişk revān eyledi ya�nī 

göz yaşın aḳıtdı, tā seniñ serv-i sehī gibi ḳāmet-i mevzūnuñı āb-ı revānla tāze 

ve ter ṭuta. Ḥāṣılı, çoḳ girye eylemekden murād göz yaşıyla seniñ serv ḳaddiñi 

tāze ṭutup ṣoldurmamaḳdır.

د א  خ    ۀ 
ا دارد כ  ش  אد כ   

Ġamze-i şūḫ-ı tu ḫūnem  be-ḫaṭā mī-rīzed

Fırṣateş bād ki ḫoş fikr-i ṣavābī dāred

Ġamz, (M,T+ hā’sız,) lüġat-i �Arabda ḳovlamaḳdır2, ammā �Acem hā-i naḳlile 

gözden ve ḳaşdan ṣādır olan ḥarekete dirler, şūḫ’a iżāfeti beyāniyye ve şūḫ’uñ 

tu’ya lāmiyyedir. Ḫūnem muḳaddem mef�ūlidir mī-rīzed’iñ ve be-ḫaṭā aña 

müte�alliḳdir. Fırṣateş bād; şīn-i żamīr ġamze’ye rāci�dir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḫoş 
eyü3. Fikr-i ṣavābī iżāfeti beyāniyyedir ve yā gine ḥarf-i tenkīrdir. <T,F+ Ṣavāb 

ṭoġrı ma�nāsınadır, anıñ muḳābili ḫaṭā’dır ki egri ma�nāsınadır.>

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ġamze-i şūḫuñ ḳanımı ḫaṭāyla döker. Ġamze-i 

şūḫuñuñ furṣatı olsun ki eyi ṣavāb fikri var. Ya�nī benim ḫūnum dökmek fikr-i 

ṣavābdır, imdi seniñ ġamze-i şūḫuñuñ furṣatı olsun ki bu ḫuṣūṣda (174a) fikr-i 

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 S: Ġamz lemz lüġat-i �Arabda ḳovlamaḳdur. 

3 S: eyi. 
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ṣā�ib1 ṣāḥibidir. (S,T+ Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; aña furṣat olsun, zīrā ma�ḳūl 

bir ḫoş fikir ṭutar diyen taṣvīr-i ma�nāyı ḫūb edā eylemiş2.)

ر  دارد ز د    
א دارد ك    כ

Çeşm-i maḫmūr-ı tu dāred zi-dilem ḳaṣd-ı ciger

Türk-i mest’est meger meyl-i kebābī dāred

Çeşm-i maḫmūr iżāfeti beyāniyye ve tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ḳaṣd-ı ciger 
iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Türk-i mest iżāfeti beyāniyyedir. Meger 
bunda ke�enne ma�nāsınadır. Meyl-i kebāb iżāfeti (M,T+ de maṣdarıñ) mef�ūline 

iżāfetidir ve yā gine ḥarf-i tenkīr, ḥarf-i vaḥdet ṭutan bilmemiş3.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ maḫmūrāne gözüñüñ dilimden ciger ḳaṣdı var ya�nī 

ciger kebābı ister. �Aceb degil, zīrā serḫoş Tatar’dır, ke�enne kebāba meyl ṭutar4 

ya�nī kebāba mā�ildir, zīrā Tatar cinsi ete ziyāde mā�ildir, �ale’l-ḫuṣūṣ ki kebāb 

ola, (S,T+ ciger ise de.)

ال ا  ز  روی  אر  אن 
ا دارد ش آن  כ از دو  ای 

Cān-ı bīmār-ı merā nīst zi-tu rūy-ı su�āl

Ey ḫoş ān ḫaste ki ez-dōst cevābī dāred

Cān-ı bīmār iżāfet-i beyāniyyedir. Bīm-ār vaṣf-ı terkībīdir, aṣlında ārende-i 

bīm idi, ḳorḳı getürici ma�nāsınadır, pes, ḫasta olan ekẟerī ölmek ḳorḳusını ge-

türdigi içün bīmār dirler. Rūy-ı su�āl vech-i su�āl ve cihet-i su�āl ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim bīmār cānımıñ senden ḥāl ü ḫāṭır su�āline vechi 

yoḳdur, ya�nī benim ḫasta cānımı sen �iyāde idüp ḥālin ve ḫāṭırın pursiş eyle-

mege bende liyāḳat (T+ yoḳ ve) (M+ bir cihet de) yoḳdur. Ey ḥarf-i nidā, münā-

dāsı maḥẕūf, taḳdīr-i kelām ey yārān’dır. (S,T+ Ya�nī ey yārān,) ḫoş ol ḫasta ki 

dost cānibinden bilā-su�āl bir cevābı ola5. Cevābdan bunda murād kelāmdır. 

Ya�nī sa�ādet ol ḫastaya ki cānānı başı ucında kelām6 eyleye.

1 S: fikir ṣatup. 

2 M, S: eylememiş. (F ve T nüshasında, zımnî bir istihza olduğu için fiilin olumlu şekli kullanılmıştır.)

<T+ Redd-i Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 M: ider. 

5 S: bir cevābı ola yā cevābı ola. 

6 M: tekellüm. 
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ی א  ی دل   כ כ 
ا دارد   כ   

Key koned sūy-ı dil-i ḫaste-i Ḥāfıẓ naẓarī1

Çeşm-i mestet ki be-her gūşe ḫarābī dāred

Sūy-i dil iżāfet-i lāmiyyedir ve dil’iñ ḫeste’ye iżāfeti beyāniyye (F+ ve ḫas-
te’niñ Ḥāfıẓ’a) lāmiyye2. Naẓarī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir, naẓar’dan 

murād iltifātdır. Çeşm, koned’iñ fā�ili ve mest’e iżāfeti beyāniyyedir) ve 

mest’iñ tā-yı żamīre (S+ iżāfeti) lāmiyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Be-her gūşe; 
bā ḥarf-i ẓarf. Ḫarābī; yā vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ḫasta göñli cānibine ḳaçan iltifāt eyler seniñ 

çeşm-i mestiñ ki her köşede bir ḫarābı var. Ya�nī �uşşāḳ-ı bī-nihāye ve bī-pāyāna 

mālik olan çeşm-i mestiñ Ḥāfıẓ’ıñ ḫasta diline ḳaçan iltifāt eyler ya�nī eylemez 

dimekdir, istifhām-ı inkārī ṭarīḳıyle.

166

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün

אرت آ כ  אب آ  دوش از 
אرت آ ت ا אن  ت  כ 
Dūş ez-cenāb-ı Āṣaf peyk-i bişāret āmed

K’ez-Ḥażret-i Süleymān �işret işāret āmed

(M+ Dūş bunda dün gice dimekdir.) Āṣaf’dan bunda murād Şāh Şucā�’ıñ 

vezīri Ḳıvāmuddīn’dir ki Ḫāce’niñ mürebbīsidir. Peyk-i bişāret iżāfeti lāmiy-

yedir. Bişāret, bā’nıñ kesriyle, muştuluḳdur3. Ki ḥarf-i beyān-ı peyk-i bişā-
ret’dir. Ḥażret-i Süleymān’dan murād Şāh Şucā�’dır. �İşret aṣlında be-�işret’dir, 

bā żarūret-i vezniçün ḥaẕf olındı.

1 M: Sūy-i dil-i ḫaste-i Ḥāfıẓ naẓarī key uftād. 

2 S: ḫaste’niñ lāmiyye.

3 M: müjdedir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice vezīr-i a�ẓam cenābından1 muştuluḳ peyki geldi 

ki pādişāh cānibinden �işrete işāret geldi. Ya�nī Şāh Şucā� taḫt-ı salṭanata cülūs 

eyledikde �ayyāş pādişāh olmaḳ sebebiyle bādeye icāzet virdi, zīrā Dilşād Ḫa-

tun andan evvel şöyle yasaġ eylemiş idi ki kimse adın añmaġa ḳādir degil idi, 

degil ki içmek2.  Ḥāṣılı, bu beyt ma�hūd ḳıṣṣaya telmīḥdir. (S,T,F+ Bu ḳıṣṣa bizim 

pādişāhımız Sulṭān Süleymān ve oġlı Sulṭān Selīm (174b) ḳıṣṣasına beñzer ki 

Sulṭān Süleymān şürb-i ḫamre yasaġ eylemiş idi3 ve oġlı Sulṭān Selīm taḫt-ı 

salṭanata cülūs idince icāzet virdi.)

ه  כ א را از آب د د  אك و
אرت آ אه  ای دل را  ا و

Ḫāk-i vucūd-ı mā-rā ez-āb-ı dīde gil kon

Vīrān-sarāy-ı dil-rā gāh-ı �imāret āmed

Ḫāk-i vücūd-ı mā iżāfetleri lāmiyyedir. Āb-ı dīde de böyledir. Gil kon bal-

çıḳ eyle4. Vīran-sarāy-ı dil aṣlında sarāy-ı vīrān-ı dil idi, iżāfet-i beyāniyye ile, 

ṣoñra żarūret-i vezniçün iżāfeti fekk idüp terkīb-i mezcī eylediler, vīrān-sarāy 

dil’e mużāf olmuşdur. Gāh bunda vaḳt ma�nāsınadır. �İmāret maṣdardır, 

�amere-ya�muru’dan ya�nī naṣara bābından. �Avām-ı nās �imāret yerine ta�mīr 

isti�māl eyledikleri ġalaṭ-ı fāḥişdir, zīrā ta�mīr �ömri ve yaşı uzun eylemekdir, 

zīrā mu�ammer �ömri ve yaşı çoḳ olana dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim vücūdumuz ḫākini āb-ı dīdemizle gil eyle ya�nī 

yoġur, zīrā göñül vīrān-sarāyınıñ �imāreti vaḳti geldi. Ḥāṣılı, cānānına ḫiṭāb 

idüp buyurur: Bizi şol5 ḳadar aġlat ki vücūdımız ḫāki gil olsun, zīrā aġlamaḳ 

sebebiyle göñül ıżṭırābına nev�an tesellī gelür ki �imāret-i vīrān-sarāy-ı dil bu-

yurduġı oldur.

د אر ای   آ ش ز  
אرت آ ا  ز אכ אك  כאن 

�Aybem bi-pūş zinhār ey ḫırḳa-i mey-ālūd

K’ān pāk-i pāk-dāmen behr-i ziyāret āmed

1 S, M: cānibinden. 

2 M: içmek şöyle dursun. 

3 S, F: ziyāde yasaġ eylemiş idi. 

4 S’de bu üç cümle beyitten önce yazılmış. 

5 S: ol. 
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�Aybem iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iz�āfetidir. (M,T+ Bi-pūş fi�l-i emr müf-

red muḫāṭab, �aybem muḳaddem mef�ūlidir.) Zinhār edāt-ı tenbīh1. Ḫırḳa-i 
mey-ālūd iżāfeti beyāniyyedir, şarābla bulaşıḳ ḫırḳa dimekdir. K’ān; ki ḥarf-i 

ta�līl, ān işāretidir pāk’e. Pāk’iñ pāk-dāmen’e iżāfeti beyāniyyedir. Pāk-dā-
men etegi pāk dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey şarābla bulaşıḳ ḫırḳa, elbette �aybımı ört ve gizle, 

zīrā ol pāk-dāmen pāk ziyāret içün geldi. Ya�nī ol pāk-dāmen cānān ziyāret 

içün geldi, imdi ey ḫırḳa-i mey-ālūd, �aybımı setr eyle ḥālime vāḳıf olmasın. 

(S,T+ Mey-ālūd ḫırḳa �ayb setr eylemek iddi�ā�īdir, ve-illā mey-ālūd olmaḳ cüm-

le-i �uyūbdandır.)

אر  א כ   ح   ا 
אرت آ ر  اران כא  از 

Īn şerḥ-i bi-nihāyet k’ez-ḥusn-i yār goftend

Ḥarfī’st ez-hezārān k’ender-�ibāret āmed

Şerḥ-i bī-nihāyet iżāfeti beyāniyyedir. K’ez; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat ve ḥusn-i 
yār iżāfeti lāmiyyedir. Ḥarfī’st; yā ḥarf-i vaḥdet. Ez min-i tebyīniyye ma�nāsına-

dır. Hezārān hezārıñ cem�idir, nice biñ dimekdir. K’ender; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat 

veyā ḥarf-i beyān, ender bāy-ı ṣıla ma�nāsınadır. �İbāret tekellüme dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu bī-nihāyet şerḥ ki yāriñ ḥüsninden söylediler, bir ḥarf-

dir nice biñ ḥarfden ki tekellüme geldi. Ya�nī ḥüsn-i cānāndan �ibārete ve te-

kellüme gelen nice biñ eczādan bir cüz�dür. Ḥāṣılı, ḥüsniniñ pāyānı yoḳdur 

dimekdir.

אن د ز  ا  אی  כ  وز  ا
ارت آ ر  وز ا אه  ا כאن 
İmrūz cāy-ı herkes peydā şeved zi-ḫūbān

K’ān māh-ı meclis-efrūz ender-ṣadāret āmed

Cāy-ı herkes iżāfeti lāmiyyedir. K’ān; ki ḥarf-i beyān. Māh-ı meclis-efrūz 

iżāfeti beyāniyyedir. Meclis-efrūz vaṣf-ı terkībīdir, efrūzīden’den, meclis ya-

lıñlandırıcı ya�nī meclisi rūşen ḳılıcı. Ender bā-yı ṣıla ma�nāsınadır, ṣadāret 
maṣdardır, ṣadare-yeṣduru’dan ya�nī naṣara bābından2. Her şey�iñ (M,T+ ṣadr’ı) 
evvelidir, bunda murād ṣadr-ı meclisdir, ya�nī meclisiñ başı ve evvelidir.

1 S: teşbīhdir. 

2 S: Ṣadāret naṣara bābından maṣdardır. 



1118 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Maḥṣūl-i Beyt: Bugün maḥbūblardan herkesiñ maḳāmı ve mertebesi ẓāhir 

ü hüveydā olur ki ol māh-ı meclis-efrūz ṣadr-ı meclise gele. Ya�nī bizim cānā-

nımız (175a) ṣadr-ı meclise gelince her ṣāḥib-i ḥüsnüñ miḳdārı ma�lūm olur. 

Niteki Ḫāce bu mażmūna ḳarīb elif ḳāfiyesinde buyurmuşdur:

Beyt:  ان אز   د  و  ان 
א   ام  و  ه  כא 

Çendān buved girişme vu nāz-ı sehī-ḳadān

K’āyed be-cilve serv-i ṣanevber-ḫırām-ı mā1

א اج آ א     כ 
אرت آ א ا  ری    כ 
Ber-taḫt-ı Cem ki tāceş mi�rāc-ı āftāb’est

Himmet niger ki mūrī bā-īn ḥaḳāret āmed

Taḫt-ı Cem iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Tāceş; şīn-i żamīr 

Cem’e rāci�dir. Mi�rāc lüġatde nerdübāna dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde 

mekān-ı �urūc ya�nī çıḳacaḳ yer murāddır, āftāb’a iżāfeti lāmiyyedir. Him-
met, niger’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Ki ḥarf-i beyān. Mūrī;  yā ḥarf-i vaḥdet, 

(M,T+ bir ḳarınca dimekdir.) Bā ma�a ma�nāsınadır. Ḥaḳāret (M,T+ maṣdardır) 

ẕillet ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥażret-i Süleymān taḫtı üzerine ki tāc-ı Süleymān mi�rāc-ı 

āfitābdır, ya�nī rif�atde felek-i çehārum gibidir ki mi�rāc-ı āfitābdır, himmeti 

gör ki mūr bu miḳdār ḥaḳāretle ol taḫta çıḳdı ve Süleymān’la mükāleme eyledi. 

Bu beyt Süleymān’la ḳarınca ḳıṣṣasına telmīḥdir, ammā ḥaḳīḳatde ‘El-mer�u 
yeṭīru bihimmetihi’2 ḥasebince himmete terġībdir. Niteki ‘Himmetu’r-ricāli tuḳ-
li
u’l-cibāl’ 3 meşhūrdur.

د  دار אن  از   ای دل ا
אرت آ כ از   א אدوی כ כאن 

Ez-çeşm-i şūḫeş ey dil īmān-ı ḫod nigeh dār

K’ān cādū-yı kemān-keş ez-behr-i ġāret āmed

1 3. gazel 3. beyit.

2 İnsan himmetiyle uçar, yükselir. 

3 İnsanların himmeti dağları yerinden kaldırır. 
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Çeşm-i şūḫ iżāfeti beyāniyyedir, şīn-i żamīr cānāna rāci�dir. Nigeh dār 
(M,T+ ṣaḳlı ṭut ya�nī) ḥıfẓ eyle. K’ān; ki ḥarf-i ta�līl. Cādū-yı kemān-keş iżāfeti 

beyāniyyedir. (M,T+ Kemān-keş vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den, yay çekici dimek-

dir. Ġāret yaġmā.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey dil, cānānıñ şūḫ çeşminden kendi īmānıñı ḥıfẓ u ṣıyānet 

eyle, zīrā ol kemān-keş cādū ya�nī çeşm-i cānān yaġmā içün geldi, ya�nī dīn ü 

dil yaġmā eylemek içün geldi. Güzelleriñ1 çeşmini cādūya teşbīh eylemişler, 

siḥirle tesḫīr-i ḳulūb eyledügiçün2. Ve kemān-keş olduġı ebrūlara nisbetdir, 

ke�enne ki ḳaşları yayını çeşmi kendi çeker gerer.

اه אه در א  ز  دۀ   آ
אرت آ א   כאن  
Ālūde�i tu Ḥāfıẓ feyżī zi-şāh der-ḫāh

K’ān �unṣur-ı semāḥat behr-i ṭahāret āmed

Ālūde�i; hemze ḥarf-i tevessül ve yā ḫiṭāb içündür, bulaşıḳsın dimekdir. 

Ḥāfıẓ münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūfdur. Feyżī; yā ḥarf-i tenkīr veyā vaḥdet, 

(M,T+ vaḥdete ḳaṣr eyleyen taḳṣīr eyledi3. Der ḥarf-i te�kīd,) ḫāh fi�l-i emr 

müfred muḫāṭab, iste ve dile dimekdir. K’ān; ki ḥarf-i ta�līl. �Unṣur dörtdür, 

āb u ḫāk ü bād u āteş ki cemī� ecsām bunlardan mürekkebdir, pes, bunda 

�unṣur’dan ẕāt veyā vücūd murāddır4. Semāḥat cömerdlik ve seḫāvet dimek-

dir5. (M,T+ Ṭahāret maṣdardır pāklik ma�nāsına.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, sen ālūde-i faḳr u iflāssın, pādişāhdan feyż ü ke-

rem iste, zīrā ol ẕāt-ı vücūd-ı saḫī faḳr u iflās ālāyişinden seni taṭhīr içün geldi. 

Ya�nī �ulemā ve fużalā ve ṣuleḥāyı faḳr ālāyişinden taḫlīṣ içün dünyāya geldi, 

(T,F+ ne ki Ḥāfıẓ’a geldi 6.)

1 M: görenler. 

2 S: siḥirle tesḫīr ḳılup �uşşāḳ eyledügiçün. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 S: �Unṣurdan ẕāt, vücūd murāddır. 

5 S: Semāḥat seḫāvet ma�nāsınadır. 

6 S: niteki Ḥāfıẓ’a geldi. T ve F nüshası ‘sadece Hafız için gelmedi’ anlamındadır ve daha doğru 

görünmektedir. 
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אب אب و در  א  او در در
אرت آ אه  ه  אن כ אن ای ز

Deryā’st meclis-i şāh der-yāb vaḳt der-yāb

Hān ey ziyān-keşīde gāh-i ticāret āmed

Deryā’st muḳaddem ḫaber, meclis-i şāh mu�aḫḫar mübtedā (M,T+ ve iżāfeti 

lāmiyyedir.) Şāh’dan (S+ bunda) (M,T+ murād) Şāh Şucā�’dır ki Ḫāce’ye ziyāde 

iltifāt üzre imiş, zīrā Hācı Ḳıvām anıñ vezīri ve Ḫāce’niñ muḥibbi ve mürī-

di idi1. (S+ Der-yāb vaḳt) der-yāb te�kīd-i lafẓī ḳabīlindendir, vaḳt’iñ mużāfı 

maḥẕūfdur, taḳdīr-i kelām der-yāb furṣat-ı vaḳt idi, furṣat żarūret-i vezniçün 

ḥaẕf olundı, elbette vaḳtiñ furṣatını añla, ġaflet eyleme dimekdir. Ba�żılar ikin-

ci der-yāb’ıñ dāl’ını mażmūm oḳuyup ma�nāsını inci bul ya�nī murvārīd bul 

ma�nāsını virdiler2, egerçi fi’l-ḥaḳīḳa kelām-ı �Arabda (175b) te�sīs te�kīdden 

evlādır, ammā bunuñ gibi yerlerde selīḳa-i �Acem te�sīs ḳabūl eylemez, egerçi ki 

deryā lafẓına āşinādır3, fe-te�emmel. Hān Fārisīde tīz ol dimekdir, esmā-i ef�āl-

dendir. Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūfdur, taḳdīri ey merd-i ziyān-keşīde 

idi, żarūret-i vezniçün ḥaẕf olundı, ziyān çekmiş er dimekdir. Gāh bunda vaḳt 

ma�nāsınadır, ba�żı nüsḫada vaḳt vāḳi�dir, ticāret’e iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce Ḥażretleri tecrīd ṭarīḳiyle nefs-i şerīfine ḫiṭāb idüp 

buyurur: Şāh Şucā�’ıñ meclis-i şerīfi �ilm ü fażl u ma�rifet u seḫā ve kerem 

deñizidir, vaḳtiñ furṣatını añla ve bul, elbette tīz ol, eglenme ey merd-i ziyān- 

keşīde, ticāret vaḳti geldi. Ya�nī her ne ki maḳṣūd idinürseñ bu meclis-i şerīf 

vāsıṭasıyla ḥāṣıl olur hemān4, furṣatı  fevt eyleme.

1 S: Ḫāceniñ ziyāde mürīdi ve muḥibbi idi. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 M: egerçi ki dur yāb lafẓıyla āşinādır. S: egerçi ki dur yāb lafẓına āşinādır.

4 ‘hemān’ kelimesi ‘sadece’ anlamında kullanıldığı için kendisinden sonra virgül konulmuştur. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א دو آ آورد אد   
כ آورد כ روز  و  رو 

Berīd-i bād-ı ṣabā dūşem āgehī āverd

Ki rūz-ı miḥnet u ġam rū be-kūtehī āverd

Berīd, (M,T+ bā’nıñ fetḥi ve rā’nıñ kesriyle) peykdir. Lafẓ-ı berīd’iñ bād’a ve 

bād’ıñ ṣabā’ya iżāfetleri beyāniyyedir. Dūş bunda dün gice dimekdir, mīm-i 

żamīr ma�nā cihetinden āverd fi�line muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl 

ma�nāsına (S,T+ ve āgehī mef�ūl-i evveli ve dūş ẓarf-i zamānı. Ḥāṣılı, berīd 

mübtedā ve āverd ḫaberi ve rū, āverd’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi1 ve be-kūtehī ġayr-i 

ṣarīḥi.) Āgehī ve kūtehī yā’ları maṣdariyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bād-ı ṣabā peyki dün gice baña ḫaber-dārlıḳ getürdi ya�nī 

beni āgāh eyledi ki miḥnet ü ġam güni ḳıṣalıġa yüz getürdi ya�nī ḳısaldı. 

(S,T+ Miḥnet ü ġam güni kūtāh olmaḳ Şāh Manṣūr taḫt-ı salṭanata cülūs eyle-

mek sebebiyledir, zīrā Ḫāce’niñ ziyāde muḥibbi idi.)

אك א  אن  د 
אد  آورد   כ 
Be-muṭribān-ı ṣabūḥī dihīm cāme-i çāk

Bedīn nuvīd ki bād-ı seḥergehī āverd

Be-muṭribān; bā ḥarf-i ṣıla. Ṣabūḥ ṣabāḥ vaḳtinde içilen şarāba dirler, 

yā ḥarf-i nisbet. Muṭribān-ı ṣabūḥī iżāfet-i lāmiyyedir, ṣabūḥ bādesini içme-

ge mensūb muṭribler ya�nī seḥerde bāde-nūş olan sāzendeler ve gūyendeler. 

Dihīm fi�l-i mużāri� mütekellim ma�a’l-ġayrdir. Cāme-i çāk iżāfeti beyāniyye-

dir ve dihīm’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-muṭribān ġayr-i ṣarīḥi. Bedīn; bā ḥarf-i 

sebeb, īn ism-i işāretdir nuvīd’e. Nuvīd muştuluḳdur2. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Bād-ı seḥergehī iżāfeti beyāniyyedir. Seḥergeh seḥer vaḳti dimekdir, zīrā geh 

1 T: mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi. 

2 M, T: īn ism-i işāretdir “nuvīd”e ki muştuluḳdur. 
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gāh’dan muḫaffefdir, geh vaḳt ma�nāsınadır ve yā ḥarf-i nisbet, seḥer vaḳtine 

mensūb dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabūḥī muṭriblerine virelim berīd-i ṣabā virdügi ḫaberden 

ötüri çāk eyledigimiz cāmeyi muştuluḳ sebebiyle, ki bād-ı seḥergehī ya�nī bād-ı 

ṣabā getürdi. <T,F+ Ḥāṣılı, Şāh Manṣūr’uñ taḫt-ı salṭanata cülūs eyledigi ḫaberin 

işidüp şevḳden cāmemizi çāk eyledik. Ol cāme-i çāki ṣabūḥ muṭriblerine vire-

lim bād-ı ṣabā getürdügi ḫaberiñ muştuluġından ötüri.>

ان ر  را ر א כ   א 
ای دل ر آورد אن ز   
Bi-y-ā bi-y-ā ki tu ḥūr-ı behişt-rā Rıḍvān

Bedīn cihān zi-berā-yı dil-i rehī āverd

Bi-y-ā bi-y-ā te�kīd-i lafẓī. Ki ḥarf-i ta�līl veyā ḥarf-i beyān. Ḥūr-ı behişt 
iżāfeti lāmiyyedir. Ḥūr egerçi �Arabīde cem�-i aḥver u ḥavrā’dır, ammā �Acem 

müfred maḥallinde isti�māl ider. Bedīn; dāl hemzeden maḳlūbdur, be īn cihān 

dimekdir, bā ḥarf-i ṣıla. Zi-berāy; zā-yı müfrede muḳḥamdır żarūret-i vez-

niçün. Dil-i rehī iżāfet-i lāmiyyedir. Rehī ekẟer ḳul ya�nī1 �abd ma�nāsında 

isti�māl iderler, ammā aṣlında yumuş oġlanına dirler, ya�nī yanaşma, der oġla-

nına. Ḥūr-ı behişt, āverd’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve bedīn cihān ġayr-i 

ṣarīḥi. Rıḍvān (176a) mübtedā ve āverd ḫaberi. Rıḍvān cennet ḳapucısına ve 

ḫazīne-dārına dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānānına ḫiṭāb idüp buyurur: Gel gel ki sen cennet 

ḥūrını2 Rıḍvān bu cihāna bu ḳuluñ göñli içün getürdi. Ya�nī (S,T+ sen cennet 

ḥūrısın, bu cihāna seni ben göñül virüp sevmekiçün Rıḍvān getürdi. Ḥāṣılı,) 

dünyāya sen baña cānān olmaġıçün gelmişsin, imdi gel baña yār ol, aġyār3 

olma.

א دو א  از   رو 
ز ر כ   آورد

Hemī-revīm be-Şīrāz bā-�ināyet-i dōst

Zihī refīḳ ki baḫtem be-hem-rehī āverd4

1 S: ve. 

2 M: ḥūrīsini. 

3 S: aġyārla. 

4 <S+ Zihī nuvīd ki baḫtem be-hemrehī āverd>
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Ba�żı nüsḫada mıṣrā�-ı evvel böyle vākī�dir. ‘Nesīm-i zulf-i tu şud Ḫıżr-ı rā-

hem ender-�ışḳ’. Hemī; hā zāyiddir te�kīd içün, mī-revīm fi�l-i mużāri� müte-

kellim ma�a’l-ġayr, gideriz dimek (S,F+ ola veyā fi�l-i emr mütekellim ma�a’l-ġayr, 

gidelim dimek) ola, ve li-kullin vichetun. Be-Şīrāz; bā ḥarf-i ṣıla. Şīrāz Ḫā-

ce’niñ şehrine dirler ki �Acem bilādınıñ güzīdelerindendir. Niteki dimişler:

Beyt:    و ّ אم و     و  
از    א و   رو

Çi Mıṣr u çi Şām u çi berr u çi baḥr

Heme rūstāyend u Şīrāz şehr1

Bā-�ināyet; bā muṣāḥabet içündür. �İnāyet maṣdardır, ḳaṣd ma�nāsına, fi�l-i 

māżī ve mużāri�i mebniyyün li’l-mef�ūl müsta�meldir, meẟelā ‘
unītu bi-ḥāceti-
ke’ ve ‘u
nā bi ḥācetike 
ināyeten’ dirler. �İnāyet-i dōst iżāfeti lāmiyyedir, �avn-ı 

dost ma�nāsınadır. Zihī kelime-i taḥsīndir, fi�l-i ta�accüb ma�nāsına daḫi müs-

ta�meldir.  Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. (M,T+ Be-hem-rehī; bā ḥarf-i ṣıla,) hem-reh 

hem-rāh’dan muḫaffefdir, yoldaş dimekdir ve yā ḥarf-i maṣdar. Refīḳ, āverd’iñ 

muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve be-hem-rehī ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Şīrāz’a gidelim veyā gideriz dostuñ �avn u �ināyetiyle, ne ḫoş 

refīḳdir ki ṭāli�im yoldaşlıġa getürdi. (M,T+ Ya�nī �ināyet-i dost ne ḫoşça refīḳdir 

ki baḫtım anı yoldaşlıġıma getürdi,) ya�nī baña yoldaş eyledi.

Ammā ol bir nüsḫaya nisbet ma�nā; nesīm-i zulf-i tu iżāfetleri lāmiyye-

lerdir. Ḫıżr-ı rāhem de böyledir. Ender edāt-ı ẓarfdır, fī2 ma�nāsına, taḳdīri, 

ender-reh-i �ışḳ’dır, żarūret-i vezniçün rāh ḥaẕf olundı.

Maḥṣūl-i mıṣrā�: Seniñ zülfüñ nesīmi baña yol Ḫıżır’ı oldı ṭarīḳ-i �ışḳda, 

ya�nī baña yoldaş oldı ṭarīḳ-i �ışḳ-ı cānānda dimekdir. Ḳāfiyeden ḫaber-dār 

olmayanlar mıṣrā�-ı ẟānīde refīḳ yerine nuvīd ve delīl lafıẓlarını īrād eylemekle 

iki beyt eylemişler, ammā �aceb nā-dānlıḳ iẓhār eylemişler3.

אه א כ ر از د   א  
אه  آورد אرض آن  אد   
Çi nālehā ki resīd ez-dilem be-ḫirgeh-i māh

Çu yād-ı �āreż-ı ān māh-ı ḫirgehī āverd

1 Ne Mısır ne Şam; ne kara ne deniz!... Şiraz’ın yanında hepsi köy kalır. 

2 T: der ma�nāsına. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Çi bunda mübālaġa ifāde ider. Nālehā nāleniñ cem�idir. Ki ḥarf-i beyān. 

Be-ḫirgeh; bā ḥarf-i ṣıla, ḫirgeh ḫirgāh’dan muḫaffefdir, derim evine dirler 

ki göçer evli Türkmenleriñ keçeyle örtili1 evleridir, egerçi ḥaḳīḳatde ḳara eve 

dirler, niteki sābıḳan taḥḳīḳi mürūr eyledi, māh’a iżāfeti iki vecihledir. Ḫir-
geh’den murād felek-i māh ise iżāfet lāmiyyedir ve eger murād kendi ise beyā-

niyyedir. Mıṣrā�-ı ẟānīde olan tetābu�-ı iżāfāt lāmiyyelerdir. Āverd’iñ fā�ili dil’e 

rāci� olan żamīrdir ve mef�ūl-i ṣarīḥi yād-ı �āreż’dir. Ma�lūm ola ki �Acem fā�il 

vezni üzerine olan elfāẓ-ı �Arabıñ üç lafẓında taṣarruf eylemişdir. �Ārıż ki ṣaḳal 

biten yerdir ve Hātim ki bir saḫī �Arabın ismidir ve kāfir lafẓında. Üçini bile 

edillesiyle ‘Be-bū-yı nāfe�i’ beytiniñ risālesinde ẕikr eylemişüz. Ḫirgehī yā’sı 

ḥarf-i nisbetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Aceb mübālaġa nāleler ki ḫirgeh-i māha irişdi benim di-

limden, çünki ol ḫirgāhe mensūb māhıñ �ārıżını yāda getürdi. Ya�nī ol ḫir-

gāh-nişīn cānānıñ �ārıżını dilim ki yāda getürdi, ḫirgeh-i māha dilimden �aceb 

mübālaġa nāleler irişdi, ya�nī çoḳ feryād u fiġānlar eyledi.

ه  ش כ כ א כ א   
כ כ  ا  آورد א 

Be-cebr-i ḫāṭır-ı mā kūş k’īn (176b) kulāh-ı nemed

Besā şikest ki ber-efser-i şehī āverd

Be-cebr; bā ḥarf-i ṣıla, cebr lüġatde maṣdardır, bir ṣınuḳ seyeklemek, ya�nī 

bir ḥayvānıñ veyā insānıñ eli veyā ayaġı fansa2 taḫtalarla anı ṣararlar, (M,T+ ol taḫ-

talara) seyek dirler, (M+ �Arabca aña cebīre dirler, ol taḫtaları) ol ṣınuġa ṣarmaġa 

cebr dirler. Bunda cebr-i ḫāṭır’dan murād ri�āyet-i ḫāṭırdır. Cebr-i ḫāṭır-ı mā 

iżāfetleri lāmiyyelerdir. Kūş fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, (M,T+ çalış) ya�nī sa�y 

eyle. K’īn; ki ḥarf-i ta�līl. Kulāh-ı nemed iżāfeti beyāniyyedir, (M,T+ keçe külāh 

dimekdir. Besā çoḳ dimekdir. Şikest ismdir ṣıma3 ma�nāsına.) Ki ḥarf-i beyān. 

Ber bā-yı ṣıla ma�nāsınadır. Efser-i şehī iżāfeti lāmiyyedir, (M,T+ yā-yı baṭnīyle,) 

şehī’niñ yā’sı ḥarf-i nisbet veyā ḥarf-i maṣdardır, (M,T+ ḥarf-i maṣdara ḳaṣr eyle-

yen taḳṣīr eylemiş4 ve ḥarf-i) vaḥdet ṭutan ḫaṭā eylemiş5.

1 M: örtilü. S: örtdükleri. 

2 M: çıḳsa. S: ufana. 

3 M: ḳırmaḳ. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ḫāṭırımızıñ ri�āyetine sa�y eyle ki bu keçe külāh gibi 

mülāyim ve yumuşaḳ ḫāṭırımız ve göñlümüz çoḳ ṣınuḳ ki pādişāha mensūb 

tāca getürdi. Ya�nī bu bizim ṣınuḳ göñlümüz çoḳ şāhlar tācını şikest eylemişdir, 

ya�nī çoḳ pādişāhı taḫt u tācdan ayırmışdır.

א כ  ر   א را  ر
אب  آورد א   ا
Resāned rāyet-i manṣūr ber-felek Ḥāfıẓ

Çu ilticā be-cenāb-ı şehenşehi āverd

Resāned fi�l-i müte�addīdir, reẟānīden’den, irişdirdi dimekdir. Manṣūr bun-

da maṣdardır, mef�ūl vezni üzerine, meysūr yüsr ve ma�sūr usr ma�nāsına olduġı 

gibi. Pes, rāyet-i manṣūr iżāfet-i beyāniyyedir. Ve cā�izdir ki bunda  manṣūr 
ism-i mef�ūl ola ve rāyete ṣıfat ola ve cā�izdir ki manṣūr’dan Şāh Manṣūr 
murād ola ki Ḫāce’niñ mürebbīlerindendir ve Ḫāce bu dīvānda anı nice yerde 

ẕikr eylemişdir gāh ṣarīḥan ve gāh kināyeten. Resāned’iñ fā�ili Ḥāfıẓ’dır. İlti-
cā ifti�āl bābından maṣdardır, ṣıġınmaḳ ma�nāsına. Be-cenāb; bā ḥarf-i ṣıla, 

cenāb finā�u’l-beyt eviñ ḥavlısı1 ve ḥayāṭı ma�nāsınadır. Şehenşeh şehenşāh’dan 

ve şehenşāh şāhānşāh’dan muḫaffefdir. Şāhānşāh aṣlında şāh-i şāhān idi, terkī-

b-i iżāfi idi, pādişāhlar pādişāhı ma�nāsına, taḳdīm u te�ḫīr sebebiyle terkīb-i 

mezcī ḳılındı. Āverd’iñ fā�ili Ḥāfıẓ’a rāci� żamīrdir ve mef�ūl-i ṣarīḥi ilticā ve 

ġayr-i ṣarīḥi be-cenāb. (S,T+ Cenāb’ıñ) şehenşehī’ye iżāfeti lāmiyyedir ve yā-yı 

şehenşehī ḥarf-i nisbetdir, ḥarf-i vaḥdet2 (M+ ṭutup ma�nāsını; çoḳ ṣıġınmaġı 

bir pādişāhlar pādişāhı dergāhına getürdi diyen kimse ma�nāyı bir ḫoşça ṣıġın-

dıramamış) ve yā’yı i�tibārdan sāḳıṭ ḳılup mıṣrā�ıñ ma�nāsını, çünki ol pādişā-

hıñ cenābına ilticā getürdi diyen daḫi bī-ma�nā söylemiş.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ nuṣret sancaġını veyā manṣūr olmuş3 sancaġını 

veyā (M,T+ pādişāh) Manṣūr’uñ sancaġını4 felege irişdirdi çünki Şāh Manṣūr’a 

mensūb cenāba5 ilticā getürdi ya�nī ṣıġındı, Ḥāṣılı, Şāh Manṣūr’uñ meddāḥı 

olup aña intisāb eylemek sebebiyle sancaġını göklere irişdirdi6. Şu�arādan bu-

nuñ gibi kelimāt iddi�ā�īdir, ḥaḳīḳī degildir7.

1 S: eviñ öñi dimek, ya�nī ḥavlısı. 

2 S: ḥarf-i vaḥdet degil. 

3 M: olmaḳ. 

4 <T, F+ ya�nī Ḥāfıẓ kendi sancaġını veyā Şāh Manṣūr’uñ sancaġını>

5 S, M: cānibe. 

6 S: sancaġı göklere irişdi. T: sancaġını gökleri irişdirdi şu�ārādan birisi. 

7 S: kelimāt ve iddi�āsı ḥaḳīḳī degildir. 
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168

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

ا ر  و  داد אر  آن כ ر
כ داد ا    و آرام 

Ān ki ruḫsār-ı tu-rā reng-i gul u nesrīn dād

Ṣabr u ārām tuvāned be-men-i miskīn dād

Ān ism-i işāretdir Allāh’a, ba�īdle işāret bize göredir ki biz andan ıraġız1, 

egerçi ki ol bize yaḳındır. Ki ḥarf-i beyān-i ān. Nesrīn ve nesterīn bir aḳ çiçek 

ismidir, Rūm’da da aña gül-i nesrīn dirler. Dād’ıñ fā�ili ān’ıñ müşārün ileyhine 

rāci� taḥtında żamīrdir ve ruḫsār mef�ūl-i evveli ve reng-i gul mef�ūl-i ẟānīsi. 

Ve ruḫsār-ı tu-rā ve reng-i gul iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ārām ismdir, ārāmī-

den’den, (177a) diñlenme2 ma�nāsına. Tuvāned fi�l-i mużāri� müfred ġā�ibdir. 

Be-men; bā ḥarf-i ṣıla ve men’iñ miskīn’e iżāfeti beyāniyyedir, yā-yı baṭnīy-

le. Dād’ıñ fā�ili yine ma�hūd żamīrdir ve mef�ūl-i ṣarīḥi ṣabr ve ġayr-i ṣarīḥi 

be-men.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol Allāh ki seniñ ruḫsārıña gül ü nesrīn rengini virdi, ya�nī 

ḳızılını ḳızıl ve aḳını aḳ yaratdı, ḥāṣılı, şol ki saña güzellik virdi, ben miskīne 

de ṣabr u ārām virmege de ḳādirdir, ya�nī baña sükūn u ḳarār virmege ḳādirdir.

אول آ ا ر  ی  وان כ 
ا כ داد   داد  
V’ān ki gīsū-yı tu-rā resm-i teṭāvul āmūḫt

Hem tuvāned keremeş dād-ı men-i ġamgīn dād

Vāv ḥarf-i �aṭf, vāv-ı �ātıfasız yazanlar �aṭf leẕẕetini bilmezler imiş3. 

(M,T+ Gīsū ṣaç bölügidir, tu-rā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Resm �ādet, teṭāvul’e iżāfe-

ti lāmiyye.) Teṭāvul ẓulm ü te�addī ma�nāsınadır. Āmūḫt’uñ fā�ili yine żamīr-i 

sābıḳdır ve gīsū mef�ūl-i evvelidir ve resm mef�ūl-i ẟānīsi. Tuvāned’iñ fā�ili 

1 S: ıraḳuz. T: ıraḳız. 

2 T: dignenme. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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keremeş’dir ve şīn-i żamīr Allāh’a rāci�dir. Dād �adl ü inṣāfdır. Dād’ıñ men’e 

iżāfeti lāmiyyedir ve men’iñ ġamgīn’e beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Daḫi ol Allāh ki seniñ gīsūña ẓulm ü te�addī �ādet u ḳānū-

nını ögretti, anıñ keremi ḳādirdir seniñ zülfüñden ben ġamgīne intiṣāf eyleme-

ge, ya�nī baña �adl ü dād virmege, ḥāṣılı, eyledügi teṭāvülüñ cezāsın virmege. 

Zülfe nisbet teṭāvul ḫūb vāḳi� olmuş.

م אد   אن روز ز   
ا   داد אن دل  כ 

Men hemān rūz zi-Ferhād ṭama� bi-brīdem

Ki �inan-ı dil-i şeydā be-leb-i Şīrīn dād

Ṭama� bunda ümīd ma�nāsınadır. Bi-brīdem fi�l-i māżī mütekellim vaḥde, 

kesdim dimekdir, ṭama� muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve zi-Ferhād ġayr-i ṣarīḥi. 

Ki ḥarf-i beyān.  �İnān uyan dizgini, dil’e iżāfeti ve dil’iñ şeydā’ya iżāfeti beyā-

niyyedir. (T+ Be-leb; bā ḥarf-i ṣıla. Leb-i Şīrīn iżāfeti lāmiyye.) Dād’ıñ fā�ili 

Ferhād ve mef�ūl-i ṣarīḥi �inān ve ġayr-i ṣarīḥi be-leb-i Şīrīn. Leb-i Şīrīn’de 

īhām var1.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben hemān ol gün Ferhād’dan ümīdi kesdim ki dīvāne 

göñliniñ �inān-ı iḫtiyārını leb-i Şīrīn’e virdi. Ya�nī Şīrīn’i sevüp göñlini aña vir-

düginden bildim başdan çıḳacaġın.

א א  د כ   زر  
אن ا داد ا אن  א آن כ آن داد 
Genc-i zer ger ne-buved genc-i ḳanā�at bāḳī’st

Ān ki ān dād be-şāhān be-gedāyān īn dād

Genc-i zer iżāfeti beyāniyyedir, altun ḫazīnesi dimekdir. Genc-i ḳanā�at; 
bunda kāf-ı �Acemī meftūḥ olup evvelki gibi ḫazīne ma�nāsına olmaḳ cā�iz 

ve kāf-ı �Arabī mażmūm olup bucaḳ ma�nāsına olmaḳ cā�iz, her ḳanḳısı ise 

iżāfeti beyāniyyedir. Ān ism-i işāretdir genc-i zer’e ve īn (S+ ism-i işāretdir) 

genc-i ḳanā�at’e. Dād’ıñ fā�ili yine Allāh’a rāci� żamīrdir iki yerde bile. Evvel-

kiniñ mef�ūl-i ṣarīḥi ān’dır ve ġayr-i ṣarīḥi be-şāhān ve ikinciniñ mef�ūl-i ṣarīḥi 

(S,T+ īn ve ġayr-i ṣarīḥi) be-gedāyān’dır.

1 M: ġayr-i ṣarīḥi be-leb. Şīrīn’de īhām var. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce buyurur ki; bizde altun ḫazīnesi olmazsa ḳanā�at 

(T+ ḫazīnesi veyā ḳanā�at) bucaġı bāḳīdir, ya�nī aña mālikiz dimekdir. Ol Al-

lāh ki altun ḫazīnesini pādişāhlara virdi, ḳanā�at ḫazīnesini gedālara ve �āşıḳ-

lara virdi.

כ رت  אن از ره  و  ش 
دش כא داد و    כ  

Ḫoş �arūsī’st cihān ez-reh-i ṣūret līkin

Her ki peyvest bedū �omr-i ḫodeş kābīn dād

Ḫoş bunda güzel ma�nāsınadır. �Arūs gerdege girmekden evvel ere ve �av-

rata iştirākla isti�māl olunur, bunda muṭlaḳā gelin murāddır, yā ḥarf-i vaḥdet 

veyā tenkīrdir, birine ḳaṣr eyleyen taḳṣīr eylemiş1. Cihān mu�aḫḫar mübtedā 

ve ḫoş �arūs muḳaddem ḫaber. Reh-i ṣūret iżāfeti beyāniyyedir, ṣūret (177b) 
ṭarīḳinden ya�nī ṣūreten. Her ki aṣlında herkes ki idi, niteki sābıḳan mükerrer 

beyān olmuşdur, ḥāṣılı, ḥaẕf u īṣāl ḳabīlindendir. Bedū aṣlında be-ū idi hem-

ze dāl’a ibdāl olmuşdur ve bā ḥarf-i ṣıladır. Peyvest bedū aña vāṣıl oldı ya�nī 

nikāḥlandı. �Omr-i ḫodeş iżāfeti lāmiyyedir, kendi �ömrini dimekdir. Kābīn 

ve kāvīn bunda ḳalıñ ma�nāsınadır. Dād’ıñ fā�ili ki’ye rāci� żamīrdir ve �omr 
mef�ūl-i evveli ve kābīn mef�ūl-i ẟānīsi.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihān güzel gelindir ṣūret yolından, ammā her kimse ki 

aña vāṣıl oldı ya�nī anı oynaş idindi, kendi �ömrini aña ḳalıñ virdi ya�nī kābīn 

virdi2. Ḥāṣılı, nice erden artmış �acūzdur, kimseniñ nikāhında ḳarār ṭutmaz. 

Bu kelām dünyā menāṣıbını taṣarruf eyleyen ehl-i dünyāya göredir.

ی و و    از د  و دا 
ورد داد دۀ  א  ن כ  א اכ
Ba�d ezīn dest-i men u dāmen-i serv u leb-i cūy

Ḫāṣa eknūn ki ṣabā mujde-i Ferverdīn dād

Mıṣrā�-ı evveliñ vāv’larına vāv-ı ma�a ve vāv-ı muḳārene dirler3. Ḫāṣa; żarū-

ret-i vezniçün teşdīd sāḳıṭ olmuşdur. Ferverdīn bahārıñ evvelki ayınıñ ismi-

dir güneş re�s-i Ḥamel’e dāḫil olduḳdan ṣoñra. (T,S+ Meẕkūr Ferverdīn Tārīḫ-i 
1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 M: oynaş idindi, kendi �ömrini hebāya virdi. 

3 S: vāvları ma�a ve muḳārenet ifāde ider. 
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Celāleddīn Melik Şāh Selçuḳī ḳā�idesi üzeredir, ammā tārīḫ-i ḳadīm ḳānūnı 

üzere rāst gelmez. 1)

Maḥṣūl-i Beyt: Bundan ṣoñra el benim ve serv dibi ve ırmaḳ kenārı ya�nī 

ben bunlar ileyim2, bunlardan ayrılmam dimekdir. Bu vāv’larıñ taḥḳīḳi mü-

kerrer beyān olmuşdur. Ḫuṣūṣen şimdi ki ṣabā Ferverdīn ayınıñ muştuluġını 

virdi (M,T+ ya�nī evvel bahār muştuluġı virdi.)

ن  א  در כ  دوران دل 
ام ا داد ا  اق ر ای  از 

Der-kef-i ġuṣṣa-i devrān dil-i Ḥāfıẓ ḫūn şud

Ez-firāḳ-ı ruḫet ey Ḫāce Ḳıvāmuddīn dād

Ġuṣṣa’ya kef iẟbātı isti�āre ṭarīḳiyledir, pes, iżāfet beyāniyyedir. (S,T+ Ġuṣṣa-i) 
devrān iżāfeti lāmiyye. Dil-i Ḥāfıẓ iżāfeti daḫi lāmiyyedir (S,T+ ve mübtedā 

ve ḫūn şud ḫaberi. Firāḳ-ı ruḫ iżāfeti lāmiyyedir.) Ḫāce’den bunda murād 

vezīrdir, (M,T+ nitekim sābıḳan beyān olmuş idi.) Ḳıvāmuddīn bunda Ḫāce’niñ 

mürebbīsi olan vezīriñ laḳabıdır ve ismi Ḥasan’dır. Ḳıvām’ıñ ḳāf ’ında fetḥa ve 

kesre cā�izdir, ammā kesre efṣaḥdır. (S,T+ Seb
a-i Mu
allaḳa’nıñ üçinci ḳaṣīdesi 

ki Lebīd bin Rebī�a’nıñ ḳaṣīdesidir, İmām Zevzenī ki şāriḥleriniñ eşheridir3, 

buyurmuşdur: ‘Ḳıvāmu’ş-şey�i ve ḳıvāmuhu bi’l-kesri ve’l-fetḥi, ve’l-kesru efṣaḥu, 
mā yeḳūmu bihi’4.) Dād bunda ismdir şikāyet ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Zamān u devrān  ġuṣṣasınıñ avucunda ve elinde5 Ḥāfıẓ’ıñ 

yüregi ḳan oldı seniñ ruḫuñ firāḳından, ey Ḫāce Ḳıvāmuddīn, dād u feryād u 

fiġān ya�nī şikāyet. ‘Ez-firāḳ-ı ruḫet’ �ibāreti siḥr-i ḥelāl ṭarīḳiyle vāḳi�dir, ya�nī 

mıṣrā�-ı evvele ve ẟānīye ṣarf eylemek ḳābildir.

1 <S+ Bahārıñ evvelki ayınıñ ismidir Ferverdīn.>

2 S: bunları eyleyem. 

3 S, T: eşbehidir. 

4 Kıvâm veya kavâm okunabilen bu kelime bir şeyin kendisiyle kaim olduğu şey demektir. Kıvâm şeklinde 

okunuşu daha fasihtir. 

5 M: ġuṣṣasının avucında. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

د ا א  ا روم ز  
د כ  ور از   
Eger revem zi-peyeş fitnehā ber-engīzed

V’er ez-ṭaleb bi-nişīnem be-kīne ber-ḫīzed

Peyeş; şīn-i żamīr dilde merkūz olan cānāna rāci�dir. Ber-engīzed; ber ḥarf-i 

te�kīd, engīzed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, fitneler ḳoparır. V’er vu eger’den 

muḫaffef. Ez-ṭaleb bi-nişīnem, fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, ṭalebden 

teḳā�ud idersem ya�nī ferāġat idersem. Be-kīne; bā ḥarf-i ṣıla veyā muṣāḥabet, 

kīneye veyā kīnle dimekdir. Ber-ḫīzed; ber ḥarf-i te�kīd, ḫīzed ḳalḳar.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ardınca gidersem başıma fitneler ve belālar ḳoparur 

ki (178a) ardımca niçün gelürsin diyü. Ve eger ṭalebden külliyyen teḳā�ud 

idüp ferāġat idersem kīne ve intiḳāma ḳalḳar ya�nī baña kīn ider, niçün benim 

muḥabbetimi terk idüp benden ferāġat eylediñ diyü.

اداری כ دم از  ری  و  
د אد  د در  ا    
Vu ger1 be-reh-guẕerī yek-dem ez-hevā-dārī

Çu gerd der-peyeş uftem çu bād bi-grīzed

Be-reh-guẕerī; bā ḥarf-i ẓarf, yā ḥarf-i vaḥdet, geçid ve uġraḳ yerine dirler. 

Hevā-dārī; hevā-dār vaṣf-ı terkībīdir, muḥabbet-dār2 ya�nī muḥibb dimek-

dir ve yā ḥarf-i maṣdar. Der-peyeş; der bā-yı ṣıla ma�nāsınadır, pey ard ve iz 

ma�nāsınadır, şīn-i żamīr ma�hūd cānāna rāci�dir. Uftem fi�l-i mużāri� mütekel-

lim vaḥdedir. Bi-grīzed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib.

Maḥṣūl-i Beyt: Ve eger bir geçide bir sā�at hevā-dārlıḳ ve muḥabbet cihe-

tinden toz gibi ardına ve izine düşersem yel gibi benden ḳaçar. Ya�nī kemāl-i 

1 M: Ger ū. 

2 M: muḥabbeti var. 
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muḥabbetden bir dem ardınca gitsem yel gibi benden yiler1 gider. Ma�lūm ola 

ki gideniñ toz ardınca ḳalḳar, meger ki yel muḥkem ola ki ardından tozı öñine 

süre. Bunda reh-guẕer ve hevā-dār ve gerd ve bād mürā�āt-ı naẓīr ḳabīlinden-

dir.2

س و  כ     ا
د و ر כ  ن  ز  د 
Vu ger konem ṭama�-ı nīm-būse ṣed efsūs

Zi-ḥoḳḳa-i deheneş çun şeker furū rīzed

(M,T+ Nīm-būse yarım būse dimekdir.) Būse mütecezzī degildir ki anıñ nıṣ-

fı ve rub�ı ve ẟülüẟi ola, belki bunda �adem-i teslīm ü inḳiyāddan �ibāretdir, 

ya�nī murādca būse almaġa temkīn ü ḳudret virmemekden ta�bīrdir. Ṣed efsūs 
mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Efsūs ṭanz u ṭa�n idüp temesḫur itmege (M,T+ ya�nī 

mezelenmege ve masḫaralıġa almaġa) dirler. Ṭama�-ı nim-būse iżāfeti maṣda-

rıñ mef�ūline iżāfetidir ve ḥoḳḳa-i deheneş iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. 

Furū lafẓı bunuñ gibi yerlerde te�kīd-i maḥż içün gelür, (S,T+ aşaġalıḳ ma�nāsını 

ifāde eyemez ba�żılar ẓann eyledügi gibi3.) Rīzed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, 

lāzımla müte�addī beyninde müşterekdir, bunda lāzımdır, dökülür ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ve eger cānāndan yarım būse ṭama� eylesem ya�nī ṭaleb 

eylesem yüz ṭa�n u temesḫur, dehānı ḥoḳḳasından şeker gibi dökülür. Ḥāṣılı, 

bir yerini öpmek istesem nice dürlü vechile beni mezelenür ve masḫaralanur ki 

seniñ gibiye benim4 būsem lāyıḳ u münāsibdir, hemān tīz ol, ṭurma vaḳtidir 

diyü.

אن  دام  א از و  
د د כ   א  כ
Firāz u şīb-i beyāban-ı �ışḳ dām-ı belā’st

Kucā’st şīr-dilī k’ez-belā ne-perhīzed

Firāz yoḳuş. Şīb iniş, (M,T+ nūn’la) nişīb de lüġatdir. Beyābān-ı �ışḳ iżāfeti 

beyāniyyedir. Beyābān-ı �ışḳ’a firāz ve şīb iẟbātı isti�āre ṭarīḳiyledir. Dām-ı 
belā iżāfeti de beyāniyyedir. Kucā’st muḳaddem ḫaber, şīr-dilī mu�aḫḫar 

1 M: ḳaçar. 

2  <T, F+ Meẕkūr şarṭıyyeler hep biri birine ma�ṭūfdur.>

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 M: nīm. 
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mübtedā, taḳdīr-i kelām merd-i şīr-dilī’dir, yā ḥarf-i vaḥdet, bir aṣlan yürekli 

er dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ne-perhīzed fi�l-i nefy-i müstaḳbel müfred 

ġā�ib, perhīz eylemeye ya�nī ṣaḳınmaya dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ beyābānınıñ yoḳuşu ve inişi belā ṭuzaġıdır, ya�nī �ışḳ 

kendüsi hemān dām-ı belādır. Ḳandadır bir aṣlan yürekli er ki belādan ḳaç-

maya, ya�nī �ışḳ belāsından ṣaḳınmaya? Ḥāṣılı, �āşıḳ ġam-keş ü ġam-zede ve 

belā-zede gerek, zīrā sülūk-i ṭarīḳ-i �ışḳ nāzik çelebiler işi degildir. Buña demir-

den1 yürek ve baḳırdan ciger gerek2.

 آن  כ در   
د آ אك ره  א   آب روی כ 
Men ān firīb ki  der-nergis-i tu mī-bīnem

Bes āb-ı rūy ki bā-ḫāk-i reh ber-āmīzed

Firīb aldamanıñ ismidir. Nergis’den murād çeşmdir teşbīh-i kināye ṭarīḳiy-

le. Ki ḥarf-i beyān. Bā-ḫāk; bā muṣāḥabet içündür veyā ḥarf-i ṣıla. Ḫāk-i reh 

iżāfeti lāmiyyedir. Ber ḥarf-i te�kīd, āmīzed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, ḳarışur 

veyā ḳarışdurur dimekdir, ya�nī lāzımla müte�addī (178b) beyninde müşterek-

dir, bunda ikisine de taḥammüli var.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol mekr u firībi ki ben seniñ nergis çeşmiñde gördüm, çoḳ 

yüz ṣuyını ḫāk-i rehe ḳarışdurur veyā çoḳ yüz ṣuyı ki anıñ mekr u firībiyle3 

ḫāk-i rehe ḳarışur. Ḥāṣılı, seniñ cāduvāne çeşmiñ bu mekr u ḥīle ile çoḳ �āḳılı 

mesḥūr u musaḫḫar ider.

ی אن  آ א כ ا    כ 
د א ن  כ  אن כ כ 

Çu gūyemeş ki çi-rā bā-kesān ber-āmīzi

Çunān koned ki sirişkem be-ḫūn bi-y-āmīzed

Çi-rā edāt-ı istifhām, niçün dimekdir. Bā-kesān; bā ma�a ma�nāsınadır. 

Ber-āmīzī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, (M,T+ ḳarışırsın ya�nī) iḫtilāṭ ider-

sin dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Be-ḫūn; bā ma�a ma�nāsına veyā ḥarf-i ṣıladır. 

Bi-y-āmīzed ḳarışur veyā ḳarışdurur.

1 S, M: timürden. 

2 S: Buña timürden ve baḳırdan yürek ve ciger gerek. 

3 S, M: mekr u ḥīlesinden. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Çünki cānāna diyem ki niçün ḫalḳla iḫtilāṭ idersin, ancı-

layın vaż� ider ki gözüm yaşın ḳanla ḳarışdurur veyā gözüm yaşı ḳana ḳarışur 

ya�nī beni ḳan aġladur (M,T+ dimekdir. Ḥāṣılı,) söyledügüme peşīmān olurum1.

אز ه  خ  ری כ  اه و    
د ا אزی از    ار 

Tu �omr ḫāh u ṣabūrī ki çarḫ-i şa�bede-bāz

Hezār bāzī ezīn ṭurfeter ber-engīzed

Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur ki, tu �omr ḫāh, (S,T+ fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab,) (M,T+ iste dimekdir,) �omr muḳaddem mef�ūlidir, ṣabūrī ma�ṭūfdur 

�omr’e, yā ḥarf-i maṣdar. Ki ḥarf-i ta�līl. Çarḫ-i şa�bede-bāz iżāfeti beyāniyye-

dir. Şa�bede-bāz vaṣf-ı terkībīdir, sābıḳan şa�bede-bāz’ıñ ma�nāsı beyān olmuş 

idi, ḥoḳḳa-bāz dimekdir, bāzī, yā ile, oyuna dirler. Ṭurfe �acīb u ġarīb ma�nā-

sınadır, ter edāt-ı tafḍīldir. Ber ḥarf-i te�kīd, engīzed ḳoparır ya�nī peydā ider 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sen �ömr ü ṣābirlik2 dile ve iste ki ḥīle-bāz u ḥoḳḳa-bāz fe-

lek şimdi gördügüñ oyundan �acīb u ġarībrek (M,T+ biñ) oyun peydā ider. Ya�nī 

mu�ammer olanlar çarḫıñ günden güne nice dürli ġayr-ı mükerrer �acāyib evżā� 

u eşkālini görür.

א א      آ
د אر  ه כ روز כ  

Ber-āsitāne-i teslīm ser bi-nih Ḥāfıẓ

Ki ger sitīze konī rūzgār bi-stīzed

Āsitāne-i teslīm iżāfet-i beyāniyyedir. Sitīze ismdir, �inād ma�nāsına. 

Bi-sitīzed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, bā-yı te�kīd ile, �inād ider dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, āsitāne-i teslīme baş ḳo ya�nī teslīm u rıżā vir, her 

ne ki rūzgārdan gelürse ser-keşlik eyleme. Zīrā sen sītīze iderseñ rūzgār da sitīze 

ider ve sen rūzgārla başa çıḳamazsın. Ḥāṣılı, tenbīhdir felekden gelene teslīm u 

rıżā virüp inḳıyād göstermege. Zīrā ṣafā-yı ḳalb u cem�iyyet-i ḫāṭır bundadır.

1 S, M: olurın. 

2 M: ṣabr idicilik. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün

ارد אن  אن   א אل  אن  
ارد א כ آن  ارد  وآن כ כ ا 

Cān bī-cemāl-i cānān meyl-i cihān ne-dāred

V’ān kes ki īn ne-dāred ḥaḳḳā ki ān ne-dāred

Cemāl-i cānān iżāfeti lāmiyyedir ve meyl-i cihān maṣdarıñ mef�ūline iżā-

fetidir. Īn ism-i işāretdir cemāl-i cānān’a ve ān cān’a. Ḥattā ba�żı nüsḫada ān 

yerine cān vāḳi�dir. Ḥaḳḳā; bu lafıẓda �Arabın iki isti�māli var. Birisi ‘le-ḥaḳḳu’, 
lām ile tenvīnsiz, biri de lām’ı ḥaẕf idüp ‘ḥaḳḳan’ naṣb ile ve tenvīnle oḳumaḳ. 

İkisini de nefy-i ḥükme muḳārin yemīnde isti�māl eylerler. Meẟelā ‘Le-ḥaḳḳu lā 
ātīke’ ve ‘ḥaḳḳen lā ātīke’ ya�nī ‘Allāh ḥaḳḳı içün saña gelmezem’ dimekdir. Pes, 

bunda ḥaḳḳā nefy-i ḥükme muḳārin yemīn ifāde eylemek cā�iz ve cā�izdir ki 

maṣdariyyetle manṣūb ola sā�ir fi�li maḥẕūf olan maṣdarlar gibi, ammā �Acem 

vaḳf ile oḳur ve ṣıdḳ u yaḳīn maḳāmında isti�māl iderler.

Maḥṣūl-i Beyt: Cān cemāl-i cānānsız1 cihāna meyl ṭutmaz ya�nī cihāna 

meyli yoḳ, (M,T+ ḥāṣılı, mā�il-i cihān degil.) Ve ol kimseniñ ki cemāl-i (179a) 
cānānı yoḳdur, ḥaḳ budur ki cānı yoḳdur. Ya�nī cān  hemān cānāndır, andan 

ġayri degildir.

م אن  א زان د א  כ 
ارد אن  א او  ارم  א   
Bā-hīç kes nişānī zān dil-sitān ne-dīdem

Yā men ḫaber ne-dārem yā ū nişān ne-dāred

Nişānī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Dil-sitān vaṣf-ı terkībīdir, sitānī-

den’den, göñül alıcı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Hīçbir kimse ile ol dil-sitāndan nişān görmedim, ya�nī 

anda olan cemāl ü kemāli hīç bir cānānda görmedim, zīrā bī-naẓīr-i �ālemdir. 

1 T, F: cānān cemālinsiz. 
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Yā ben ol dil-sitānıñ aḥvāl ü evṣāfından ḫaber-dār degilim veyā ol bī-nişāndır, 

ya�nī �alāmet ü nişānı yoḳdur ki ol nişān vāsıṭasıyla anı bilem.

ان ز د دادن א  ل 
ارد ان  و כ כ ره כ אن  אر ای 

Ser-menzil-i ḳanā�at ne-tvān zi-dest dāden

Ey sārbān furū keş k’īn reh kerān ne-dāred

Ser-menzil-i ḳanā�at iżāfeti beyāniyyedir. Furū keş; bu terkībi ḳonmaḳ1 

ma�nāsına isti�māl iderler. Nitekim Āṣafī buyurur:

Beyt:  א وم آ  د  و  ا 
و    א  د   درد درد 

Çi-rā furū ne-revem Āṣafī be-deyr-i fenā

Ki durd-i derd buved bā�iẟ-i furū keş-i men2

Gāh olur ki bu terkībi bir fi�ille isti�māl iderler. Meẟelā ‘furū keş kerd’ ve ‘furū 

keş mī-konem’ dirler, ḳondı ve ḳonarım diyecek yerde. Kerān kenār ma�nāsı-

nadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanā�at ḳonaḳ başını elden virmek olmaz ya�nī ḳanā�ati 

terk eylemek cā�iz degil, pes, imdi ey sārbān-ı ṭarīḳ-i �ışḳ, ileri gitme, hemān 

ḳonıvir, zīrā bu yol ḥadd ü ġāyet ṭutmaz. Ya�nī ṭarīḳ-i �ışḳıñ nihāyet ü pāyānı 

yoḳdur, ḥāṣılı, rāh-ı �ışḳıñ nihāyetine vuṣūl mümkün degil, imdi el virdügi 

deñliyle3 ḳāni� olup ṣabr eylemekden ġayrı çāre yoḳ.

  در ره   آ
ارد אن  ح و  א  دردا כ ا 
Her şebnemī derīn reh ṣed baḥr-ı āteşīn’est

Derdā ki īn mu�ammā şerḥ u beyān ne-dāred

Şebnem gice yaġan çiy ve ḳıraġı, yā ḥarf-i vaḥdet. Derīn reh ya�nī ṭarīḳ-i 

�ışḳda. Āteşīn; yā nisbet ve nūn te�kīd içündür. Baḥr-i āteşīn iżāfeti beyāniy-

yedir.

1 S: ḳonmuş. 

2 Âsafî, dertlerin ve sıkıntıların tortusu benim çökmeme sebep oldu, ben bu geçici/fani dünyada nasıl 

çöküp kalmayayım?

3 M: el virdügi şey�le.
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Maḥṣūl-i Beyt: Her bir şebnem rāh-ı �ışḳda yüz āteş deryāsıdır, ya�nī cānān-

dan ġayrıya ednā ta�alluḳ yüz āteş deryāsı gibi māni�-i ṭarīḳ u sedd-i rāhdır. 

Ḥayfā vü derdā vü dirīġā ki bu mu�ammānıñ şerḥi ve beyānı yoḳdur. Ya�nī �ışḳ 

u muḥabbet bir ḥāldir, anı dadan bilür ancaḳ, şerḥ ve beyānla bilinmez. Niteki 

buyurmuşlardır. ‘Men lem yeẕuḳ lem ya
rif ’1.

א ارد  دو ز אن  ذو 
ارد אن  א ذو   دو ز

Ẕevḳī çunān ne-dāred bī-dōst zindegānī

Bī-dōst zindegānī ẕevḳī çunān ne-dāred

Ẕevḳī; yā ḥarf-i tenkīr, ḥarf-i vaḥdet añlayan ziyāde yañlış añlamış2. Çunān 

bunda ol deñli3 dimekdir. Zinde’niñ āḫirinde hā-yı resmī kāf-ı �Acemīye ibdāl 

olmuş, sābıḳan beyān olan gibi, āḫirinde yā ḥarf-i maṣdardır. Bu beytde vāḳi� 

olan ṣan�ata �ilm-i Bedī�’de ṭard u �aks dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostsuz dirligiñ ol ḳadar ẕevḳi yoḳdur, ya�nī dost bile ol-

mayınca dirlik ol deñli4 ẕevḳ u ṣafā virmez.

ز א ی از   ای دل  ر
ارد אن   و در  او כ ا 

Ey dil ṭarīḳ-i rindī ez-muḥtesib bi-y-āmūz

Mest’est u der-ḥaḳ-ı ū kes īn gumān ne-dāred

U der-ḥaḳ; vāv ḥāliyyet ma�nāsına ifāde ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, rindlik ṭarīḳini muḥtesibden ögren ki serḫoşdur 

ve hīç kimse anıñ ḥaḳḳına bu ẓannı eylemez, ya�nī mestāneligini kimse añla-

maz, zīrā rindlik erkānını ḫūb bilür ve güzel ri�āyet eyler.

אن ار ازو  د ر  ا  
ارد אن  ه  ز خ   כאن 
Ger ḫod raḳīb şem�’est esrār ezū bi-pūşān

K’ān şūḫ-ı ser-burīde bend-i zebān ne-dāred

1 Tatmayan bilmez. 

2 S: yā ḥarf-i tenkīr, vaḥdet degil. <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S, M: dürlü. 

4 S: ḳadar. 
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Şūḫ’uñ (179b) nice ma�nāsı var, ammā bunda mevzūn u maṭbū� ve bī-şerm 

u bī-hayā ma�nālarına olmaḳ ḳābildir. Ser-burīde, şem�’e nisbet ḫūb vāḳi� ol-

muş. Bend-i zebān iżāfeti lāmiyyedir, zebān ve zebāne şem�e nisbet olunsa 

fetīlesinde yanan āteşe dirler, (S,T+ anıñ ise bendi ve baġı olmaz, ya�nī zebānına 

ḥükmi ve żabṭı yoḳdur.)

Maḥṣūl-i Beyt: Eger raḳīb şem� gibi rūşen-dil ve esrāra vāḳıf ise de esrārıñı 

andan gizle, zīrā ol şūḫ-ı ser-bürīdeniñ bend-i zebānı yoḳdur ya�nī nesne gizle-

mez, belki her nesneyi āşikāre ve rūşen ider. Beytde meẕkūr olan aḥvāl cemī�an 

şem�e nisbetdir, raḳībe ḥaml teşbīh ṭarīḳiyledir.

ی  אد   ا ا ا כ  آ
ارد כ  روان   
Ān-rā ki  ḫānī ustād ger bi-ngerī be-taḥḳīḳ

Ṣan�atger’est līkin şi�r-i revān ne-dāred

Bu beyt Kātibī’ye ta�rīżdir ki1 Ḫāce’ye Yezīd’iñ şi�rini dīvānınıñ evveline 

tażmīn eyledügiçün daḫl eylemiş idi. Ḫānī fi�l-i mużāri� muḫāṭabdır (S+ ḫiṭāb-ı 

�āmm ṭarīḳiyle.) Ṣan�atger ehl-i ṣan�at dimekdir, ya�nī ṣanāyi�-i şi�riyyede māhir 

ü kāmil.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimseye ki üstād dirsin ya�nī şā�ir-i māhir söylersin, eger 

ḥaḳīḳat göziyle naẓar iderseñ gerçi ṣanāyi�-i şi�riyyede üstād-ı kāmildir, ammā 

şi�ri benim şi�rim gibi revān u selīs degildir, ḥāṣılı, dil-firīb u dil-peẕīr degildir. 

Fi’l-vāḳi� Kātibī’niñ eş�ārı muṣanna� ve muḫayyeldir, ḫuṣūṣiyle meẟneviyyātı, 

ammā Ḫāce’niñ eş�ārı gibi ṣafā-baḫş u rūḥ-efzā degildir.

ت ت  ا א   ه   
ارد אن  ان  ز  כ  
Çeng-i ḫamīde-ḳāmet mī-ḫānedet be-�işret

Bi-şnev ki pend-i pīrān hīçet ziyān ne-dāred

Çeng’iñ ḫamīde-ḳāmet’e iżāfeti beyāniyyedir. Mī-ḫānedet; tā-yı żamīr 

mī-ḫāned’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına (S,T+ ve be-�iş-
ret ġayr-i ṣarīḥi ve bā ḥarf-i ṣıla, �işrete dimekdir. Hīçet; tā’sı ma�nā cihetinden 

ne-dāred’e muḳayyeddir, mef�ūl-i evveli, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına) 

ve ziyān mef�ūl-i ẟānīsi.

1 S: Bu beyit aña tenbīh ta�rīżdir ki. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḳaddi bükülmüş çeng seni �işrete ve bezme da�vet ider. 

Çengiñ sözini işit ki saña hīç ziyān eylemez. Ya�nī çengiñ āvāzı müşevviḳdir, 

ādemiñ göñline bezm ü ẕevḳ u ṣafā ve yeme içme getürür. İmdi anıñ ṣıyt u ṣa-

dāsını diñlemek gerek, zīrā (S+ pīr-i) münḥānī-ḳāmetdir, anıñ sözini diñlemek 

ziyān eylemez. Ḥāṣılı, çengiñ āvāzını diñlemek ṣafā-baḫşdır, hīç ziyān virmez.

אد אم داد   אرون כא ال   ا
ارد אن  א زر  אز   א  
Aḥvāl-i genc-i Ḳarūn k’eyyām dād ber-bād

Bā-ġonçe bāz gūyīd tā zer nihān ne-dāred

Aḥvāl-i genc-i Ḳārūn iżāfetleri lāmiyyelerdir. K’eyyām aṣlında ki ey-
yām’dır, ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat, eyyām yevm’iñ cem�idir, Fārisīce rūzgār dirler. 

Bā-ġonçe; bā ḥarf-i ṣıla, ġonçeye dimekdir. Bāz bunda te�kīd ifāde ider ancaḳ1.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳārūn’uñ ḫazīnesi aḥvālini ki eyyām anı yele2 virdi ya�nī 

fenāya virdi dimekdir, ḥāṣılı, Ḳārūn’uñ mālı aḥvālini ki Allāh’ıñ emriyle yere 

batdı, ġonçeye söyleñ, tā altunı ṣaḳlamasın. Gülüñ ve ġonçeniñ içinde ṣarıca 

dānelere altun ıṭlāḳ iderler teşbīh ṭarīḳiyle. Pes, bu beytde tenbīh var māl ṣaḳ-

layan aġniyāya ki imsāk üzre olmasunlar ki imsākin ṣoñı nekbet ü nedāmet ü 

ḥasretdir.

א ه   כ  ارد  אن  כ در 
ارد אن  א כ در  ن   ا כ  ز

Kes der-cihān ne-dāred yek bende hemçu Ḥāfıẓ (180a)
Zīrā ki çun tu şāhī kes der-cihān ne-dāred

Şāhī’deki yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Kimseniñ dünyāda Ḥāfıẓ gibi bir bendesi yoḳ, ya�nī kimse 

Ḥāfıẓ gibi bir ḳula mālik degil, zīrā hīç kimseniñ seniñ gibi pādişāhı yoḳdur. 

Ḥāṣılı, efendi bī-naẓīr olduġıçün ḳul daḫi bī-naẓīrdir.

1 S: Bāz bunda te�kīd ifāde ider, ancaḳ dimekdir. 

2 M: bāda. 
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171

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Münserih

Müfte�ilün Fā�ilātü Müfte�ilün Fa�1

ارد אه  رو   
ارد אه     رو 
Rūşenī-i ṭal�at-ı tu māh ne-dāred

Pīş-i tu gul revnaḳ-ı giyāh ne-dāred

Rūşenī; yā ḥarf-i maṣdar, aydınlıḳ dimekdir, hemze-i müctelibe iżāfet içün 

gelmişdir. Ṭal�at aṣlında rü�yet ma�nāsınadır, ya�nī görmek ve görünmek, lā-

zımla müte�addī beyninde müşterekdir, ṣoñra yüze ıṭlāḳ eylediler, evvel göri-

nen yüz olduġıçün. Rūşenī-i ṭal�at-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Revnaḳ aṣlında 

ḳılıcıñ2 ṣuyına mevżū�dur, meẟelā ‘Revnaḳu’s-seyfi mā�uhu’3 dirler, ṣoñra eylikde 

ve leṭāfetde isti�māl eylediler.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ yüzüñ aydınlıġı māhda yoḳdur, ya�nī seniñ rūyuñda 

olan ṣafā ve leṭāfete māh mālik degil, seniñ ḳatıñda gülüñ çemen revnaḳı yoḳ, 

ya�nī gül seniñ yanıñda4  bī-ḳadr u bī-i�tibārdır, (S,T+ şöyle ki tāze çayır ve çemen 

ḳıymetinde degil. Ḥāṣılı, gülüñ revnaḳı seniñ yanıñda tāze yaş otdan dūndur.)

א ل  وی    ا
ارد אه  אد  از  

Gūşe-i ebrū-yı tu’st menzil-i cānem

Ḫoşter ezīn gūşe pādişāh ne-dāred

Gūşe-i ebrū-yı tu’st iżāfetleri lāmiyyedir ve muḳaddem ḫaber ve menzil-i 
cānem mu�aḫḫar mübtedā  ve iżāfeti lāmiyye. Ve pādişāh mübtedā, ne-dāred 

ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim cānımıñ menzili seniñ ebrūñ köşesidir. Bu köşeden 

eyü köşeye pādişāh mālik degildir. Bunda iki i�tibār var; biri budur ki böyle 

1 M: Fā�. 

2 S: ḳalemiñ. 

3 Kılıcın revnakı/parlaklığı onun suyudur/suyundandır. 

4 S: ḳatıñda. 
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menzile pādişāh mālik degil (S+ dimek ola), biri de böyle gūşe-i ebrūya pādişāh 

mālik degil dimekdir. Ḫoşter ezīn gūşe ne-dāred fi�line muḳayyeddir.

א رخ  دود دل  א  כ 
ارد אب آه  آ دا כ 

Tā çi koned bā-ruḫ-ı tu dūd-ı dil-i men

Āyine dānī ki tāb-ı āh ne-dāred

Tā bunda �acabā ma�nāsınadır. Bā ḥarf-i ṣıla, (S,T+ seniñ ruḫuña dimekdir.) 

Ruḫ’uñ tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Dūd-ı dil-i men iżāfeti de lāmiyyedir. Dānī 
fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, bilürsin dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Tāb bunda 

ṭāḳat u taḥammül ma�nāsınadır, āh’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Acabā benim dūd-ı dilim seniñ ruḫuña neyleyiserdir, ya�nī 

yüzine jeng1 getürür. Zīrā bilürsinki āyīne āha ṭāḳat getürmez, ya�nī āh āyineyi 

paslandırır. Seniñ rūyuñ da āyīnedir, ṣaḳın āhımdan paslanmasun, baña āh 

itdürme dimekdir.

אول ز א כ    
ارد אه  כ כ او داغ ا 

Nī men tenhā keşem teṭāvul-i zulfet

Kīst ki ū dāġ-ı īn siyāh ne-dāred

Teṭāvul ıṣṭılāḥda te�addī ve ẓulmdür, bunda zulf’e nisbet ḫūb vāḳi� olmuş. 

Ki ḥarf-i beyān. Dāġ’dan bunda murād ẓulm ü te�addīden ḥāṣıl olan te�ẟīrdir, 

ḥaḳīḳat-i dāġ degil, nihāyeti, zülfüñ siyāhlıġına nisbet (M,T+ dāġ ẕikr) olmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Yalñız ben zülfüñ dest-dirāzlıġını ve te�addīsini çekme-

zem. Kimdir ki bu siyāhıñ anda dāġı yoḳdur? Ya�nī tamām �ālem bu siyāh-ı 

kem-bahānıñ dāġ-dārıdır. Zülfden siyāhla ta�bīr eyledi, zīrā ba�żı ḫulefā ve 

selāṭīn siyāhlardan ba�żısını bir memlekete ḥākim iderler imiş. (M,T+ Nitekim 

Hārūnu’r-Reşīd Ṣuheyb’i Mıṣır’a ḥākim eylemiş imiş) ve andan ġayrı ba�żı pā-

dişāhlar eylemişler.

ه ام آن  دل  כ  داری د
ارد אه  א  א  آ

Dīdeem ān çeşm-i dil-siyeh ki tu dārī

Cānib-i hīç āşinā nigāh ne-dāred (180b)

1 M: reng. T, F: zeng. 
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Çeşm’iñ dil-siyeh’e iżāfeti mevṣūfuñ ṣıfatına iżāfetidir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣı-

fat1. Cānib mef�ūl-i ẟānīsidir ne-dāred’iñ ve nigāh mef�ūl-i evveli. Cānib’iñ 

hīç’e iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Sābıḳan nigāh’ıñ isti�māli mu-

faṣṣal beyān olmuşdur, (S+ tekrāra iḥtiyāc yoḳdur.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ol çeşm-i dil-siyeh ki sen ṭutarsın ya�nī ol çeşm-i dil-siyeh 

ki seniñdir, anı görmüşüm hīç bir āşinānıñ cānibine naẓar eylemez. Çeşme 

nisbet dil-siyehlik ḫūb vāḳi�dir, zīrā ıṣṭılāḥlarında dil her nesneniñ ortasına 

da dirler, yürege ve göñüle didikleri gibi. Niteki Hümāyūn’uñ bu beytinden 

ma�lūmdur:

Beyt:  א אك آ אك د د  א     
א   אك ا آ ز دل  א  א ا 

Bī-tu cāyī ki şeved ḫāk dil-i çāk ān-cā

Tā ebed2 nāle ber-āyed zi-dil-i ḫāk ān-cā3

Dil-i ḫāk bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi�dir, (S,T+ te�emmel tedri.) İmdi beytde 

çeşm-i dil-siyeh bebegi siyeh dimekdir, zīrā ortası bebekdir. Ḥāṣılı, bunda 

dil-siyeh iki ma�nāyadır. Biri göñli ḳara dimekdir ya�nī bī-rahm ẓālim, biri de 

ẕikr olunandır, fete�emmel.

אت ا ا ده ای   ر 
ارد אه  א אدئ  כ 

Rıṭl-ı girānem dih ey murīd-i ḫarābāt

Şādī-i şeyḫī ki ḫāneḳāh ne-dāred

Şādī evvelinde bā ziyādesiyle yazan nā-mevzūn4 �acabā aña Fārisī söylemek 

nice müyesser olur5, zīrā nā-mevzūn olan elbette ma�nāda ḫaṭā ider. Rıṭl, rā’nıñ 

fetḥi ve kesri ve ṭā’nıñ sükūnıyla, yarım baṭmana dirler, ammā şu�arā ıṣṭılāḥla-

rında yarım baṭman şarāb alur ḳadeḥe dirler. Girān bunda aġır ma�nāsınadır 

ki ṭolu olmasından ta�bīrdir. Rıṭl, dih’iñ mef�ūl-i ṣarīḥidir ve girān ṣıfatıdır 

ve dih fi�l-i emr müfred muḫāṭab, vir dimekdir. Murīd-i ḫarābāt’dan murād 

mülāzım-ı ḫarābātdır. Şādī-i şeyḫī iżāfeti mef�ūlün leh ma�nāsını ifāde ider, 

1 S: ki ḥarf-i beyān-ı rābıṭ-ı ṣıfat. 

2 M: ağabeyle. 

3 Sensiz paramparça olmuş gönlün toprak olduğu yerde ebede kadar toprağın içinden inleme ve feryat 

sesleri yükselir. 

4 M, S: bā ziyādesiyle yazan nā-mevzūn yazmış.

5 <T+ Redd-i Şem�ī>
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ya�nī bir şeyḫiñ şādlıġıçün. (M,T+ Şeyḫī’niñ yā’sı vaḥdet içündür.) Ki ḥarf-i rā-

bıṭ-ı ṣıfat. Ḫāneḳāh, ne-dāred’iñ muḳaddem mef�ūlidir ve fā�ili şeyḫe rāci� 

żamīrdir ki ol şeyḫ Maḥmūd-ı1 �Aṭṭār’dır ki inşā�a’llāhu Te
ālā bu dāl ḳāfiyesin-

de anıñ tafṣīli gelecekdir ve ol Ḫāce’niñ pīridir ki ṣāḥib-i ḫāneḳāh olmamışdır, 

belki hemān  �aṭṭārlıġla ma�īşet ider imiş.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey meyḫāne mülāzımı ve esīri, baña rıṭl-ı girān vir ya�nī 

bāde ile dolu bir büyük ḳadeḥ vir içeyim bir şeyḫiñ şādlıġı içün ki ṣāḥib-i ḫā-

neḳāh degil, ya�nī seccāde-nişīn olup ṣūfīler cem� eyler şeyḫlerden degil, ḥāṣı-

lı, mürāyī meşāyiḫden degil. (S,T+ Bunda, bir şeyḫiñ şadlıġıçün ki ḫāneḳāhı2 

yoḳdur diyen ma�nāda īhām eylemiş3. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; şol şeyḫiñ 

şevḳine ki ḫāneḳāh ṭutmaz diyen de ma�nāyı mübhem ḳomış. 4)

אزك א  כ آن دل  ر و  ن 
ارد اه  אد داد  א 

Ḫūn ḫor u ḫāmuş nişīn ki ān dil-i nāzik

Ṭāḳat-ı feryād-ı dād-ḫāh ne-dāred

Ḫūn, ḫor’uñ muḳaddem mef�ūlidir ve ḫāmuş nişīn’den murād sükūt idüp 

ṣabr eylemekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Dil-i nāzik iżāfeti beyāniyyedir. Ṭāḳat-ı fer-
yād-ı dād-ḫāh iżāfetleri lāmiyyelerdir. Dād-ḫāh’ıñ ma�nā-yı muṭābıḳīsi �adl 

isteyicidir, ammā ma�nā-yı lāzımīsi şikāyetçidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Ḳan iç ya�nī ḳan yut5 

ve zaḥmet ü ıżṭırāb çek ve sākit ol ya�nī ṭınma, sükūt (M,T+ eyle,) zīrā ol cānānıñ 

nāzik dili şikāyetçiniñ feryād u fiġānına ṭāḳat ṭutmaz ya�nī ṭāḳat getürmez. 

Ḥāṣılı, cānān ter-mizācdır, şikāyetçiler nāle vü zārına6 taḥammül eylemez.

כ    כ   
ارد אه  ه ادب   در

Şūḫī-i (181a) nergis niger ki pīş-i tu bi-şkuft

Çeşm-i derīde edeb nigāh ne-dāred

1 M: Muḥammed. 

2 S, T: ḫāneḳāhıñ. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī>

4 S: ma�nāyı mübhem ḳomış, raḥimehumu’llāh. <T+ Redd-i Şem�ī>

5 T: yud. 

6 S: feryād u fiġānına. M: feryād u zārına. 
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Şūḫī; yā ḥarf-i maṣdar ve hemze-i müctelibe iżāfet içün gelmişdir, nergis’e 

iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir ve niger’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Ki ḥarf-i 

beyān. Çeşm-i derīde yırtlaz gözli dimekdir. Edeb, ne-dāred’iñ mef�ūl-i evveli 

ve nigāh ẟānīsi.

Maḥṣūl-i Beyt: Nergisiñ küstāḫlıġını gör ki seniñ yanıñda ve öñüñde açıl-

dı, ya�nī ol yırtlaz gözli1 edebe ri�āyet eylemedi, saña çeleri baḳdı2.

ی ن   و و آ   
ارد א راه   כ در آ
Gū bi-rev u āstīn be-ḫūn-ı ciger şūy

Her ki derīn āsitāne rāh ne-dāred

Gū fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle. Bi-rev de fi�l-i 

emr müfred muḫāṭab, mıṣrā�-ı ẟānīde ki’ye maṣrūfdur ve şūy (S,T+ bi-rev’e) 

ma�ṭūfdur ve āstīn ve mā-ba�di (T+ ḥarf-i) �aṭıfla ma�ṭūf beynine tavassuṭ ey-

lemişdir ve āstīn, şūy’uñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-ḫūn ġayr-i ṣarīḥi ve ḫūn’uñ 

ciger’e iżāfeti lāmiyyedir. Her ki aṣlında herkes ki idi, kes ḥaẕf olup ki ism 

ḳılınup yerine iḳāmet olunmuşdur ḥaẕf u īṣāl ṭarīḳiyle. Derīn; der ḥarf-i ṣıla. 

Āsitāne ve āsitān lüġatdir, eşik ma�nāsına. Rāh, ne-dāred’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve 

derīn āsitāne ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Söyle ey muḫāṭab sāmi�, her ol kimseye ki bu āsitāne-i cānā-

na yolı yoḳdur, ya�nī āsitāne-i cānāna vāṣıl olmayan kimseye söyle, var ve āstīniñi 

ya�nī yeñiñi ḫūn-ı cigerle yu. Ḥāṣılı, var ḳan aġla bu āsitāneniñ mülāzemetine 

ṭarīḳ bulmaduġuñdan ötüri. Āstīn ve āsitān beyninde ṣan�at-ı iştiḳāḳ var.

כ  د  ۀ  כ א ا 
ارد אه  כא  ای  

Ḥāfıẓ eger secde-i tu kerd me-kon �ayb

Kāfer-i �ışḳ ey ṣanem gunāh ne-dāred

Secde-i tu iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Me-kon fi�l-i nehy müfred 

muḫāṭab, eyleme dimekdir. �Ayb aṣlında �aybeş idi, şīn-i żamīr Ḥāfıẓ’a rāci�-

dir. Mıṣrā�-ı ẟānī ḥükm-i ta�līldedir. Kāfer-i �ışḳ; bu �ibāret şu�arā dillerinde 

çoḳ cārīdir, bunuñ gibi yerlerde kāfirden (M+ murād) sātirdir, ḍarabe-yeḍribu 

1 S: gözi. 

2 M: saña kec nigāh itdi. 
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bābından (M,T+ ki maṣdarı kefr gelür, kāf ’ıñ fetḥiyle, bir nesneyi örtmek ve 

bürmek ma�nāsına. Ekinciye kāfir didikleri toḫumı türābla setr eyledügi içün-

dür.) Pes, �āşıḳ ma�şūḳuñ �ışḳını ve muḥabbetini setr eyledügi içün kāfer-i �ışḳ 

didiler, ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir, anıñçün gunāh ne-dāred 

dimiş.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, Ḥāfıẓ eger saña secde eylediyse aña �ayb eyle-

me, zīrā ey ṣanem, �ışḳını aġyārdan setr eyleyeniñ günāhı olmaz, zīrā ketm-i 

�ışḳ eyleyüp ölen1 şehīd olur. Nitekim ‘Men keteme’l-
ışḳe’2 ḥadīẟi meşhūrdur.  
(S,T+ Pes, bunda istifhām-ı inkārī ṭutup; sātir-i �ışḳ ey ṣanem, günāh ṭutmaz mı, 

ya�nī ṭutar diyen ma�tūh, eyledigimiz taḥḳīḳden külliyyen ġāfil imiş3.)

172

Ve lehu eyżan 
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

د א  و  א در  א د  א
د א  אی  ه از درس و د כ رو 

Sālhā defter-i mā der-girev-i ṣahbā būd

Revnaḳ-ı meykede ez-ders u du�ā-yı mā būd

Sālhā hā ile cem� oldı, ẕevi’l-�uḳūluñ ġayri oldıġı içün, yıllar dimekdir 

(M,T+ ve gāh olur ki sāliyān dirler ḫilāf-i ḳıyās üzere, elif ve nūn’uñ mā-ḳabline 

bir yā ziyādesiyle.) Defter-i mā iżāfeti lāmiyyedir. Cā�izdir ki defter’den dīvānı 

murād ola. Niteki Āṣafi buyumuşdur:

Beyt:  א آ א  ی   א آن 
و   אده و د  و  ان  د

Tā ān perī’st sāḳī-i mey-ḫāne Āṣafī

Dīvān girev nihāde vu defter furūḫte4

1 S: fevt olan. 

2 Aşkını gizleyip ölen şehittir. (Hadisin tamamının anlamı verilmiştir)

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 Meyhane sakisi o peri/sevgili olduğundan beri divanımız rehindedir, şiir defterimiz de şarabın parasını 

vermek için satılmıştır. 
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Bunda defter’den murādı defter-i şi�r olmaḳ cā�izdir ve cā�izdir ki Ḫāce’niñ 

murādı defterden mutlaḳā kitāb ola. (M,T+ Girev, kāf-ı �Acemīniñ kesriyle ve 

rāy-ı meftūḥa ile, rehindir, ṭutı ma�nāsına.) Ṣahbā eṣhebiñ mü�enneẟidir, ḳızıl1 

şarāba dirler. Revnaḳ-ı meykede iżāfeti lāmiyyedir, meykedeniñ leṭāfeti2 ve 

ṣafāsı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yıllarla3 bizim defterimiz şarāb-ı surḫ rehninde idi, 

(S,T+ ya�nī pīr-i muġānda ḳırmızı bādeye merhūn idi. Meyḫāneniñde revnaḳ u 

leṭāfeti bizim dersle du�āmızdan idi4.) Ḥāṣılı, yıllarla meykedeye (181b) mülā-

zım u müdāvim olmuşuz.

אن א  אن  כ   כ  
د א  د  כ ز   כ
Nīkī-i pīr-i muġān bīn ki çu mā bed-mestān

Herçi kerdīm be-çeşm-i keremeş zībā būd

Nīkī; yā ḥarf-i maṣdar ve hemze-i müctelibe iżāfet içün gelmişdir, 

pīr’e iżāfeti lāmiyye ve pīr’iñ muġān’a beyāniyyedir. Bīn fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab, ḫiṭāb-ı �āmmla, gör dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Çu ḥarf-i teşbīh. 

Bed-mestān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, merdān-ı 
bed-mestān dimekdir. Bed-mestān serḫoşluḳları yaramaz, ḥāṣılı, serḫoşluġı 

geveze olana dirler. Çeşm-i kerem iżāfeti beyāniyyedir, şīn-i żamīr pīr-i 
muġān’a rāci�dir. Zībā ṣıfat-ı müşebbehedir, yaraşıḳ dimekdir. Beyt-i sābıḳta 

redīf olan būd iki mıṣrā�da bile ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ifāde ider, ammā bunda 

edāt-ı ḫaberdir, ḥikāyet-i ḥāl-i māżīye de taḥammüli vardır, niteki taṣvīr-i 

ma�nāda ma�lūm olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġānıñ eyligini gör ki bizim gibi bed-mestler her ne 

ki eyledik ise çeşm-i keremine zībādır yāḫud zībā idi. Ya�nī bu ḳadar küstāḫā-

ne evżā� ki eyledik, bizi ḳabūl eyleyüp redd eylemedi. Bu beytiñ murādı Pīr-i 

Gülreng didügi beytde ma�lūm olur. Pīr-i muġānıñ eyülügin gör ki çünki biz 

bed-mestler diyen ve mürşīdiñ eylügini gör ki (M,T+ çünki biz bed-mestler di-

yen) ‘çünki’ edāsında sehv eylemişler5.

1 S: ḳırmızı. 

2 S: revnaḳı. 

3 S, M: yıllarca. 

4 S: ders eylememizden idi. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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א    د دا 
د א  م در כ دل دا כ د כ 

Defter-i dāniş-i mā cumle bi-şūyīd be-mey

Ki felek dīdem der-kīn-i dil-i dānā būd

Defter-i dānīş iżāfeti beyāniyyedir. Dāniş ism-i maṣdardır ve bu şīn’iñ 

mā-ḳabli dā�imā meksūr olur. Defter-i dāniş �ilim defteri dimekdir, mā’ya 

iżāfeti lāmiyyedir. Bi-şūyīd fi�l-i emr cem�-i muḫāṭab, yuyuñuz1 dimekdir. 

Be-mey, bi-şūyīd’e müte�alliḳdir2. Ki ḥarf-i ta�līl. Felek muḳaddem mef�ūlidir 

dīdem’iñ ve der-kīn mef�ūlün fīhidir, dil’e iżāfeti lāmiyyedir ve dil’iñ dānā’ya 

iżāfeti iki i�tibārla, ṣıfat ise iżāfet-i beyāniyyedir ve ġayr ise lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim �ilmimiz defterini külliyyen yuyuñuz3 şarābla, ya�nī 

bizi şöyle mest eyleñ ki bizde aṣlā �ilimden eẟer ḳalmasun, zīrā felegi gördüm 

dil-i dānāya kīn üzeredir. Ya�nī ḳanda4 bir �ālim var ise aña kīn (M,T+ idüp) anı 

nā-murād eyler, ammā ḳanda5 bir nā-dān var ise aña mihr ü muḥabbet idüp 

murādātını müyesser eyler. Pes, bizden āẟār-ı �ilm külliyyen maḥv olmaḳ gerek-

dir ki bizim de murādımız vire. Nitekim Ḫāce bir beytde buyurur:

Beyt:  اد אم  אدان د ز دم    
א     ا  و دا  

Felek be-merdum-i nā-dān dehed zimām-ı murād

Tu ehl-i fażlī vu dāniş hemīn gunāhet bes6

Bu beytde dīdem’den ṣoñra ekẟeri nüsḫada vāv yazdıḳları içün şāriḥler 

nüsḫalara tābi� olup vezin aḥvālini bilmediklerinden vāv yazmışlar7. Kitābetde 

ve telaffuẓda vāv’a iḥtiyāc yoḳdur, ammā taḳṭī� olunsa ḥīn-i taḳṭī�de  mīm’e bir 

ḥareket virürler8. Niteki Enverī’niñ U
cūbetü’l-Āfāḳ-nām ḳaṣīdesiniñ bir beyti-

niñ iki mıṣrā�ında böyledir.

1 M, T: yuñuz. 

2 M: muḳayyeddir. 

3 T: yuñuz. 

4 M: ḳatında. 

5 M: ḳatında. 

6 314. gazel 7. beyit.

7 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

8 S: virilüp. 
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Beyt:  ل و    راه    
م    ل و    אزی  אن  

Felek be-lu�bet meşġūl u men be-tūşe-i rāh

Cihān be-bāzī meşġūl u men be-�azm-i sefer1

Ḥīn-i taḳṭī�de lu�bet tā’sına ve bāzī yā’sına ḥareket virmek lāzımdır, ammā 

kitābetde ve ḳırā�atda cā�iz degildir. Mālum ola ki Niẓāmī’niñ ve Hātifī’niñ Ley-
lī vu Mecnūn’larında bu üslūb ‘ekẟeru min en yuḥṣā ve eşheru min en yuḫfā’2dır. 

Ḫāce’niñ de ġazel-i sābıḳınıñ bir beyti böyledir:

Beyt:  אول ز א     
ارد   אه    او داغ ا 

Nī men tenhā keşem teṭāvul-i zulfet

Kīst ki ū dāġ-ı īn siyāh ne-dāred3

د אر   دورا  כ دل  
د א  א   ه   ران دا و ا

Dil çu pergār be-her sū deverānī mī-kerd (182a)
V’enderān dā�ire ser-geşte-i pā-ber-cā būd

(M,T+ Pergār, bā ve kāf-ı �Acemīyle, pergel didikleri āletdir ki anıñla dā�ire 

çizilir.) Deverānī vāv’ıñ fetḥiyle aṣl üzerine oḳunur, yā ḥarf-i tenkīr, ḥarf-i vaḥ-

det ṭutanlar iṣābet eylememişler4. Mī-kerd ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir. Vāv ḥarf-i 

�aṭf, endarān ma�ṭūfdur deverān’a. Ser-geşte lüġatde başı çigzinmiş5 dimekdir, 

ammā isti�mālde müteḥayyir ma�nāsınadır. Pā-ber-cā ayaġı yerinde ya�nī ẟā-

bit-ḳadem ma�nāsınadır. Būd ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül �ışḳ-ı cānān ḥareket ü ıżṭırābından pergār gibi her 

cānibe deverān idüp çigzinürdi6 ve ol dā�ire-i muḥabbet-i cānānda müteḥayyir 

olup ẟābit-ḳadem idi. Ya�nī her ne ḳadar ki bir miḳdār ārām u ḳarār eylemek 

içün gāh meyḫāneye ve gāh ḳahveḫāneye varurdı, ammā yine muḥabbet ü 

1 Felek oyuncakla meşgul, ben ise yol azığı hazırlamaktayım. Cihan/insanlar oyunla meşgul, ben ise sefer 

azmindeyim. 

2 Sayılmayacak kadar çok ve gizlenmeyecek kadar açık ve meşhurdur. 

3 171. gazel 4. beyit. 

4 S: yā ḥarf-i tenkīr, vahdet degil. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

5 M: dönmüş. S: çizginmiş. 

6 M: dönerdi. S: çizginürdi. 
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mihr-i cānānda ẟābit-ḳadem idi, �ışḳına noḳṣān gelmezdi dimekdir. Vāv’ı ḥāliy-

ye i�tibār eylemek �āṭıfa i�tibār eylemekden evlādır. Ma�nāsı ḥālbuki ol dā�ire-i 

�ışḳda dimek olur. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; ol dā�irede ser-geşte ve ayaġı 

bir yerde idi diyen ve ol dā�irede ayaġı yerinde ser-geşte idi diyen iṣābet eyle-

mediler1, zīrā (S,T+ ser-geşte) pā-ber-cā’ya mużāfdır iżāfet-i beyāniyye ile, pes, ne 

vāv’a maḥall var ve ne yā-yı vaḥdete, te�emmel.

دا ب از درد    
د א  ن  ه  אن را  אن  כ כ 
Muṭrib ez-derd-i maḥabbet �amelī mī-perdāḫt

Ki ḥakīmān-ı cihān-rā muje ḫūn-pālā būd

Derd-i maḥabbet iżāfeti lāmiyyedir2. �Amelī; yā ḥarf-i vaḥdet, �amel’den 

bunda murād ehl-i naġme beyninde müsta�mel olan �amel’dir ki ṣavta mürā-

difdir, niteki ṣavt u �amel dirler. Mī-perdāḫt ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir, peydā 

iderdi ya�nī īcād u iḥdāẟ iderdi ve yırlardı3. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ḥakīmān 

bunda �āḳılān ve �ālimān ma�nāsınadır, cihān’a iżāfeti lāmiyyedir, rā bunda iżā-

fet ma�nāsınadır. Ḫūn-pālā vaṣf-ı terkībīdir, pālāyīden’den, süzmek ma�nāsına, 

yoġurt süzmek gibi, bunda ḳan süzmek aġlamaḳdan kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Muṭrib muḥabbet-i derūndan bir ṣavt u �amel peydā idüp 

yırlardı ki cihān �uḳalāsınıñ ve �ulemāsınıñ kirpikleri ḳan süzici oldı ya�nī göz-

leri ḳan yaş aḳıtdı ol �amelin te�ẟīrinden. Ḥāṣılı, ehl-i derd ü �ışḳdan ḳaṭ�-ı naẓar 

ehl-i ḥikmet ki degme nesneden müte�eẟẟir olmazdı, anları da aġlatdı dimekdir.

ی ب زان כ      כ ز   

د א  و   א آن  م   
Mī-şukuftem zi-ṭarab zān ki çu gul ber-leb-i cūy

Ber-serem sāye-i ān serv-i sehī-bālā būd

Mī-şukuftem ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdīr. Ṭarab şenlige dirler. Zān; zā-yı müf-

rede �Arabīde min-i ecliyye ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. Sāye-i ān iżāfeti lā-

miyyedir. Serv’iñ sehī-bālā’ya iżāfeti beyāniyyedir. Bālā bunda ḳadd ü ḳāmet 

ma�nāsınadır.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 M: beyāniyyedir. 

3 S: ırlardı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Şenlikden açılurdum ya�nī şüküfte-ṭab� olurdum şenlikden 

anıñçün (M,T+ ki gül gibi) ırmaḳ kenārında ol ṭoġrı ḳāmetli serviñ ya�nī cānānıñ 

sāyesi başım üzerinde idi. Ya�nī cānānıñ serv gibi mevzūn  ḳaddi üstüme1 gül 

gibi ırmaḳ kenārında sāye ṣalduġı içün şüküfte-ṭab� u ḫandān olurdum, ḥāṣılı, 

sevinüp ḥaẓẓ iderdim. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; açılurdum şenlikden gül gibi, 

zīrā ırmaḳ kenārı üzere diyen kimse çu gul �ibāretini maḥalline ṣarf eyleme-

miş2. Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; ol serv-i sehī ḳāmetliniñ sāyesi başım üzere 

idi, (M,T+ bu veche daḫi cā�izdir; ol bülend serv-i sehīniñ sāyesi başım üzere idi) 

diyü iki vechile ma�nā taṣvīr eyleyen iki vechde bile egri ḳaçmış3.

א ای دل אن آن  ار   از 
د א  כ כ  כ در   

Ez-butān ān ṭaleb er ḥusn-şināsī ey dil

K’īn kesī goft ki der �ilm-i naẓar bīnā būd

Butān’dan bunda murād maḥbūblardır. Ḥusn-şināsī vaṣf-ı terkībīdir, 

şināsīden’den, güzellik bilici dimekdir (182b) ve cā�izdir ki şināsī fi�l-i mużā-

ri� muḫāṭab ola ve ḥusn muḳaddem mef�ūli ola, ḥüsn añlarsañ dimekdir, yā 

ḥarf-i ḫiṭāb. K’īn aṣlında ki īn idi, ki ḥarf-i ta�līl. Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet-i 

nev�iyye. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. �İlm-i naẓar’dan bunuñ gibi yerlerde murād 

�ilm-i ḳıyāfetdir. Bīnā ṣıfat-ı müşebbehedir, baṣīr ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Maḥbūblardan ey göñül, ān ṭaleb eyle eger güzellik añlayıcı 

iseñ veyā güzellik añlarsañ. Zīrā bunı bir kimse didi ki �ilm-i naẓarda mubaṣṣır-

dır. Ya�nī maḥbūblardan murād āndır, endām degildir. Niteki Necātī dimişdir:

Beyt:  Dilberde murād ān olur endām degüldür

  Keyfiyyet olur meyde ġaraż cām degüldür4

אن ر  ازرق     ا
د א  כא اد ار   ر  
Pīr-i Gul-reng-i men ender-ḥaḳ-ı Ezraḳ-pūşān

Ruḫṣat-ı ḫubẟ ne-dād er ne ḥikāyethā būd

1 S: üzere. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 Necati Bey Divanı G. 174/1.
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Ḫāce’niñ menāḳıbında yazmışlardır ki; ‘Nisbet-i ḫırḳa-i (M,T+ Ḫāce) 

Şemseddīn (M,T+ Muḥammed) Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī be-pīr-i irşād u bī�at-ı ū Şeyḫ 

Maḥmūd-i �Aṭṭār-ı Şīrāzī’st ki meşhūr’est1 be-Pīr-i Gülreng u ū murīd-i Şeyḫ 

�Abdusselām’est u ū murīd-i Şeyḫ Faḫreddīn Ahmed veled-i Şeyḫ Rūzbihān 

Baḳlī vu ū ḫırḳa ez-peder-i ḫod Şeyḫ-i Şaṭṭāḥ dāred, va’llāhu a�lem2’. Ez-
raḳ-pūşān Ḥasan-ı Ezraḳ-pūş’uñ ḫulefāsı ve mürīdleridir ki anlar cemī�an gök 

esbāb giyerler ve Ḫalveti ṣūfīleridir ve Pīr-i Gülreng’iñ asḥābıyla żıddıyyet 

üzere imişler. Ḥattā gāh olur imiş ki aralarında küllī ġavgā olur imiş. Şöyle ki 

müşātemeye ve mülākemeye3 mü�eddī olur imiş. Niteki beyt-i sābıḳda īmā 

buyurmuş idi4.

(M,T+ Beyt: אن א  אن  כ   ء   כ
د   א  د   כ ز     כ

Nīkī-i pīr-i muġān bīn ki çu mā bed-mestān

Her çi kerdīm be-çeşm-i keremeş zībā būd5)

Pīr-i muġān’dan murād Pīr-i Gülreng’dir ve bed-mestliklerden bunlar ile 

eyledikleri hengāmedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim şeyḫim ki Pīr Maḥmūd-ı Gülreng’dir, Ḥasan-ı Ez-

raḳ-pūş’uñ aṣḥābı ḥaḳḳında ḫabāẟete ve rüsvālıġa icāzet virmedi, yoḫsa ḥikā-

yeler var idi. Ya�nī anlarıñ nice ḳabāyih u meẟālibini6 bilürdüm, anı naẓm idüp 

bunları hicv eylemek murād idindim, ammā şeyḫim māni� oldı ki dervīşlik 

ṣabr u taḥammüldür didi. Zīrā dervīşlik ṭarīḳinde kīn ü kibr olmaz. Bunda 

Ezraḳ-pūşları mürāyīlerle tefsīr eyleyen �indī tefsīr eylemiş7.

ج  א  او  ودۀ   ا
د א  אن  א    כ 
Ḳalb-i endūde-i Ḥāfıẓ ber-i ū ḫarc ne-şud

Ki mu�āmil be-heme �ayb-ı nihān dānā būd

1 S: meşhūr. 

2 Hâfız’ın irşad için bağlı bulunduğu ve biat ettiği pir Pîr-i Gülreng lakabıyla meşhur olan Şirazlı Şeyh 

Mahmud Attar’dır. Şeyh Mahmud Attar ise Şeyh Abdüsselam’ın mürididir. Abdüsselam ise Şeyh 

Rûzbihân Baklî’nin oğlu olan Şeyh Fahreddin Ahmed’in mürididir. Rûzbihân Baklî ise icazet hırkasını 

kendi babası Şeyh Şattah’tan devr almıştır. Her şeyi en iyi bilen Allah’tır (doğrusunu Allah bilir). 

3 M: mülākeye. 

4 S: Niteki sābıḳda ‘Nīkī-i pīr-i muġān’ beytinde bu ma�nā īmā buyurulmuşdur. 

5 172. gazel 2. beyit.

6 S, M, T, F: miẟālini. 

7 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Ḳalb bunda iki ma�nāya vāḳi� olmuş. Biri altunuñ ve aḳçeniñ ḳalbi, pes, 

endūde bu taḳdīrce yaldızlı ma�nāsınadır ve biri göñül ma�nāsınadır, imdi ol 

taḳdīrce endūde’den murād ḥīle ve mekrdir. Ḳalb’iñ endūde’ye iżāfeti beyā-

niyyedir iki ma�nā’yla ve Ḥāfıẓ’a iżāfeti lāmiyye. Ber-i ū iżāfeti de lāmiyyedir, 

ū żamīri Pīr-i Gülreng’e rāci�dir. Ki ḥarf-i ta�līl. Mu�āmil alışıġa dirler, ya�nī 

bey� u şirāda seniñle alam virem iden kimseye dirler. Be-heme; bā ḥarf-i ṣıla. 

�Ayb-ı nihān iżāfeti beyāniyyedir. Dānā ṣıfat-ı müşebbehedir, ḍānīden’den, 

�alīm1 ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ḳalb-i endūdesi ya�nī ḥīlelü ḳalbi, iki ma�nā ile, 

Pīr-i Gülreng ḳatında ḫarc olmadı, ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ Ezraḳ-pūşlar ḥaḳḳında olan  
ḳaṣdları ve niyyetleri Pīr’e keşf oldı ve maḫfī ḳalmadı. Zīrā bir mu�āmildir ki 

cemī� �uyūb-ı mürīdāna muṭṭāli�dir, belki cemī� nāsıñ ḳulūbına2 müşrif ü vāḳıf-

dır. Ḥāṣılı, her ne ḥālet ki żamīrimizden mürūr iderse anı bilür ve rū-be-rū bize 

söyler. Ol cihetdendir ki göñlümüzden muḫālif nesne geçmez, mebādā ki pīr 

anı yüzümüze ura diyü. (183a)

173

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

د ی   א   دوش در  
د ی   א دل   از  

Dūş der-ḥalḳa-i mā ḳıṣṣa-i gīsū-yı tu būd

Tā dil-i şeb suḫan ez-silsile-i mūy-ı tu būd

Ḥalḳa, (M+ ḥā’nıñ fetḥi ve lām’ıñ sükūnıyla,) insān dā�iresine dirler ve lām’ıñ 

fetḥiyle ġayriye dirler, mā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ḳıṣṣa-i gīsū-yı tu iżāfetleri lā-

miyyedir. Tā intihā-i ġāyet içün, ilā ma�nāsınadır. Dil-i şeb nıṣfu’l-leyl ma�nāsı-

nadır ve iżāfeti lāmiyyedir. Silsile-i mūy beyāniyyedir ve tu’ya iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice bizim meclisimizde seniñ gīsūñ ḳıṣṣası idi ya�nī 

seniñ gīsūñ anılurdı. Dün yarısına3 dek söz seniñ mūyuñ zincīrinden idi, ya�nī 

1 S: �ālim. 

2 S: cemī� nāsıñ �uyūbına, ḳulūbına. 

3 S: yarusına. 
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seniñ zincīr mūyuñ söylenürdi. (M,T+ Beyitde) gice ve gīsū ve mū ve dūş cem�iy-

yetleri mürā�āt-ı naẓīr ḳabīlindendir, tenāsüb de dirler.

ن   אن  در  אوك  دل כ از 
د وی   א ا א אق כ אز 

Dil ki ez-nāvek-i mujgān-ı tu der-ḫūn mī-geşt

Bāz muştāḳ-ı kemān-ḫāne-i ebrū-yı tu būd

Sābıḳan taḥḳīḳ olmuş idi nāvek’iñ ma�nāsı, ḥāṣılı, zenbūrekden atılan oḳ-

dur, mujgān’a iżāfeti beyāniyyedir ve mujgān’ıñ tu’ya lāmiyye. Mī-geşt lafẓ-ı 

müşterekdir, birisi olurdı ma�nāsına ve birisi çigzinürdi dimekdir, ya�nī ḳan 

içinde olurdı veyā ḳan içinde çigzinürdi ve yuvalanurdı1. Muştāḳ-ı kemān-ḫā-
ne-i ebrū-yı tu; muştāḳ’ıñ kemān-ḫāne’ye iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfe-

tidir ve kemān-ḫāne’niñ ebrū’ya beyāniyyedir. Kemān-ḫāne tīrkeşiñ yay ṭu-

ran cānibine dirler. Ebrū’ya kemān-ḫāne ıṭlāḳı mecāzīdir, zīrā ebrūyı kemāna 

teşbīh eylemişler kemān-ḫāneye degil, niteki ma�lūmdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül ki seniñ kirpigiñ oḳlarından ḳan içinde yuvalanur-

dı, ya�nī seniñ kirpigiñ oḳlarından mecrūḥ u ḫūn-ālūd idi, yine bī-iḫtiyār seniñ 

kemān-ḫāne-i ebrūña müştāḳdır. Ya�nī bu ḳadar zaḫm u yaralarını çekmeden 

müte�eẟẟir olmadı ve yine müştāḳ-ı ebrū-yı tīr-endāzıñdır.

א آورد א כ   אا   
د ی   ور  در כ  כ از כ

Hem �afa’llāh ṣabā k’ez-tu peyāmī āverd

V’er ne der-kes ne-resīdīm ki ez-kūy-ı tu būd

Hem bunda żarūret-i vezniçün gelmişdir. �Afa’llāh ṣabā2; �afv lüġatde 

maḥvdır, ya�nī Allāhu Te�ālā ṣabādan taḳṣīrātı maḥv eylesün ya�nī eksikligin 

baġışlasun. K’ez-tu; ki ḥarf-i ta�līl, zā ez’den muḫaffefdir, min-i ibtidā�iy-

ye ma�nāsınadır. Peyāmī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr, āverd’iñ muḳaddem 

mef�ūlidir ve fā�ili ṣabā’ya rāci� żamīr-i müstetirdir. V’er ne vu eger ne’den 

muḫaffefdir ki �Arabīde ve-illā dimekdir. Der-kes; der bunda bā-yı ṣıla ma�nā-

sınadır. Ne-resīdīm fi�l-i nefy-i māżī mütekellim ma�a’l-ġayr, irişmedik dimek-

dir, der-kes muḳaddem mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir. Ki ḥarf-i beyān. Kūy-ı tu 

iżāfeti lāmiyyedir.

1 M: birisi olurdı ma�nāsına ve birisi ḳan içinde olurdı veyā ḳan içinde yuvalanurdı. 

2 T’de beyitte ve burada ‘Afe’llāh zi-ṣabā’ yazılmaktadır. 



1153Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Allāhu Te�ālā ṣabānıñ ḫaṭāyāsını �afv eylesün ki senden bize 

ḫaber getürdi, yoḫsa hīç kimseye irişmedik ki seniñ maḥalleñden ola. (M,T+ Ya�nī) 

ṣabā seniñ maḥalleñi bildirmeyeydi1 kimse bilmezdi ḳanġı2 maḥalledir.

ا ر و      א از 
د אدوی   ۀ  אن   ا 

�Ālem ez-şūr u şer-i �ışḳ ḫaber hīç ne-dāşt

Fitne-engīz-i cihān ġamze-i cādū-yı tu būd

�Ālem mübtedā ve ne-dāşt ḫaberi ve mābeynehumā ḫabere müte�alliḳ. Şūr 
bunda ġavġā ve ḳarışıḳlıḳ ma�nāsınadır, şerr yaramazlıḳ, �ışḳ’a iżāfeti lāmiyye-

dir. Ḫaber, ne-dāşt’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir, ne-dāşt bunda ṭutmazdı 

dimekdir ya�nī (M,T+ ḫaber ṭutmazdı,) ḫaberi yoḳ idi dimekdir. Fitne-engīz 

vaṣf-ı terkībīdir, engīzīden’den, fitne ḳoparıcı dimekdir, cihān’a iżāfeti lāmiy-

yedir. Ġamze-i cādū iżāfeti beyāniyye, tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Būd bunda 

fi�l-i māżīdir, oldı ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: �Ālemiñ �ışḳ şerr u şūrından ya�nī ġavġāsından (183b) hīç  
ḫaberi yoġıdı, lākin cihānıñ fitne-engīzi seniñ ġamze-i cādūñ oldı. Ya�nī cihān 

�ışḳdan ve muḳteżālarından bī-ḫaber idi, ammā seniñ ġamze-i cādūñ �ālemi 

�ışḳa düşürüp bu deñlü şūr u şerre (M,T+ bā�iẟ oldı.)

دم    از ا  
د وی   ۀ  כ  دام را 

Men-i ser-geşte hem ez-ehl-i selāmet būdem

Dām-ı rāhem şiken-i ṭurra-i hindū-yı tu būd

Men-i ser-geşte iżāfeti beyāniyyedir. Ser-geşte vaṣf-ı terkībī aḳsāmından-

dır, müteḥayyir ma�nāsına. (M,T+ Ehl-i selāmet iżāfeti lāmiyyedir. Şiken-i ṭurra 

iżāfeti lāmiyyedir) ve hindū’ya iżāfeti beyāniyye ve tu’ya iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Ālem şūr u şerr-i �ışḳdan bī-ḫaber olduġı gibi ben �āşıḳ-ı 

müteḥayyir daḫi ehl-i selāmetden idim ya�nī �ışḳ belālarına giriftār degil idim, 

ehl-i selāmetden (M,T+ idim.) Lākin yolum3 duzaġı seniñ ṭurra-i hindūñ bük-

lümi oldı, ya�nī �ışḳ fitnesine beni düşüren seniñ ṭurra-i hindūn şikeni oldı. 

1 S: bildürdi virmeyeydi. 

2 S, T: ḳanḳı. 

3 S: yuva. 



1154 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Ḥāṣılı, beni �ışḳ u muḥabbet derdine1 düşürüp mübtelā-yı sevdā ve hevā eyle-

yen sensin.

א دل  א  א  א  
د ی   د ز  ا  אدی כ  כ 
Bi-guşā bend-i ḳabā tā bi-guşāyed dil-i men

Ki guşādī ki merā būd zi-pehlū-yı tu būd

Bi-guşā, bā-yı te�kīdle (M,T+ ve kāf-ı mażmūme ile,) fi�l-i emr müfred muḫāṭab, 

bunda çöz ma�nāsınadır. Bend-i ḳabā iżāfeti lāmiyyedir. Tā edāt-ı ta�līl. Bi-guşā-
yed, bā-yı te�kīdle, fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, bunda açıla dimekdir. Dil-i men 

iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Guşād ismdir, bunda fetḥ-i bāb ma�nāsına ve 

yā ḥarf-i vaḥdet. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Merā baña dimekdir. Būd fi�l-i māżī, oldı di-

mekdir. Pehlū-yı tu iżāfeti lāmiyyedir. Būd bunda daḫi oldı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳaftānıñ baġını aç, tā ki benim göñlüm açıla, zīrā bir fetḥ-i 

bāb ki baña oldı, seniñ yanıñdan oldı. Pehlū bunda īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmuş, 

zīrā pehlū iki ma�nāda müsta�meldir. Birisi bir nesneniñ yanı ki �Arapça aña 

�inde ile ta�bīr iderler, birisi de adamın yanı ya�nī eyegileri2 ki Türkīde peh-

lūye çigdem dirler. İmdi �Acemiñ ḳaftānlarınıñ dügme ve iligi olmaz, belki 

ṣol yanlarında ḳoltuġından aşaġada iki yerde dügüm dügerler dügme ve ilik 

yerine. Pes, bir güşād ki baña oldı seniñ yanıñdan oldı dimek de iki vech iledir3 

(T+ te�emmel, tedri.)

ر א  אی  כ   
د אن   و در آرزوی روی   כ 

Be-vefā-yı tu ki ber-turbet-i Ḥāfıẓ bi-guẕer

K’ez-cihān mī-şud u der-ārzū-yı rūy-ı tu būd

Be-vefā-yı tu; bā ḥarf-i ḳasem, vefā-yı tu iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i 

beyān. Turbet-i Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyyedir. Turbe’den murād ḳabridir. Bi-guẕer 
fi�l-i emr müfred muḫāṭab, bunda uġra dimekdir. K’ez; ki ḥarf-i ta�līl. Mī-şud 

bunda mī-reft ma�nāsınadır, giderdi dimekdir. U der; vāv bunda ma�nā-yı ḥā-

liyyet ifāde ider. Ārzū-yı rūy-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Būd bunda edātdır4.

1 M: muḥabbet-i derūna. 

2 S: eyegüleri. 

3 M: seniñ yanıñdan oldı dimekdir. 

4 S: bunda edātdır, ya�nī zamānīdir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ vefāñ ḥaḳḳıçün ki Ḥāfıẓ’ıñ ḳabri üzerine uġra, zīrā 

cihāndan seniñ ārzūñda giderdi. Ya�nī dünyādan āḫirete seniñ yüzüñ ārzūsıyla 

gitdi. İmdi türbesine uġra, seni bir kerre seyr eylesün, bu ārzūyla ḳalmasun.

174

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

د ل  ام  ی  אد آن כ  כ אد 
د א  אك درت  ه را رو از  د

Yād bād ān ki ser-i kūy-ı tuem menzil būd

Dīde-rā rūşenī ez-ḫāk-i deret ḥāṣıl būd

Yād bād añılsun dimekdir. Ser-i kūy-ı tuem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḫāk-i 
deret iżāfetleri de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Añılsun ol ḥālet ki seniñ ser-i kūyuñ menzilimiz idi, ya�nī 

maḥalleñ ucına mülāzım olup andan gitmezdik. Gözümüzüñ1 de (184a) ay-

dınlıġı seniñ ḳapuñ ṭopraġından ḥāṣıl idi. Ya�nī āsitānıñ ṭopraġını2 dīdemize 

tūtiyā yerine çekerdik ki dīdemiz andan münevver olurdı, imdi bu iki ḥāl añıl-

sun. Aḥibbādan dūr u mehcur olan kimseler anlara mektūb irsāl eyledikde 

mektūblarında bu beyti yazarlar.

אك ن  و  از ا   را 
د ا در دل  ا آ  د  אن  در ز
Rāst çun sūsen u gul ez-eẟer-i ṣoḥbet-i pāk

Der-zebān būd merā ān-çi tu-rā der-dil būd

Rāst bunda gerçek dimekdir ya�nī şeksiz ve şübhesiz. Çun edāt-ı teşbīh.  
Sūsen; sīn-i evveli ekẟer A�cām mażmūm oḳur, ammā ba�żı cehelesi meftūḥ 

oḳudıġı da mesmū�umuz oldı, tevsen lafẓı da böyledir. Eẟer nişān ma�nāsına-

dır, ammā bunda te�ẟīrden �ibāretdir, ṣoḥbet’e iżāfeti lāmiyyedir ve ṣoḥbet’iñ 

pāk’a beyāniyye. Merā benim dimekdir. Tu-rā seniñ dimekdir.

1 S: gözimizüñ. 

2 M, T: türābını. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Pāk ṣoḥbetiñ eẟerinden ya�nī te�ẟīrinden sūsen ü gül gibi 

şeksiz ve şübhesiz benim dilimde idi ol nesne ki seniñ göñlüñde idi. Ya�nī ṣoḥ-

bet-i pākiñ te�ẟīri bunı iḳtiżā iderdi ki her ne ki seniñ göñlüñden geçerdi ise 

benim zebānım anı tekellüm iderdi, ḥāṣılı, ḳalbiñden geçeni bilüp söylerdim. 

Sūsen ẕikri zebāna göre ve gül ẕikri göñüle göredir. Pāk muṣāḥabetin eẟerinden 

sūsen ve gül gibi rāst diyen rāst söylememiş1.

د א  כ د   دل  از  
د כ  و  ح آ     

Dil çu ez-pīr-i ḫired naḳl-i ma�ānī mī-kerd

�Işḳ mī-goft be-şerḥ ān-çi berū muşkil būd

Pīr-i ḫired iżāfeti beyāniyyedir. Naḳl-i ma�ānī maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti-

dir ve ma�ānī �ibāreti īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur. Mī-kerd ḥikāyet-i ḥāl-i māżī-

dir. Dil mübtedā ve mī-kerd ḫaberi ve mā-beynehumā ḫabere müte�alliḳ. Ve 

�ışḳ mübtedā ve mī-goft ḫaberi, be-şerḥ, mī-goft’uñ mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi ve 

ān-çi ṣarīḥi ya�nī maḳūl-i ḳavli. Berū; żamīri dil’e rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül çünki �aḳıl pīrinden ma�ānī naḳl eylerdi ya�nī �aḳıl 

pīrinden ögrendigini naḳl idüp �arż iderdi, �ışḳ şerḥle söylerdi ol nesne ki göñü-

le müşkil idi, ya�nī göñüle pīr-i ḫiredden ögrendigi yerlerde vāḳi� olan müş-

kilātını �ışḳ meşrūḥ söylerdi. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; �ışḳ inşirāḥla iderdi 

ol nesne ki anıñ üzerine müşkil idi diyen kimseniñ göñli müstaḳīm ma�nāyla 

inşirāḥ bulmamış2.

א  د כ  دو  در د 
د א  د כ   و دل  ان כ  

Der-dilem būd ki bī-dōst ne-bāşem hergiz

Çi tuvān kerd ki sa�y-i men u dil bāṭıl būd

Kerd bunda kerden ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümde bu ma�nā merkūz idi ki hergiz dostsuz olma-

yam, ya�nī ḫāṭırımdan mürūr iderdi ki hergiz bir cānān muḥabbetinden ḫālī 

olmayam, ammā ne eylemek olur ki benim de göñlümüñ de sa�y ü kūşişi3 bāṭıl 

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 M: benim göñlümde sa�y ve kūşiş. 
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oldı, ya�nī şimdi cānānsızım, (M,T+ gūyā ki cānsızım.) Ḥāṣılı, eger iḫtiyār benim 

ve dilimiñ elinde imiş ise1 bir sā�at cānānsız olmazdıḳ, ammā nice idelim, iş 

taḳdīr-i Ḫudā’nıñdır ki baña bir cānān müyesser olmaz.

م אت  ا אن  אد  دوش  
د א در   ن در دل و  م    د

Dūş ber-yād-ı ḥarīfān be-ḫarābāt şudem

Ḫum-ı mey dīdem2 ḫūn der-dil u pā der-gil būd

Dūş bunda dün gice ma�nāsınadır. Ber-yād; ber bunda bā-yı ṣıla ma�nā-

sınadır, be-yād-ı ḥarīfān dimekdir. Şudem bunda reftem dimekdir. Ḫum-ı 
mey iżāfeti lāmiyye ve dīdem’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Ḫūn der-dil u pā 
der-gil būd; bu mecmū� cevāb-ı su�āl-i muḳadderdir, ke�enne ki sā�il didi; çūn 
dīdī, pes, cevābında ḫūn der-dil ilā āḫir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice bāde-nūşlar añılmaḳ veyā bāde-nūşları añmaḳ3 

sebebiyle meyḫāneye vardım, ḫum-ı mey ya�nī bāde küpini yüregi pür-ḫūn u 

pā-der-gil gördüm, ya�nī içi ṭobṭolu şarāb ve dibi ṭopraġa gömüli gördüm. Bu 

meẕkūr, teşbīh ṭarīḳiyle (184b) nefs-i emri beyāndır ki şarāb küpi boş olma-

yınca böyledir.

اق   כ   درد 
د   در   

Bes bi-geştem ki bi-pursem sebeb-i derd-i firāḳ

Muftī-i �aḳl derīn mes�ele lā-ya�ḳıl būd

Bi-geştem; bā ḥarf-i te�kīd, geştem fi�l-i māżī mütekellim vaḥdedir, çigzin-

dim (T+ ve ṭolandım)4, ya�nī çoḳ tecessüs eyledim. Ki ḥarf-i te�kīd. Bi-pursem; 
bā ḥarf-i te�kīd, pursem, fi�l-i mużāri� nefs-i mütekellim vaḥde, ṣoram dimek-

dir. Sebeb-i derd-i firāḳ iżāfetleri lāmiyyelerdir. Muftī-i �aḳl iżāfeti beyāniy-

yedir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Ālemiñ �ulemā ve meşāyiḫini çoḳ devr idüp ṭolandım ki 

firāḳ derdiniñ sebebini ṣoram, ammā müftī-i �aḳl bu mes�elede lā-ya�ḳıl idi, 

ya�nī bunuñ gibi müşkilātı ḥall eylemege mālik degildir.

1 M: olmuş olsa. 

2 Sekte olduğundan vezin için ‘dîdeme’ şeklinde okunması gerekmektedir. 

3 M: bāde añmaḳ. 

4 M: mütekellim vaḥdedir, dönüp ve dolandım. 
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א وزۀ  ا א  را 
د ش در و دو  

Rāstī ḫātem-i fīrūze-i Bū İsḥāḳī

Ḫoş diraḫşīd  velī devlet-i musta�cil būd

Rāstī ṭoġrısı bu kim diyecek yirde isti�māl iderler. Ḫātem-i fīrūze-i Bū 
İsḥāḳī iżāfetleri beyāniyyedir. Ebū1 İsḥāḳ selāṭīn-i İlḫaniyyeden biriniñ ismi-

dir, ya�nī ismi künyetidir, Şeyḫ (M,T+ Ebū) İsḥāḳ dimekle ma�rūf idi2. Nitekim 

Ḫāce bir ḳıṭ�anıñ evvelinde bu ma�nāya işāret ider.

Beyt:  אق אه  ا إ    
אد   د ا אرس  כ        

Be-�ahd-i salṭanat-ı şāh şeyḫ Ebū İsḥāḳ

Be-penc şaḫṣ-ı �aceb mulk-i Fārs būd ābād3

Ḫātem-i fīrūze buyurdıġı oldur ki ṣūfī-mizāc olduġından girān-bahā cevāhir-

den nigīn ḫātemi eylemezdi, pīrūzeden iderdi. Bū İsḥāḳī’de olan yā-yı nisbet 

ḫātem-i fīrūze içündür, ya�nī Şeyḫ Ebū İsḥāḳ’a mensūb ḫātem-i fīrūze’dir. 

Diraḫşīd’iñ evvelinde olan dāl meftūḥ ve meksūr olmaḳ cā�izdir. Diraḫşīd 

fi�l-i māżī müfred ġā�ib, fā�ili ḫātem-i fīrūze’ye rāci� żamīrdir, yaldıradı ve yala-

bıdı dimekdir4. Ḫātem-i fīrūze’niñ yalabımasından5 murād salṭanatıñ kemāl-i 

ẓuhūrıdır ve devlet-i musta�cil olmaḳdan murād serī�ü’z-zevāl olmasından 

�ibāretdir, ya�nī salṭanatda mu�ammer olmadı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭoġrısı bu kim Şeyḫ Ebū İsḥāḳ’ıñ ḫātem-i fīrūzesi ḫoş 

dıraḫşān oldı, ammā devlet-i salṭanat isti�cāl eyledi. Ya�nī umūr-ı salṭanat 

�aceb güzel ẓuhūr eyledi, ammā bir miḳdār pāy-dār olmayup devlet ü rif�at-i 

salṭanat tīz geçdi, ḥāṣılı, salṭanatda mu�ammer olmadı dimekdir. (S,T+ Mıṣrā�-ı 

ẟānīniñ ma�nāsında; ḫoş yalabıdı, velī isti�cāl ider devlet idi diyen ve laṭīf yal-

dıradı, ammā sür�at idici devlet idi diyen �aceleyle ma�nā virmişler ki bī-ma�nā 

söylemişler6. Beytiñ netīcesinde; murād Şeyḫ Ebū İsḥāḳ neslinden mu�ammer 

1 M: Bū

2 <F+ Metn-i Mevāḳıf bu şeyḫ Ebū İsḥāḳ’ıñ nāmınadır, niteki Muḳaṭṭa�āt’da bir ḳıt�ada Ḫāce ẕikr ider ve 

dībāce-i Mevāḳıf’da ta�yīn eylemiş. Minhu, 
ufiye 
anhu.>

3 6. kıt�a 1. beyit.

4 M: żamīrdir, parladı dimekdir. 

5 M: parlamasından. 

6 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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olmayup vefāt iden kimseniñ ẕikri1 ve aña merẟiyedir diyen ve murād, Şeyḫ 

Ebū İsḥāḳ neslinden bir kimseniñ devleti tamām ḳuvvet ṭutmuş iken nā-gāh 

ecel irişdügin iş�ārdır diyen biri birine taḳlīdle �acāyib �indiyyāt söylemişler2, 


afa’llāhu 
anhumā.)

ر و  כ در دا آه از 
د אز و  כ در آن   واه از آن 

Āh ezīn cevr u taẓallum ki derīn dāmgeh’est

Vāh ez-ān nāz u tena��um ki der-ān maḥfil būd

Taẓallum lüġatde ẓulümden şikāyete dirler, ammā bunda cevr’e �aṭf-ı tef-

sīrī vāḳi� olmuş. Dāmgeh dāmgāh’dan muḫaffefdir, ṭuzaḳ yeri dimekdir3, ya�nī 

ṭuzaḳ ḳuracaḳ yer ki dünyā murāddır ki her dünyāya geleni şikār idüp götürür. 

Tena��um ni�met içinde olmaġa dirler. Der-ān maḥfil didigi (M,T+ Şāh) Şeyḫ 

Ebū İsḥāḳ’ıñ meclisine işāretdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Āh bu cevr u ẓulümden ki bugün bu dünyādadır ya�nī Ebū 

İsḥāḳ’dan ṣoñra olan ẓulümden. Vāh ol nāz u faḫr u ni�metden ki (185a) anıñ 

meclisinde idi ki �ulemā ve fużalā ve ṣuleḥā ve meşāyiḫ mecma�ı idi. Ḥāṣılı, 

Ḫāce andan ṣoñra olan ẓulümden4 ve anıñ zamānında olan ḥużūr u ṣafānıñ 

fevtinden şikāyet ider.

א אن  ا כ  ی آن  כ د
د א  א  א  כ ز  
Dīdī ān ḳahḳaha-i kebk-i ḫırāmān Ḥāfıẓ

Ki zi-ser-pence-i şāhīn-i ḳażā ġāfil būd

Dīdī iḫbār ve inşāya taḥammüli vardır. Ḳahḳaha-i kebk iżāfeti lāmiy-

yedir ve ḫırāmān’a iżāfeti beyāniyye. Ḥāfıẓ münādā. Ḳahḳaha-i kebk-i 
ḫırāmān’dan murād meẕkūr pādişāhıñ gülüp oynayup ḥużūr u ṣafāsıdır ki 

�ulemā ve fużalā-yı zamānla vāḳi� imiş. Ser-pence ekẟer nāḫunla şikār eyleyen 

ḥayvānātda müsta�meldir. Arslan ve ḳaplan ve ṭuyūrdan ṭoġan ve şāhīn gibi 

ki bunlarıñ ḳaynaġından ser-pence ile ta�bīr iderler. Ser-pence-i şāhīn iżāfeti 

lāmiyyedir ve ḳażā’ya iżāfeti beyāniyyedir.

1 M: kimsedir. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 S: ṭuzak ma�nāsınadır, ya�nī ṭuzaḳ yeri dimekdir. 

4 S: ondan ṣoñra olandan. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Gördüñ veyā gördüñ mi ey Ḥāfıẓ, ol ḫırāmān kebkiñ 

ḳahḳahasını ve şenligini ki şāhin-i ḳażā ḳaynaġından ġāfil idi. Ya�nī bāz-ı ecel-

den ġāfil idi. Ḥāṣılı, Ebū İsḥāḳ genç pādişāh idi, ölmek ḫāṭırına ḫuṭūr eyle-

mezdi.

175

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

د ا  אن  אم و  א و   א ز 
د ا  אن  אك ره   א   

Tā zi-mey-ḫāne vu mey nām u nişān ḫāhed būd

Ser-i mā ḫāk-i reh-i pīr-i muġān ḫāhed būd

Tā bunda  (M+ edāt-ı) tevḳītdir, �Arabīde mādām gibi. Ḫāhed būd; ma�nā-yı 

muṭābıḳīsi olmaḳ dilerdir1, zīrā māżī mużāri�e muḳārin olsa maṣdar ma�nāsını 

ifāde ider, niteki mükerrer beyān olındı, (M+ ammā ma�nā-yı lāzımīsi olısar-

dır dimek olur.) Ḫāk-i reh-i pīr-i muġān iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir 

(S,T+ leff ü neşr-i müretteb ṭarīḳiyle.)

Maḥṣūl-i Beyt: Mādāmki meyḫāne ve meyden nām u nişān olısardır, bizim 

başımız meyḫāneciniñ yolı ṭopraġı olısardır, ya�nī ḫidmetinde pāy-māl olısardır.

اه ری   ن  א     
د ا  אن  ان  אر ر כ ز

Ber-ser-i turbet-i mā çun guẕerī himmet ḫāh

Ki ziyāretgeh-i rindān-ı cihān ḫāhed būd

Turbet’den bunda murād ḳabirdir. Guẕerī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, 

geçesin ve uġrayasın dimekdir. Himmet muḳaddem mef�ūlidir ḫāh lafẓının ve 

ḫāh fi�l-i emr müfred muḫāṭab, iste dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ziyāretgeh ziyā-

retgāhdan muḫaffefdir, niteki mükerrer beyānı geçmişdir, maḥall ü mekān-ı 

ziyāret dimekdir, namāzgeh gibi.

1 M: ma�nā-yı muṭābıḳīsi diler dimekdir. T: ma�nā-yı muṭābıḳīsi dilerdir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur veyā cānānına 

ḫiṭāb-ı ḫāṣṣ ṭarīḳiyle1: Çünki bizim ḳabrimiz ucına ya�nī yanına uġrayasın, 

ḥāṣılı, yanından mürūr eyleyesin, ḳabrimizden istimdād idüp himmet iste, zīrā 

bizim ḳabrimiz rindān-ı �ālemiñ ziyāretgehi olısardır. Ḥāṣılı, ziyāret olunur2 ve 

andan teberrük istenür, zīrā rindler degme yeri ziyāret eylemezler.

א ز ازل در    
د ا  אن  د و  א כ   

Ḥalḳa-i pīr-i muġānem zi-ezel der-gūş’est

Ber hemānīm ki būdīm u hemān ḫāhed būd

Muġānem; mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden gūş’a muḳayyeddir. 

Ber-hemānīm; bunda mīm-i mütekellimden bir mużāf maḥẕūfdur, taḳdīri 

ber-hemān ḥālīm’dir. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġānıñ bendeligi ḥalḳası ezelden ḳulaġımdadır ya�nī 

aña ezelden ḳuluz. Şimdi gine ol ḥāl üzereyüz ki ezelde idik ve zamān-ı istiḳ-

bālde yine ol ḥāl üzere olısarız. Ḥāṣılı, pīr-i muġānıñ māżīde ve ḥālde ve istiḳ-

bālde ḥalḳa-be-gūşıyuz.

د כ ز   و  و ای زا 
د ا  אن  א و  ده  راز ا 
Bi-rev ey zāhid-i ḫod-bīn ki zi-çeşm-i men u tu

Rāz-ı īn perde nihān’est u nihān ḫāhed būd

Ḫod-bīn vaṣf-ı terkībīdir, bīnīden’den, kendin görici, ya�nī maġrūr u mü-

tekebbir. Ki ḥarf-i ta�līl. Rāz-ı īn perde bu perde içinde olan rāz dimekdir. 

(185b)

Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid-i ḫod-bīne ḫiṭāb idüp buyurur ki; var git ey ḫod-bīn 

zāhid ki benimle seniñ gözüñden bu perde içinde olan sırr-ı �ışḳ bi’l-fi�il gizlidir 

ve gizli olısardır. Ya�nī sırr-ı �ışḳa muṭṭāli� olmaġa �ışḳ keyfiyyetiyle mütekey-

yif olup beliyyāt-ı muḥabbete ṣābir olmaḳ gerek. Bu ḥāl ise bende ve sende 

yoḳ. Pes, biz seniñle rāz-ı �ışḳı ṭuymazız. Bu perdeniñ rāzı Ḫāce’ye mekşūfdur, 

ammā tenezzül ṭarīḳiyle kendüyi �adem-i �ilmde zāhide żamm eyledi.

1 S: ḫiṭāb-ı ḫāṣṣ ṭarīḳiyle buyurur.

2 S: olunup. 
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وز ون ر ا א כ    ك 
د ا  ه روان  ن כ از د א د 

Türk-i �āşıḳ-kuş-i men mest birūn reft imrūz

Tā diger ḫūn-ı ki ez-dīde revān ḫāhed būd

Türk-i �āşıḳ-kuş iżāfeti beyāniyye, �āşıḳ-kuş vaṣf-ı terkībīdir, kuşīden’den 

�āşıḳ öldürici dimekdir, men’e iżāfeti lāmiyyedir. Türk mübtedā, reft ḫabe-

ri, mest, reft’iñ fā�ilinden ḥāldir. İmrūz ẓarf-ı zamān, birūn ẓarf-ı mekān. 

Tā bunda �acabā ma�nāsınadır. Ḫūn-ı ki iżāfeti lāmiyyedir, ki bunda ismdir 

�Arabīde men gibi, kimiñ ḳanı dimekdir. Revān ṣıfat-ı müşebbehedir, aḳaġan1 

dimekdir, ammā bunda ism-i fā�il ma�nāsı tażmīn olunmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim �āşıḳ öldürici cānānım bugün ṭaşra mestāne gitdi. 

�Acabā gine kimiñ gözinden ḳan revān olısardır, ya�nī kendüye kimi �āşıḳ idüp 

gözlerinden ḳan aḳıdısardır. Ḥāṣılı, kimi �ışḳ derdinden ḳan aġladısardır.

د אی   אن כ   ز כ 
د ا  ان  א  אه  

Ber-zemīnī ki nişān-ı kef-i pāy-ı tu buved

Secdegāh-ı heme ṣāḥib-naẓarān ḫāhed būd

Zemīnī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat. Nişān-ı kef-i 
pāy-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir yeriñ üzerinde ki seniñ ayaġıñ ṭabanınıñ2 nişānı ola, ol 

yer (M,T+ cemī�) ṣāḥib-naẓarlarıñ secdegāhı olısardır. Ya�nī sen ayaġıñ ḳoduġuñ 

yere cemī� erbāb-ı naẓar anda yüzin ḳoyup  rūy-māl olurlar teyemmünen ve 

teberrüken.

ق      آن  כ ز 
د ا  ان  א  א دم  

Çeşmem ān şeb ki zi-şevḳ-i tu nihed ser be-laḥad

Tā dem-i ṣubḥ-ı ḳıyāmet nigerān ḫāhed būd

1 S: aḳan ḳan. 

2 S: ṭopraġınıñ. 
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Laḥad ḳabirdir1. Tā intihā-ı ġāyet içündür ilā ma�nāsına. Dem-i ṣubḥ iżā-

feti beyāniyyedir (S,T+ ve ḳıyāmet’e iżāfeti lāmiyyedir.) Nigerān ṣıfat-ı müşeb-

behedir, nigerīden’den, (S,T+ baḳaġan ma�nāsına, ammā ekẟer ism-i fā�il ma�nā-

sını virürler, ya�nī baḳıcı,) nāẓır2 ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm şol gice ki seniñ şevḳ u �ışḳıñdan başın ḳabre 

ḳor ya�nī vefāt ider, ḳıyāmet ṣabāḥı vaḳtine dek nigerān3 u nāẓırdır. (S,T+ Bu 

beytde ta�ḳīd var, ya�nī zi-şevḳ mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, egerçi siḥr-i ḥelāl 

ṭarīḳiyle ikisine de ṣarfa ḳābildir, fe-te�emmel.)

د ا כ د  א  از    
د ا  ان  ز   د
Baḫt-ı Ḥāfıẓ ger ezīn gūne meded ḫāhed kerd

Zulf-i ma�şūḳ be-dest-i digerān ḫāhed būd

Ezīn gūne4 bunuñ gibi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce tecrīd ṭarīḳiyle ṭāli�inden şikāyet idüp buyurur: Ḥā-

fıẓ’ıñ ṭāli�i eger bunuñ gibi ya�nī şimdiki ḥālindeki gibi meded ü mu�āvenet 

ider ise ma�şūḳınıñ zülfi ġayrılar elinde olısardır. Ya�nī ṭāli�i ki böyle nā-müsā�id 

ola, ma�şūḳı kendüye el virmeyüp ġayrılarıñ ma�şūḳı olısardır. (S,T+ Mıṣrā�-ı ev-

veliñ ma�nāsını; Ḥāfıẓ’ıñ baḫtı eger bu nev�den meded itse gerek ise diyen ne 

söyledügin bilmez imiş. Ve Ḥāfıẓ’ıñ baḫtı bunuñ gibiden meded (186a) eyle-

mek isteye diyen de iẟrince gitmişdir5.)

1 S: Laḥad ḳabriñ ḳıble ṭarafında vücūd ṣıġacaḳ ḳadar bir çukur iderler. 

2 M: naẓar idici. 

3 S: naẓarān. 

4 M, T: Ezīn bunda. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

א ا  אم   ده כ ا ر 
א ا  א     אن 

Resīd mujde ki eyyām-ı ġam ne-ḫāhed mānd

Çunān ne-mānd çunīn nīz hem ne-ḫāhed mānd

(S,T+ Çunān ne-mānd ancılayın ḳalmadı, ya�nī eyyām-ı ġamdan evvel ey-

yām-ı sürūr idi, ancılayın ḳalmadı, ya�nī eyyām-ı ġam ḳalmayup eyyām-ı sürūr 

gelse gerek.)

Maḥṣūl-i Beyt: Müjde irişdi ki eyyām-ı ġam ḳalmayısardır. Ancılayın ḳal-

madı, buncılayın daḫi ḳalmayısardır. Ya�nī eyyām-ı sürūr gitdügi gibi eyyām-ı 

ġam da gider.

م אر  אכ  ار  در  دو 
א ا  م  ر   

Men er çi der-naẓar-ı dōst ḫāksār şudem

Raḳīb nīz çunīn muḥterem ne-ḫāhed mānd

Ḫāksār bunda ḥaḳīr u ẕelīl ma�nāsınadır. Muḥterem ism-i mef�ūldür ifti�āl 

bābından.

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi ben dostuñ naẓarında ḥaḳīr u ẕelīl oldum, 

(T+ in-şā�a’llāh) raḳīb de böyle muḥterem ḳalmayısardır, ya�nī ben nice ki 

(M+ ḥaḳīr) oldum ise ol da öyle olısardır. (S,T+ Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; ben 

egerçi dost nazarında ṭopraġa ḳarışmış1 oldum diyen �indī ma�nā virmiş2.)

ده دار   ز  را  
א ا  م  כ   

Çu perde-dār be-şemşīr mī-zened heme-rā

Kesī muḳīm-i ḥarīm-i ḥarem ne-ḫāhed mānd

1 S: düşmüş. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī>



1165Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Perde felekdir ve perde-dār Allāh’dır ki eflāki ve �anāṣırı ḥıfẓ (M,T+ ider.) 

Be-şemşīr; taḳdīr-i kelām be-şemşīr-i ecel’dir, żarūret-i vezn içün mużāfun 

ileyh ḥaẕf olunmuşdur. Muḳīm-i ḥarīm-i ḥarem iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki perde-dār cemī� ḫalḳı şemşīr-i ecel ile urur ya�nī 

öldürür, hīç kimse enbiyādan ve evliyādan ve ġayriden dünyā ḥareminiñ ḥavlı-

sında muḳīm ḳalmayısardır1, ya�nī cümlesi vefāt idiserdir2. (S,T+ Ḥarīm avlıya3 

dirler.)

وا   ای  و 
א ا  م  א  א  כ ا 
Ġanīmetī şumur ey şem� vaṣl-ı pervāne

Ki īn mu�āmele tā ṣubḥ-dem ne-ḫāhed mānd

Ġanīmetī; yā ḥarf-i tenkīrdir, (S,T+ ḥarf-i vaḥdet añlayan yaramaz añlamış4.) 

Şumur fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, ṣay ya�nī ġanīmet bil dimekdir. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Tā ilā ma�nāsınadır, intihā-i ġāyet içündür. Ṣubḥ-dem ṣabāḥ vaḳti di-

mekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey şem�, pervāneniñ mülāzemet-i viṣālini ya�nī anıñ saña 

muḥabbet u �ışḳını furṣat bil, zīrā bu mu�āmele ṣabāḥa dek ḳalmaz. Ya�nī sen 

serī�ü’ẕ-ẕevebānsın5, tīz eriyüp yanarsın, pes, andan ṣoñra pervāneyi ḳanda gö-

rürsün? İmdi ṣafā ve nūrāniyyet elinde iken anıñ viṣālini ni�met bil.

ش داد אر  א   وش 
א ا  כ כ   دژم 

Surūş-ı �ālem-i ġaybem bişāretī ḫoş dād

Ki kes hemīşe be-gītī dijem ne-ḫāhed mānd

Surūş ferişte, �ālem’e iżāfeti lāmiyyedir ve �ālem’iñ ġayb’e beyāniyye. Ki 
ḥarf-i beyān. Be-gītī; bā ḥarf-i ẓarf, gītī cihān.  Dijem (M,T+ dāl’ıñ kesri ve zā-yı 

�Acemī ile,) ġamlu ve ġuṣṣalu6 dimekdir.

1 M: ḳalmaz. 

2 S, T: ya�nī hep vefāt ider. 

3 S: ḥavlıya. 

4 S: ḥarf-i vaḥdet degil. <T+ Redd-i Şem�ī>

5 M: serī�u’z-zevālsin. 

6 S: ġam ve ġuṣsa. 
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Maḥṣūl-i Beyt: �Ālem-i ġaybıñ feriştesi1 baña bir güzel muştuluḳ virdi 

ki kimse cihānda dā�imā ġamlu ve ġuṣṣalu ḳalmayısardır2. Ya�nī sürūr u ġam 

dā�imā biri birini te�āḳub ider. Ḥāṣılı, sürūr gelür ġam gider, ġam gelür sürūr 

gider, dünyā bu ḥāl üzere mecbūldur. Bu beyt maṭla� beytine ma�nā cihetinde 

muvāfıḳdır.

כ و  כא ز   כ و  אی   
א ا      ر 

Çi cāy-ı şukr u şikāyet zi-naḳş-ı nīk u bed’est

Çu ber-ṣaḥīfe-i hestī raḳam ne-ḫāhed mānd

Mıṣrā�-ı evvelde leff ü neşr-i müretteb i�tibārı var, ya�nī şukr’e nisbet nīk 

ve şikāyet’e nisbet bed vāḳi�dir. Naḳş’dan bunda murād ṣūret u şekildir. Çu 

edāt-ı ta�līl. Ṣaḥīfe-i hestī iżāfeti beyāniyyedir. Raḳam’dan bunda murād nişān 

u eẟerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihānıñ eyü ve yaramaz ṣūretinden şükr ü şikāyet maḥalli 

degil, ya�nī sürūr u ġamından şükr ü şikāyet cā�iz degil çünki varlıḳ ṣaḥīfesinde 

nişān u eẟer ḳalmayısardır. Ya�nī vücūd fānī olmaḳ muḳarrer3 olduḳdan ṣoñra 

sürūrından şükür ve ġamından şikāyet yeri degil. Bu beyt �āḳıl olana (186b) 
tamām naṣīḥatdır.

د ود    ا ا 
א ا  אور כ   אده  אم  כ 
Surūd-ı meclis-i Cemşīd gofteend īn būd

Ki cām-ı bāde bi-y-āver ki Cem ne-ḫāhed mānd

Surūd ır4 ma�nāsına ismdir, meclis’e iżāfeti ve meclis’iñ Cemşīd’e lāmiyye-

lerdir. Ki ḥarf-i beyān-ı surūd’dur.

Maḥṣūl-i Beyt: Dimişlerdir ki Cemşīd meclisiniñ sürūdı bu mıṣrā�-ı ẟānī-

niñ mażmūnıdır ki cām-ı bāde getür ki Cem dünyāda ḳalmayısardır, ya�nī 

Cem ecel cāmını içmek muḳarrerdir5. İmdi bugün cām-ı bāde içelüm. Cem ve 

Cemşīd ikisi de Süleymān peyġamberin ismidir6.

1 S: sürūş ve feriştesi. 

2 M: ḳalmaz. 

3 M: muḳadder. 

4 S: ırlamaḳ. 

5 S, M: Cem dünyāda ḳalmayup ecel cāmını içmek muḳarrerdir. 

6 S: Süleymān peyġamberin ismidir, ṣalavātu’llāhi 
alā nebiyyinā ve 
aleyhi’s-selām.
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د  آور ا دل درو  ا
א ا  ن زر و  درم  כ 
Tuvāngerā dil-i dervīş-i ḫod be-dest āver

Ki maḫzen-i zer u genc u direm ne-ḫāhed mānd

Tuvāngerā; bay kimseye ya�nī devletliye tuvānger dirler1, āḫirinde elif 
ḥarf-i nidādır. Dil-i dervīş-i ḫod iżāfetleri lāmiyyelerdir. Be-dest; bā ḥarf-i 

ṣıla. Āver, elif-i memdūde ve vāv-ı meftūḥe ile, fi�l-i emr müfred muḫāṭab, 

getür dimekdir, āverīden’den. Ki ḥarf-i ta�līl. Maḫzen ism-i mekāndır, ḫaze-

ne-yaḫzunu’dan (M,T+ ya�nī naṣara bābından,) bir nesneyi gizleyecek yer, imdi 

maḫzen-i zer altun ṣaḳlayacaḳ yer dimekdir. Genc lüġatde māldır, ammā bun-

da ḫazīne murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ġanī olan kimse, kendi faḳīriñiñ göñlini ele getür, zīrā 

altun ve aḳçe ḫazīnesi ḳalmayısardır. Ya�nī mālıñı saña muḥtāc olanlardan dirīġ 

eyleme, zīrā ne māl ḳalur ve ne sen ve ne saña muḥtāclar, hep fānī olurlar, bāḳī 

hemān Rabb-i �İzzet’dir2.

ر  رواق ز  ا 
א ا  م  כ ا כ כ  
Berīn rivāḳ-ı zeberced nuvişteend be-zer

Ki cuz nikūyī-i ehl-i kerem ne-ḫāhed mānd

Rivāḳ, rā’nıñ kesriyle, lüġatde ḥıyāṭıñ3 ṭavanına dirler, ammā �Acem ekẟer 

çārṭāḳda isti�māl ider. Zeberced cevāhir cinsindendir, yeşil olur, bunda rivāḳ-ı 
zeberced’den murād felekdir ki gāh yaşıl görünür gāh gök. Nikūyī; yā ḥarf-i 

maṣdar ve hemze-i müctelibe iżāfet içün gelmişdir4, ehl-i kerem’e iżāfeti lā-

miyyedir ve ehl-i kerem’iñ [iżāfeti] keẕālik.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu zeberced gibi çārṭāḳıñ üzerine altunla yazmışlardır ki 

ehl-i keremiñ eyliginden ġayrı nesne ḳalmayısardır. Ya�nī dünyāda hemān ad 

eyligidir bāḳī ḳalan, sā�iri hep fānīdir. (S,T+ Bu beyt beyt-i sābıḳıñ mażmūnına 

ta�līl şekli vāḳi� olmuş. Ya�nī muḥtāclarıña dīnār u dirhem iḥsān eyle, zīrā bu 

āsumānī köşkde altun ṣuyıyla yazmışlar ki ehl-i keremiñ eylüginden ġayri dün-

yāda nesne ḳalmayısardır.)

1 S: devletlüye tuvānger dirler. M: Tuvānger zengin kimesneye ya�nī devletliye dirler.

2 S: bāḳī hemān Rabb-i �İzzet’dir, celle celāluhu, ḥāṣılı, taḥḳīḳ budur. 

3 T, F: ḥayādıñ (F’de kelime harekeli).

4 S: ve hemze müctelibe. 
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ش داد אر    و 
א ا  אر   כ כ  

Seḥer girişme-i vaṣleş bişāretī ḫoş dād

Ki kes hemīşe giriftār-ı ġam ne-ḫāhed mānd

Ba�żı nüsḫada vaṣleş yerine vaṣlem vāḳi�dir mīm-i żamīrle. Ve ba�żı nüsḫa-

da ‘Seḥer terāne-i çengem bişāretī ḫoş dād’ vāḳi�dir, ve li-kullin vichetun. Vaṣleş 
olıcaḳ seḥer’e bir mīm-i mütekellim taḳdīr eylemek gerek, (M,T+ seḥerem taḳ-

dīrinde, ammā vaṣlem olunca mīm-i mütekellime bir mużāf taḳdīr eylemek 

gerek,) vaṣl-ı cānānem taḳdīrinde. Ammā çengem olınca bu taḳdīrlere iḥtiyāc 

olmaz. 

Maḥṣūl-i Beyt: Seḥerde baña cānānıñ vaṣlı işāreti bir güzel muştuluḳ virdi, 

yāḫud seḥerde baña çengiñ terānesi bir güzel muştuluḳ1 virdi ki2 kimse dünyā-

da dā�imā giriftār-ı ġam ḳalmayısardır. Ḥāṣılı, sürūr pāy-dār olmadıġı gibi ġam 

da pāy-dār olmaz. Bu beyt ebyāt-ı sābıḳanıñ feḥvāsıdır (T+ bi-�aynihi.)

א אن    א א  ز 
א ا  אن   ر و  כ  
Zi-mihrbānī-i cānān ṭama� me-bur Ḥāfıẓ

Ki naḳş-ı cevr u nişān-ı sitem ne-ḫāhed mānd

Mihr bunda muḥabbet ma�nāsınadır ve bān edāt-ı fā�ildir, -ci ma�nāsına. 

Meẟelā derbān ḳapucı ve şuturbān deveci dimekdir. Pes, mihrbān muḥab-

betçi ya�nī muḥabbet ri�āyet (187a) idici ve āḫirinde yā ḥarf-i maṣdardır. Pes, 

cānān’a iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir. Me-bur fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, 

kesme dimekdir, burīden’den, ṭama� muḳaddem mef�ūlidir. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Naḳş-ı cevr iżāfeti beyāniyyedir, ṣūret-i cevr dimekdir. Nişān-ı sitem iżāfeti 

de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, cānānıñ şefḳat u muḥabbetinden ṭama�ı kesme, 

zīrā cevr u cefā ṣūreti ve ḥāli ve sitem nişāni dünyāda ḳalmayısardır, ya�nī cevr u 

cefā-yı cānān böyle ḳalmayup mihr ü vefāya döner. Pes, imdi ey Ḥāfıẓ, cānānıñ 

mihr ü vefāsından me�yūs u nā-ümīd olma.

1 M: müjde. 

2 S, T: virdi ne diyü ki. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

א אر  م  م دل در   כ  
א כאر  ا در ا وان כ ا כאر 

Her ki şud maḥrem-i dil der-ḥarem-i yār bi-mānd

V’ān ki īn kār ne-dānist der-inkār bi-mānd

Maḥrem-i dil iżāfeti lāmiyyedir, dile maḥrem dimekdir, maṣdar-ı 

mīmī’[niñ]1 mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kim ki dile maḥrem oldı ya�nī aṣḥāb-ı ḳulūbdan oldı2, 

yāriñ ḥareminde ḳaldı, ya�nī dile maḥrem olan yāra maḥrem oldı. Ve ol ki bu 

kārı bilmedi, (S,T+ ya�nī dile maḥrem olmaġı bilmedi ya�nī erbāb-ı ḳulūbdan ve 

aṣḥāb-ı eẕvāḳdan olmadı, inkārda ḳaldı.) Ya�nī maḥrem-i dil olmayan maḥ-

rem-i dile inkār eyledi3.

כ ون  دل    ده  ا از 
א ار  دۀ  د כ  در  כ ا

Eger ez-perde birūn şud dil-i men �ayb me-kon

Şukr-i Īzed ki ne der-perde-i pindār bi-mānd

Şud bunda iki ma�nāya müteḥammildir, ya�nī olmaḳ ve gitmek. Perdeden 

ṭaşra (M,T+ olmaḳ) �ışḳı fāş olup rüsvāy olmaḳdır. Şukr-i Īzed iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetdir. Perde-i pindār iżāfeti beyāniyyedir. Ne lafẓı ma�nā cihetin-

de bi-mānd’a muḳayyeddir, taḳdīr-i kelām ne-bi-mānd dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim göñlüm perde-i istitārdan ṭaşra olup gitdi ise 

ya�nī �ışḳı hüveydā ve ẓāhir olup rüsvāy oldı ise �ayb eyleme, ḫiṭāb-ı �āmmdır, 

zīrā şükür Allāh’a ki perde-i pindārda ḳalmadı, ya�nī resmī ṣūfīler gibi ẓann 

perdesinde ḳalmadı, ya�nī �ilme’l-yaḳīn (S,T+ ü �ayne’l-yaḳīn) ṣāḥibi oldı. 

1 S: mīmīdir. 

2 M, T: aṣḥāb-ı ḳulūb oldı. 

3 S: Ya�nī maḥrem olmayan maḥrem-i dile inkārdır. M: dile maḥrem-i dil olmayan maḥrem-i dile inkār 

eyledi. 
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(S,T+ Minhusinde) bunda (M,T+ bi-mānd) ne-mānd ma�nāsınadır diyen perde-i 

pindārda ḳalmış1.

אن    دا د و   
א אر  ب  و ز  ر  و 
Dāştem delḳī vu ṣed �ayb-ı nihān mī-pūşīd

Ḫırḳa rehn-i mey u muṭrib şud u zunnār bi-mānd

Dāştem ṭutardım (S,T+ ya�nī benim var idi) dimekdir. Delḳī; delḳ fuḳarā 

ḫırḳasıdır ve yā ḥarf-i vaḥdet. �Ayb-ı nihān iżāfeti beyāniyyedir. Mī-pūşīd 

ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, örterdi dimekdir. Rehn-i mey iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline 

iżāfetidir. Şud bunda da iki ma�nāya taḥammüli var, birine ḳaṣr eyleyen taḳṣīr 

eylemiş2. Zunnār Naṣārānıñ ḳuşaġına baġlayup ṣarḳıtdıġı ipden hey�et3 ki sā-

bıḳan tafṣīl olunmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir ḫırḳam var idi ki yüz gizli �aybımı örterdi. Ḫırḳa mey ü 

muṭribe rehin oldı ve zünnār ḳaldı, ya�nī �ayb-ı nihānım ẓāhir oldı ki ol �ayb-ı 

nihān zünnār idi. Ḥāṣılı, bundan evvel ḳuvvet-i perhīz ü taḳvā ile �ışḳ-ı cānā-

nı setr iderdim, şimdi mihr u muḥabbet (M,T+ ṭuġyān idüp) ġalebe eylemek-

le �ışḳımı fāş eyleyüp rüsvāy-ı �ālem oldum. Zünnārdan bunda murād �ayb-ı 

bāṭınīdir4.

و   אن وا از 
א אر  א  د כ در  א  د 

Ṣūfiyān vā-sitedend ez-girev-i mey ḫırḳa 

Delḳ-i mā būd ki der ḫāne-i ḫammār bi-mānd

Vā bunda bāz ma�nāsınadır, ṭe�kīd ifāde ider. Sitedend fi�l-i māżī cem�-i 

ġā�ib, aldılar dimekdir, siteden’den. Girev, (M,T+ kāf-ı �Acemīniñ kesri ve rā’nıñ 

fetḥiyle,) rehindir, (M,T+ ṭutı ma�nāsına,) mey’e iżāfeti lāmiyyedir. Ḫırḳa mef�ū-

lidir sitedend’iñ. (187b) Ḫāne-i ḫammār iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfīler bāde rehninden ḫırḳaların alup ḳurtardılar. Hemān 

bizim ḫırḳamız idi ki bāde-furūşuñ ḫānesinde ḳaldı. Ya�nī biz bāde rehninden 

ḫırḳamızı taḫlīṣ idemedik, bāḳī5 ṣūfīler hep eylediler.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 M: kināyet. 

4 S: �ayb-ı bāṭındır. 

5 M: sā�ir. 
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م  ای    از 
א אری כ در  دوار  אد

Ez-ṣadā-yı suḫan-ı �ışḳ ne-dīdem ḫoşter

Yādgārī ki derīn gunbed-i devvār bi-mānd

Ṣadā-yı suḫan-ı �ışḳ iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ne-dīdem ḫoşter mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūndur. Yādgār; yād añmaḳdır ve gār edāt-ı fā�ildir, (M,T+ bi-ḥase-

bi’l-lüġa yādcı dimekdir,) añıcı ma�nāsına, ammā isti�mālde añılur ma�nāsına-

dır. Gunbed, (M,T+ kāf-ı �Acemīniñ żammıyla, ḳubbe dimekdir.) Devvār dā-

re-yedūru’dan mübālaġa ile ism-i fā�ildir, (M,T+ naṣṣār gibi, mübālaġayla1) dönici 

dimekdir, felek dā�imā dā�ir olduġıçün mübālaġa ṣīġasıyla anı (M,T+ vaṣf ) eyledi.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ sözi ṣadāsından bir ḫoşraḳ yādigār2 görmedim ki bu 

ziyāde devr idici ḳubbede ḳaldı. Ya�nī a�lā ve zībā yādigār ḳalan dünyāda3 �ışḳ 

sözi ṣadāsıdır, bāḳī yādigārlar bu mertebede degil.

אن د   و   
א אزار  א כ در     

Ḫırḳa-pūşān-ı diger mest guẕeştend u guẕeşt

Ḳıṣṣa-i mā’st ki der-her ser-i bāzār bi-mānd

Ḫırḳa-pūşān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, ṣū-
fiyān-ı ḫırḳa-pūşān dimekdir, diger’e iżāfeti beyāniyyedir. Guẕeştend fi�l-i 

māżī cem�-i ġā�ib, geçdiler dimekdir. Vāv ma�nā-yı ḥāliyyeti ifāde ider, �aṭf içün 

olmaḳ da cā�iz. Guẕeşt fi�l-i māżī müfred ġā�ib, geçdi dimekdir, ya�nī ‘meḍā 
mā meḍā’4, unudıldı gitdi. Ḳıṣṣa-i mā iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Ser-i 
bāzār (S,T+ lāmiyyedir,) (M,T+ bāzār) başı ve ucı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizden ġayrı ḫırḳa-pūşlar mestāne geçdiler ve geçdi ya�nī 

unudıldı gitdi, lākin bizim ḳıṣṣamızdır ki her bāzār başında ḳaldı. Ya�nī sā�ir 

ṣūfīler eyledügi fısḳ u fücūr unudıldı gitdi, hemān bizim fısḳımızdır çārşūlar-

da5 ve bāzārlarda dāstān olan.

1 M: ziyādesiyle. 

2 M: ziyāde bir ḫoş yādigār. 

3 M: a�lā ve zībā ḳalan yādigār dünyāda. 

4 Geçen geçti. 

5 S, F: çārsularda. 
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א ر א  א   دل  כ ازل 
א אودان כ  כ در כאر 

Cuz dil-i men k’ez-ezel tā be-ebed �āşıḳ reft

Cāvidān kes ne-şenidīm ki der-kār bi-mānd

K’ez aṣlında ki ez idi, ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Tā intihā-i ġāyet içündür, ilā 

ma�nāsına. Cāvidān ebedī dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlümden ġayrı, ancılayın göñlüm1 ki ezelden 

ebede dek �āşıḳ gitdi ya�nī �ışḳdan ḫālī olmadı, kimseyi işitmedik ki ebedī işde 

ḳaldı, ya�nī dā�imā işe müdāvemet eyleye. Ḥāṣılı, sā�ir �uşşāḳ gāh �āşıḳ olurlar 

ve gāhī �ışḳdan ḫālī, ammā ben dā�imā �āşıḳım, ḥāṣılı, dünyāya �āşıḳ geldim ve 

�āşıḳ gitdim.

م ر     כ آن د 
א אر  ت  و در   آب 
Her mey-i la�l k’ez-ān dest-i bilevrīn sitedem

Āb-ı ḥasret şud u der-çeşm-i guher-bār bi-mānd

Mey-i la�l’den murād ḳırmızı şarābdır. K’ez-ān aṣlında ki ez-ān idi, ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Dest-i bilevrīn iżāfeti beyāniyyedir. Bilevr, bā’nıñ kesri ve 

lām’ıñ fetḥiyle, meşhūr nesnedir2 ve yā ḥarf-i nisbet ve nūn ḥarf-i te�kīd. Si-
tedem fi�l-i māżī nefs-i mütekellim vaḥde, aldım dimekdir. Āb-ı ḥasret iżāfeti 

beyāniyyedir. Çeşm-i guher-bār da böyledir. Guher-bār vaṣf-ı terkībīdir, gü-

her yaġdırıcı dimekdir. Guher aṣlında gevher idi, (M,T+ kāf-ı �Acemīniñ fetḥi ve 

vāv’ıñ sükūnı ve hā’nıñ fetḥiyle,) ta�rīb idüp cevher dirler, ṣoñra vāv’ı ḥaẕf idüp 

guher didiler, (M,T+ kāf-ı �Acemīniñ żammıyla.)

Maḥṣūl-i Beyt: Her ḳırmızı şarābı ki ol billūr gibi cānānıñ elinden aldım, 

āb-ı ḥasret oldı ve güher yaġdırıcı gözümde ḳaldı, ya�nī çeşm-i giryānımda ḳal-

dı. Ḥāṣılı, elinden alup içdügüm şarāb güvār olmadı ya�nī baña siñmedi,  belki 

ḥasret ṣuyı olup giryān gözümde (188a) ḳaldı.

1 M: göñül. 

2 S: billevr meşhūrdur. (Sözlükte bellûr, bulûr, billevr olarak okunuş şekilleri vardır. Vezin gereği lâm 

şeddesiz okundu.)
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ان  رت   אن  אل    
א ار  א  در و د כ   

Ber-cemāl-i tu çunān ṣūret-i Çīn ḥayrān şud

Ki ḥadīẟeş heme cā ber-der u dīvār bi-mānd

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ḥadīẟ’den murād ḥikāyet ü ḳıṣṣadır, ḥāṣılı, söz ve ṣav1 

murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cemāliñe ṣūret-i Çīn ancılayın ḥayrān oldı ki anıñ 

ḥikāyet ü ḳıṣṣası her yerde ḳapuda ve dīvārda ḳaldı. Ya�nī ḳapulara ve dīvārlara 

anıñ ṣūretini naḳş iderler, ḥāṣılı, der ü dīvārda naḳşı ḳaldı.

دد  ن    אر כ   
א אر  א و  ش  ۀ او 

Geşt bīmār ki çun çeşm-i tu gerded nergis

Şīve-i ū ne-şudeş ḥāṣıl u bīmār bi-mānd

Bīm-ār vaṣf-ı terkībīdir, ārīden’den, bīm getürici dimekdir ya�nī ḳorḳı ge-

türici, ḫastada ölmek ḳorḳusı olduġı içün bīmār didiler. Gerded fi�l-i mużāri� 

müfred ġā�ibdir, bunda ola dimekdir. Şīve-i ū żamīri çeşm’e rāci�dir ve ne-şu-
deş żamīri nergis’e.

Maḥṣūl-i Beyt: Nergis bīmār oldı ki seniñ çeşmiñ gibi ola ya�nī nergis 

çeşm-i cānān gibi olam diyü bīmār oldı, ammā nergise çeşm-i cānānıñ şīvesi 

ḥāṣıl olmadı ve bīmār ḳaldı. Ḥāṣılı, bīmārlıḳda çeşm-i cānānı taḳlīd idem diyü 

bīmār oldı ve idemeyüp bīmār ḳaldı.

א روزی א ز دل  א
א אر  אو  אز آ و   כ 
Be-temāşāgeh-i zulfeş dil-i Ḥāfıẓ rūzī

Şud ki bāz āyed u cāvīd giriftār bi-mānd

Be-temāşāgeh; bā ḥarf-i ṣıla, temāşāgeh seyrāngeh gibi ẓurūf-ı mekāniy-

yedendir, zulf’e ve zulf’uñ şīn’e iżāfeti lāmiyyelerdir. Dil-i Ḥāfıẓ da böyle-

dir. Rūzī; yā ḥarf-i vaḥdet. Şud bunda reft ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i ta�līl. Dil-i 
Ḥāfıẓ mübtedā ve şud ḫaberi ve mübtedānıñ mā-ḳabli ve mā-ba�di ḫabere 

1 M: sāz. 
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müte�alliḳ. Cāvīd ẓarf-ı zamān, bi-mānd’a (M,T+ müte�alliḳ.) Girift-ār vaṣf-ı 

terkībīdir, ārīden’den, ṭutḳun ve ṭutsaḳ ve mübtelā ma�nāsınadır. Giriftār 
mübtedā, bi-mānd ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Dil-i Ḥāfıẓ bir gün seniñ zülfüñ seyrangāhına gitdi ki girü 

gele diyü, ammā zülfüñ zincīrinde ebedī ṭutsaḳ ḳaldı ve girü gelmedi.

178

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

د אق   از  از ا 
د אق  ۀ آ א  א   ورزئ  

Pīş ezīnet bīş ezīn endīşe-i �uşşāḳ būd

Mihr-verzī-i tu bā-mā şohre-i āfāḳ būd

Ezīnet; tā’sı żamīr-i muḫāṭab. Pīş öñ ve evvel, bīş ziyāde ve artuḳ ma�nā-

sınadır. Endīşe fikr ü tedārük ma�nāsınadır, �uşşāḳ’a iżāfeti lāmiyyedir. 

Mihr-verzī; mihr bunda muḥabbetdir. Mihr-verzī vaṣf-ı terkībīdir, verzī-

den’den, emek yemek ve çalışmaḳ, yā’sı ḥarf-i maṣdardır ve hemze-i müctelibe 

iżāfet içün gelmişdir, tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Bā ḥarf-i muṣāḥabet veyā ḥarf-i 

ṣıla, şohre aṣlında şöhret idi, tā bunda üslūb-ı �Acem üzere hā-yı resmī şeklinde 

oḳunur ve yazılur. Āfāḳ ufḳ’uñ cem�idir, bunda eṭrāf murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bundan evvel seniñ bundan ziyāde �uşşāḳı tedārükiñ var idi, 

(S,T+ ya�nī �uşşāḳla taḳayyüdüñ ziyāde idi.) Seniñ bizimle muḥabbete sa�yiñ (S,T+ veyā 

bize muḥabbete sa�y) u kūşişiñ meşhūr-ı āfāḳ ve eṭrāf-ı �ālem idi. (S,T+ Ḥāṣılı, bun-

dan evvel Ḥāfıẓ’a seniñ naẓarıñ ve iltifātıñ şimdikiden ziyāde idi.)

אن א   א כ  אد آن   אد 
د אق     و ذכ  

Yād bād ān ṣoḥbet-i şebhā ki bā-nūşīn-lebān

Baḥẟ-ı sırr-ı �ışḳ u ẕikr-i ḥalḳa-i �uşşāḳ būd
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Yād bād; bu �ibāret bu kitābda çoḳ gelür, niteki mükerrer geçdi. Ṣoḥ-
bet-i şebhā iżāfeti fī ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Bā ḥarf-i muṣāḥabet. 

Nūşīn-lebān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġı içün, dilberān-ı 

nūşīn-lebān dimekdir, vaṣf-ı terkībīdir ya�nī vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, ṭatlu 

dudaḳlılar dimekdir, (188b) zīrā nūş lafẓ-ı müşterekdir, ṭatlu nesnelere ve bala 

ya�nī �asele1 dirler, yā ḥarf-i nisbet ve nūn ḥarf-i te�kīd. Baḥẟ lüġatde ṭopraḳ 

ḳazmaḳdır2 ve ıṣṭılāḥda ḫaberi mübtedāya iẟbāt eylemekdir, ammā bunuñ gibi 

yerlerde idāre-i kelām murāddır, ya�nī biri biriyle söz söyleşmek. Baḥẟ-i sırr-ı 
�ışḳ iżāfeti lāmiyyelerdir. (M,T+ Ẕikr-i) ḥalḳa-i �uşşāḳ da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Añılsun ol giceler ṣoḥbeti ki ṭatlu dudaḳlu dilberler ile sırr-ı

�ışḳ baḥẟi ve ḥalḳa-i �uşşāḳ ẕikri ol gicelerde olurdı.  Ya�nī añılsun ol meclisler 

ki anlarda böyle muṣāḥabetler cārī olurdı3.

د و د אن   دل     رو
د ق  א   و  ا א   
Ḥusn-i meh-rūyan-ı meclis gerçi dil mī-burd u dīn

�Işḳ-ı mā bā-luṭf-ı ṭab� u ḫūbī-i aḫlāḳ būd

Ḥusn-i meh-rūyān-ı meclis iżāfetleri lāmiyyelerdir. Meh-rūyān elif ve nūn’la 

cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġı içün, taḳdīri ‘ḥusn-i dil-berān-ı meh-rūyān’dır. 

Meh-rūy vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, ay yüzli dimekdir. Mī-burd ḥikāyet-i 

ḥāl-i māżīdir, iledürdi dimekdir, dil muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve dīn ma�ṭūf-

dur dil’e. �Işḳ-ı mā iżāfeti lāmiyyedir. Bā ḥarf-i muṣāḥabet, luṭf-ı ṭab� iżāfeti 

beyāniyyedir. Ḫūbī-i aḫlāḳ da böyledir, ḫūbī’niñ yā’sı ḥarf-i maṣdardır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ma�hūd meclisiñ meh-rūlarınıñ güzelligi egerçi dil ü dīn 

iledürdi, ya�nī dil ü dīni yaġmā iderdi, ammā bizim �ışḳımız leṭāfet-i ṭab� u 

aḫlāḳ güzelligi ile idi. Ya�nī biz anlara kendimizi külliyyen teslīm eylemiş idik, 

her ne ki isterlerdiyse iderler idi ki luṭf-ı ṭab�la aḫlāḳ-ı ḥaseneniñ muḳteżāsı 

teslīm ü rıżādır.

א   אد   ق ا ا א 
د אق  א  د او  אج  אو  א 

Sāye-i ma�şūḳ eger uftād ber-�āşıḳ çi şud

Mā be-ū muḥtāc būdīm ū be-mā muştāḳ būd

1 S: ṭatlu nesnelere ve �asele. M: ṭatlu nesnelere ve bala. 

2 S: ṭopraḳ ṣaçmaġa dirler. 

3 S: cārī olurdı. Ba�żı nüsḫada baḥẟ-i sırr-ı �ışḳ yerine baḥẟ-i sırr-ı mihr vāḳi�dir. 
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Sāye-i ma�şūḳ iżāfeti lāmiyyedir ve bā ḥarf-i ṣıla. Ve ū żamīri ma�şūḳ’a rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ma�şūḳuñ sāye-i luṭf u iḥsānı eger �āşıḳ üzerine düşdiyse 

ne oldı, ya�nī bir emr-i ġarīb degildir, zīrā aramızda münāsebet var idi ki biz 

aña muḥtāc ve ol bize müştāḳ idi. Pes, müştāḳ muḥtāca luṭf u iḥsān üzere olsa 

�aceb degildir.

כ א  אق   از آن כ   و 
د אق  אن  א وی  ا ا   

Pīş ez-ān k’īn saḳf-ı sebz u ṭāḳ-ı mīnā ber-keşend

Manẓar-ı çeşm-i merā ebrū-yı cānān ṭāḳ būd

Saḳf ṭavandır ve ṭāḳ kemer. Mīnā yeşil ve gök ṣırçaya dirler, ammā bunda 

felek murāddır teşbīh ṭarīḳiyle. Saḳf dimekle ehl-i şer� meẕhebine işāretdir ki an-

lar eflāk müsaḳḳafdır1 dirler ve ṭāḳ ehl-i ḥikmet meẕhebine göre ki anlar küriy-

yü’ş-şekldir2 dirler. Manẓar-ı çeşm iżāfeti lāmiyyedir ve çeşm’iñ merā’ya iżāfeti 

de böyledir. (M+ Ebrū-yı cānān iżāfeti de böyledir.) Ṭāk iki yerde bile kemerdir3.

Maḥṣūl-i Beyt: Andan evvel ki bu yeşil ṭavanı, ki felekdir ve bu lāciver-

dī kemeri, ki felekdir, çekerlerdi, ya�nī bunlar ḫalḳ olunmazdan4 evvel benim 

çeşmim naẓargāhına cānānıñ ebrūsı kemer idi, ẕikr-i cüz� ve irāde-i küll ḳa-

bīlindendir. Ya�nī ṭāḳ-ı ebrū-yı cānān çeşmimiñ manẓarı idi ya�nī seyrāngāhı 

idi5. Ḥāṣılı, eflāk ü �anāṣır ḫalḳ olmazdan6 evvel benim çeşmim manẓarı ṭāḳ-ı 

ebrū-yı (M,T+ cānān) idi.

אم ا א آ  از دم  ازل 
د אق  כ  כ  و  دو و   

Ez-dem-i ṣubḥ-ı ezel tā āḫir-i şām-ı ebed

Dōstī vu mihr ber yek �ahd u yek mīẟāḳ būd

Dem bunda vaḳt ma�nāsınadır, ṣubḥ’a iżāfeti lāmiyyedir ve ṣubḥ’uñ ezel’e 

beyāniyye. Tā ilā ma�nāsınadır, ya�nī intihā-i ġāyet içündür, ez ki min-i ibti-

dā�iyye ma�nāsınadır, aña muḳābil vāḳi� olmuş. Āḫir-i şām iżāfeti lāmiyye-

dir ve şām’ıñ ebed’e iżāfeti beyāniyyedir. Ḫāce’niñ bu ḳavli iddi�ā�īdir, ve-illā 

1 M: müstaḳafdır. 

2 M: küreviyyu’ş-şekldir. 

3 S: Ṭāk iki bile yerde kemerdir. M: iki yerde de kemerdir. 

4 M: maḫlūḳ olunmazdan. T: maḫlūḳ olmazdan. 

5 M: manẓarı idi, ya�nī seyrāngāhı ṭāḳ-ı ebrū-yı cānān idi. 

6 T: maḫlūḳ olmazdan. 
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ezeliñ evveli ve ebediñ āḫiri olmaz, zīrā ezel bī-evvele (189a) ve ebed bī-āḫire 

dirler. Dōstī; yā ḥarf-i maṣdardır. Mihr muḥabbet. �Ahd ve mīẟāḳ lafẓān-ı 

müterādifāndır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣubḥ-ı ezel vaḳtinden beri şām-ı ebed āḫirine dek cānāna 

bizim mihr ü muḥabbetimiz bir �ahd u bir mīẟāḳ üzeredir. Ya�nī bizim cānāna 

muḥabbetimiz ezelī ve ebedīdir ki bir ḥāl üzeredir ki hergiz taġyīr olmadı ve 

olmaz da.

כ ده ام   ر ار  כ در  
د אق  אر  א در כ אر و  ش آ 

Der-şeb-i ḳadr er ṣabūḥī kerdeem �aybem me-kon

Serḫoş āmed yār u cāmī der-kenār-ı ṭāḳ būd

Ṭāk burda muṣandere ma�nāsınadır, zīrā tāḳ’ıñ bir ma�nāsı muṣanderedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳadir gicesinde eger ṣabūḥī eyledimse baña �ayb eyleme, 

zīrā yār serḫoş geldi ve muṣandere kenārında bāde ile ṭolu bir cām var idi. 

Ḥāṣılı, yār ile bāde-nūş olmaḳ żarūrī oldı, zīrā bundan eyi1 ḳadir gicesi olmaz 

ki yār ile (M+ gice) bāde-nūş olasın.

ار ورم  ر  ا  
د אق  א   א  ر  د ا

Rişte-i tesbīḥ eger bi-gsist ma�ẕūrem bi-dār

Destem ender sā�id-i sāḳī-i sīmīn-sāḳ  būd

Rişte-i tesbīḥ iżāfeti lāmiyyedir. Bi-gsist; bā ḥarf-i te�kīd. Gusist, kāf-ı 

�Acemīniñ żammı ve sīn-i evveliñ fetḥi ve kesriyle, fi�l-i māżī müfred ġā�ib, 

ḳırıldı dimekdir. Sā�id el bilegine dirler2, sāḳī’ye iżāfeti lāmiyye ve sāḳī’niñ 

sīmīn-sāḳ’a beyāniyyedir. Sīmīn-sāḳ vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, sāḳ incik-

dir, gümüş incikli sāḳī dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Eger benim tesbīḥim 

ipligi ḳırıldıysa �ayb eyleme, zīrā elim gümüş incikli sāḳīniñ bileginde idi, ya�nī 

bu ṣıfatlı sāḳīniñ bilegine yapışup anıñla elleşüp görüşmekden tesbīḥ ipligi 

ḳırıldıysa �ayb eyleme dimekdir3.

1 S: artuḳ. M: eyü. 

2 M, T: Sā�id bilege dirler, ya�nī el bilegine. 

3 S: tesbīḥ ipligi ḳırıldıysa �ayb eyleme dimekdir, va’llāhu a
lem. 
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د כ در כאر כ ا  א   در 
د ا رزاق  ان כ      

Ber-der-i şāhem gedāyī nukte�i der-kār kerd

Goft ber-her ḫān ki bi-nşestem Ḫudā Rezzāḳ būd

Gedāyī ve nukte�i yā’ları vaḥdet içündür. Der-kār kerd aṣlında der-kārem 
kerd idi, mīm-i mütekellim żarūret-i vezniçün şāh’a muḳayyed oldı, ma�nāsı; 

işime bir nükte eyledi, ya�nī baña bir nüktelü söz söyledi, ol söz mıṣrā�-ı ẟānīdir. 

Ḫān lafẓ-ı müşterekdir sofra ve ni�mete dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāh ḳapusında bir gedā baña bir mü�eẟẟir nükte eyle-

di, didi ki1, her sofrada ki oturdum Ḫudā Rezzāḳ idi, ya�nī rızḳı Allāh’dan 

bildim, sofra ṣāḥibinden bilmedim. Ḥāṣılı, egerçi ṭa�āmı ve sofrayı öñüñe 

Zeyd ü �Amr çeker, ammā ḥaḳīḳatde yidügüñ rızḳı saña Allāh virür, Zeyd ü 

�Amr virmez, egerçi ẓāhiren anlardan gelür. (S,T+ Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; 

şāh ḳapusı üzere beni bir nüktelü gedā derkār eyledi diyen ġarīb �indī ma�nā 

buyurmuş. Ve bir gedā şāh ḳapusı üzre baña işe yarar bir nükte eyledi diyen 

de iẟrince buyurmuş2.)

אغ  ر  אن آدم ا א در ز  
د د  و  را ز اوراق 

Şi�r-i Ḥāfıẓ der-zemān-ı Ādem ender bāġ-ı ḫuld

Defter-i nesrīn u gul-rā zīnet-i evrāḳ būd

Zemān-ı Ādem iżāfeti lāmiyyedir ve bāġ-ı ḫuld beyāniyye. Defter-i nesrīn 

iżāfeti de beyāniyyedir. Gul-rā’da rā iżāfet ma�nāsı ifāde ider. Nesrīn ḫoş ḳoḳılı 

bir aḳ çiçekdir. Zīnet-i evrāḳ iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cennetde Ḥażret-i Ādem peyġamberin zamānında Ḥā-

fıẓ’ıñ şi�ri gül ü nesrīn defteri evrāḳınıñ zīneti idi, ya�nī gül ve nesrīn yapraḳ-

larına yazılup anıñla müzeyyen olurdı. Ḫāce’niñ bu sözünden da�vā-yı ḳıdem 

mefhūmdur, ve’l-
ilmu 
inde’llāh3, egerçi şu�arānıñ kelimātı iddi�ā�īdir, vuḳū�ī 

degildir.

1 M: nükte ile didi. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 İlim Allah katındadır. 
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179

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

אد אم ا כ روی   در آ 
אد אم ا ۀ  در   אرف از 

�Aks-ı rūy-ı tu çu der-āyine-i cām uftād

�Ārif ez-ḫande-i mey der-ṭama�-ı ḫām uftād (189b)

�Aks-ı rūy-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir ve āyine-i cām iżāfeti beyāniyye, 

ḫande-i mey iżāfeti lāmiyyedir ve ṭama�-ı ḫām iżāfeti beyāniyyedir. Ḫām 

bunda īhām ṭarīḳiyla meẕkūrdur, zīrā ḫām ḳaynamamış şarāba ve çig nesneye 

dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rūyuñ �aksi çünki āyine-i cāma düşdi ya�nī şarāb ḳa-

deḥine düşdi, �ārif meyiñ ḫandesinden ya�nī seniñ rūyuñ meye düşüp mey 

berḳ urduġından �ārif bāde-i nā-puḫte ṭama�ına veyā ḥāṣıl olmaz ṭama�a düşdi. 

Ḥāṣılı, seniñ rūyuñ �aksi bādeye düşdügi sebebiyle bāde münevver oldı. Pes, 

�ārif dā�imā seniñ �aksiñ bādeye düşmek recāsıyla ṭama�-ı ḫāma düşdi ya�nī bā-

deye düşdi dimekdir.

د ه כ در آ כ כ   روی  
אد אم ا ا   در آ او

Ḥusn-i rūy-ı tu be-yek cilve ki der-āyine kerd

Īn heme naḳş der-āyīne-i evhām uftād

Ḥusn-i rūy-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Be-yek; bā ḥarf-i sebeb. Āyīne-i 
evhām iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rūyuñ güzelligi bir cilve sebebiyle ki āyīnede eyledi, 

ya�nī āyīnede bir cilve eylemek sebebiyle bu ḳadar naḳış āyīne-i evhāma düşdi. 

Ya�nī herkes ki āyīnede ḥüsnüñ cilvesini müşāhede eyledi, göñlinde ol ḥüsn 

mün�akis olup saña �āşıḳ oldı. Ḥāṣılı, herkese bir ġayri dürli tecellī eylediñ ve 

herkesiñ āyine-i vehminde bir ġayri dürli müntaḳış1 olduñ.

1 S: münaḳḳaş. 
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אر ن  ود   כ כ  دوران 
אد אم ا دش ا ۀ   כ در دا

Çi koned k’ez-pey-i devrān ne-reved çun pergār

Her ki der-dā�ire-i gerdiş-i eyyām uftād

Pey-i devrān iżāfeti  lāmiyyedir. Dā�ire-i gerdiş-i eyyām iżāfetleri de lā-

miyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne eyleye ki devrān ardınca pergār gibi gitmeye ya�nī neye 

ḳādirdir ki devrāna uyup anıñ ardınca gitmeye, ya�nī devrāna tābi� olmamaya 

ḳādir degildir her kimse ki dā�ire-i gerdiş-i eyyāma düşe. Ya�nī dünyāya gelen 

elbette gerdiş-i eyyāma tābi� olmaḳ gerek. Niteki meşhūrdur.

Mıṣrā�: Gördüñ zamāne uymadı uy sen1 zamāneye

אزم  ا כ در   آن  ای 
אد אم ا א و   א رخ  כאر  
Ān şud ey ḫāce ki der-ṣavma�a bāzem bīnī

Kār-ı men bā-ruḫ-ı sāḳī vu leb-i cām uftād

Ān’ıñ müşārün ileyhi maḥẕūfdur, ān ḥāl şud dimekdir, şud bunda reft 

ma�nāsınadır. Ey Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmmdır her işidene. Bā bunda ḥarf-i ṣıladır. 

Kār-ı men ve ruḫ-ı sāḳī ve leb-i cām iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḫāce, ol ḥāl gitdi ki daḫi beni ṣavma�ada göresin, ya�nī 

bir daḫi beni ṣavma�ada göremezsin, zīrā benim işim ruḫ-ı sāḳīye ve leb-i cāma 

düşdi. Ya�nī rind-i bāde-nūş oldum şimden geri2 beni ṣavma�ada göremezsin.

א ر אن  ز   ر כ
אد אم ا ا כ  כאن כ  כ او 

Zīr-i şemşīr-i ġameş raḳṣ-konān bāyed reft

K’ān ki şud kuşte-i ū nīk-ser-encām uftād

Zīr’iñ şemşīr’e iżāfeti lāmiyyedir ve şemşīr’iñ ġam’a beyāniyye, şīn-i żamīr 

cānāna rāci�dir. Raḳṣ-konān; elif ve nūn mübālaġa içündür (M,T+ ve raḳṣ-kon) 

1 S: sen uy. 

2 S, M: girü. 
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vaṣf-ı terkībidir, raḳṣ iderek dimekdir. Reft bunda reften ma�nāsınadır. K’ān 
ki; ki ḥarf-i ta�līl, ān ki aṣlında ān kes ki idi, (M,T+ kes ḥaẕf olunup) ki ism 

ḳılınup yerine geldi, ḥaẕf u īṣāl ṭarīḳiyle. Kuşte-i ū; żamīri cānāna rāci�dir. 

Nīk-ser-encām �āḳıbeti eyi dimekdir, zīrā ser-encām �āḳıbet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ġamı şemşīriniñ altına raḳṣ iderek gitmek gerek, 

ya�nī sevini sevini1 ṣafā-yı ḳalble anıñ ġamını ḳabūl eylemek gerek, zīrā muḥab-

bet u �ışḳıñ muḳteżāsı budur ki şemşīr-i ġam-ı cānānı cān u dille ḳabūl (190a) 
eyleye. Zīrā her kimse ki cānānıñ küşte-i muḥabbeti oldı, �āḳıbeti eyi düşdi 

ya�nī �āḳıbeti ḫayr oldı.

אدم د ا אت   ا  ز  
אد אم ا א  ا از  ازل 
Men zi-mescid be-ḫarābāt ne ḫod uftādem

Īnem ez-�ahd-i ezel ḥāṣıl-ı fercām uftād

Edāt-ı nefy ma�nā cihetinden uftād’a muḳayyeddir, taḳdīr-i kelām be-iḫ-
tiyār-i ḫod ne-y-uftādem’dir. Īnem; taḳdīri īn merā’dır. �Ahd bunda zamān 

ma�nāsınadır, ezel’e iżāfeti beyāniyyedir. Ḥāṣıl-ı fercām2 iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben mescidden meyḫāneye kendi iḫtiyārımla düşmedim, 

belki bu ḥāl baña zamān-ı ezelden �āḳıbetimiñ ḥāṣılı3 düşdi, ya�nī taḳdīr-i ezelī 

böyle imiş ki �āḳıbet ben mescidden meyḫāneye düşem4, ya�nī �āḳıbetimiñ 

ḥāṣılı ve olacaġı bu imiş.

אن  א אن   ت  ز
אد אم ا א   در د  כ כ
Ġayret-i �ışḳ zebān-ı heme ḫāṣān bi-burīd

K’ez-kucā sırr-ı ġameş der-dehen-i �ām uftād

Ġayret-i �ışḳ iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. Zebān-ı heme iżāfeti de böyledir. 

Bi-burīd; bā ḥarf-i te�kīd, burīd fi�l-i māżī müfred ġā�ib, kesdi dimekdir. K’ez; 
ki ḥarf-i ta�līl. Sırr-ı ġameş iżāfetleri lāmiyyelerdir, şīn-i żamīr cānāna rāci�dir. 

Der-dehen-i �ām; der ḥarf-i ṣıla ve dehen-i �ām iżāfeti lāmiyyedir.

1 M: sevine sevine. 

2 M, S, T: ḥāṣıl-ı fercām uftād. 

3 S: kārı. 

4 M: düşdüm. 
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Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳıñ ġayreti cemī� ḫāṣlarıñ dilini kesdi ya�nī ġayret-i �ışḳ-

dan hīç söylemege ḳādir olmadılar, ya�nī ġayret-i �ışḳ söylemege ḳomadı ki 

cānānıñ sırr-ı ġamı �āmmıñ aġzına nereden düşdi? Ya�nī sırr-ı ġam-ı cānāna ne-

reden muṭṭāli� oldılar ki aġızlarına bu muṣāḥabet düşdi diyü ḫāṣlar müteḥayyir 

ḳaldılar.

א  د  د  د 
אد אم ا א ا ا  כ   ا 
Her demeş bā-men-i dil-sūḫte luṭfī diger’est

Īn gedā bīn ki çi şāyeste-i in�ām uftād

Her demeş; şīn-i żamīr cānāna rāci�dir. Bā ḥarf-i ṣıla, men’iñ dil-sūḫte’ye 

iżāfeti beyāniyye. Luṭfī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bīn fi�l-i emr müfred muḫāṭab. Ki 
ḥarf-i beyān. Çi bunda mübālaġa ifāde ider. Şāyeste; yā’da fetḥ ve kesr cā�izdir, 

lāyıḳ dimekdir, in�ām’a iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her vaḳt cānānıñ ben dil-sūḫteye bir bir özge luṭfı vardır, 

ya�nī her sā�at  baña bir tāze luṭfı vardır. Bu gedāyı gör ki mübālaġa ile lāyıḳ-ı 

in�ām vāḳi� olmuşdur ki cānān tāze (M,T+ tāze) luṭf u iḥsān ider aña.

אه ز در  ز  آو دل از 
אد ون آ و در دام ا אه  آه כ 

Der-ḫam-ı zulf-i tu āvīḫt dil ez-çāh-ı zeḳan

Āh k’ez-çāh birūn āmed u der-dām uftād

Ḫam-ı zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyedir. Āvīḫt fi�l-i māżī müfred ġā�ib, lāzımla 

müte�addī beyninde müşterekdir, ya�nī asdı ve aṣıldı dimekdir. Āvīḫten yapış-

maḳ ma�nāsına daḫi gelür. Niteki Gülistān’da bir �Acemī ġulām ḥikāyesinde 

‘Be-du dest der-sukkān-ı keştī avīḫt’ iki eliyle geminiñ dümenine yapışdı di-

mekdir1. Pes, bunda āvīḫt yapışdı dimekdir. Çāh-ı zeḳan iżāfeti lāmiyyedir, 

eñek çuḳurı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül çāh-ı zeḳandan seniñ zülfüñ ḳullābına yapışdı. Āh 

kim, bī-çāre göñül ḳuyıdan ṭaşra çıḳup2 ṭuzaġa düşdi. Çāh-ı zeḳanı zindān 

çuḳurına, zülfi duzaġa teşbīh eylemişdir. (S,T+ Seniñ zülfüñ büklümine aṣıldı 

1 S: Niteki Gülistān’da Ḥażret-i Şeyḫ bir �Acemī ġulām ḥikāyesinde ‘Be-du dest der-sukkān-ı keştī avīḫt’ 

buyurmuşdur, iki eliyle geminiñ dümenine yapışdı dimekdir.

2 S: çıḳdı ve. 
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göñül enek çukurından diyen ve göñül zeḳan çāhından seniñ zülfüñ büklümi-

ne asıldı diyen, göñül-i bī-çāreyi �aceb aṣmışlardır1.)

אز و אن   و 
אد אم ا א د  אن  ز 

Ṣūfiyān cumle ḥarīf ’end u naẓar-bāz velī

Zīn miyān Ḥāfıẓ-ı dil-sūḫte bed-nām uftād

Ḥarīf lüġatde hem-pīşeye dirler, ya�nī hem-ṣan�at, (190b) ammā isti�mālle-

rinde bāde muṣāḥiblerine dirler. (M,T+ Naẓar-bāz ıṣṭılāḥlarında maḥbūb-dosta 

dirler.) Ḥāfıẓ-ı dil-sūḫte iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfīler cemī�an bāde-nūş u maḥbūb-dostdur, ammā bun-

larıñ arasında Ḥāfıẓ-ı dil-sūḫte bed-nām düşdi. Ya�nī ṣūfīlıḳ isminde bunlar ile 

müşterekim ve anlar fısḳ u fücūra meşġūl ve ben ṣalāḥ u taḳvāya ve aralarında 

bed-nām olan ben2.

180

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א א        
א א آ  א  כ  ای 

Naḳd-ı ṣūfī ne heme ṣāfī-i bī-ġaş bāşed

Ey besā ḫırḳa ki şāyeste-i āteş bāşed

Naḳd’dan murād bi’l-fi�il ḥāżır olan ḥāldir, niteki bir ġazeliñ maṭla�ında 

gelse gerek ki ‘Naḳdhā-rā buved āyā ki �iyārī gīrend’. Pes, naḳd-ı ṣūfī ṣūfīniñ 

bi’l-fi�il ḥāżır olan ḥāli dimekdir. Ne edāt-ı nefy, ma�nā cihetinden bāşed lafẓı-

na muḳayyeddir. Ṣāfī-i bī-ġaş iżāfeti beyāniyyedir. Ġaş ġayn’ıñ fetḥi ve kesriy-

le lüġatdir, ḫıyānet ü ḥīle ma�nāsına, ṣāfıñ muḳābilidir. Pes, bī-ġaş ṣāf ’a nisbet 

te�kīd u taḳrīr ḥükminde vāḳi�dir. Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūf, taḳdīri, ey 

Ḫāce dimekdir. Besā çoḳ.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī> Bu kısmı ‘seniñ zülfüñ büklümine asıldı diyen göñül, bī-çāreyi �aceb 

aṣmışlardır.’ şeklinde de okumak mümkündür.

2 M: Ya�nī ṣūfīlıḳ isminde bunlar ile müşterek olup kārda hem-pīşe olmadı dimekdir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfīniñ bi’l-fi�il ḥāżır olan ḥāli cemī�an �illetsiz ṣāfī degildir, 

ya�nī her cihetden ṣūfī pāk ü bī-zerḳ u bī-riyā degildir. Ey Ḫāce, niçe niçe ḫırḳa 

vardır ki āteşe lāyıḳdır. Ḫırḳadan murād ṣūfī kendidir, ẕikr-i maḥall ve irāde-i 

ḥāll ḳabīlindeddir. Ya�nī nice mürāyī ṣūfī recm-bi’l-ahcār ve iḥrāḳ-bi’n-nāra 

lāyıḳdır. (S,T+ Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; ṣūfīniñ naḳdi ṣāfī ve bī-ḫiyānet olmaz 

diyen lafẓa muṭābıḳ ma�nā virmemiş1.)

ی ی   א כ ز ورد   
א ش  אش כ  ان  א  א

Ṣūfī-i mā ki zi-vird-i seḥerī mest şudī

Şāmgāheş nigerān bāş ki serḫoş bāşed

Ṣūfī-i mā iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Vird-i seḥerī iżāfeti 

beyāniyyedir. Ṣūfī-i mā mübtedā, mıṣrā�-ı ẟānī ḫaberi. Şāmgāheş; şāmgāh 

aḫşām vaḳti dimekdir, nitekim ṣubḥgāh ṣabāḥ vaḳti dimekdir, zīrā gāh müş-

terekdir zamānla mekān beyninde, şīn-i żamīr ṣūfīye rāci�dir. Nigerān ṣıfat-ı 

müşebbehedir, nigerīden’den, lüġatde baḳaġan ma�nāsınadır, ammā bunda 

nāẓır ma�nāsınadır, bāş fi�l-i emr müfred muḫāṭab, ol dimekdir, bāşīden’den, 

ṣayrūret ma�nāsına, (M,T+ nāẓır ol dimekdir.) Ki ḥarf-i beyān. Serḫoş, vāv-ı res-

mīyle ḫā’nıñ żammını ḳāfiye żarūreti içün fetḥaya işmāmla oḳumaḳ gerek ya�nī 

fetḥaya māyil, zīrā bu ġazelde şīn’iñ mā-ḳabli meftūḥdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ṣūfīmiz ki seḥer vaḳtiniñ virdinden mest olurdı ya�nī 

vecd iderdi, aḫşām vaḳtinde nāẓır ol ki serḫoş olur. Ya�nī seḥer virdinde esriyüp 

mestānelik gösteren ṣūfīmiz aḫşām seyr eyle ki bāde mesti olur.

אن כ  آ  د   ش 
א د  כ درو   א  روی 

Ḫoş buved ger miḥek-i tecrube āyed be-miyān 

Tā siyeh-rūy şeved her ki derū ġaş bāşed

Miḥek, mīm’iñ kesriyle, ism-i āletdir, ḥakke-yeḥukku’dan ya�nī naṣara bā-

bınıñ mużā�afından, bir nesne sürtecek ālet, meẟelā altun veyā gümüş sürtecek 

siyāh ṭaşa miḥekk dirler, tecrube’ye iżāfeti beyāniyyedir. Tā ḥarf-i ta�līl. Si-
yeh-rūy yüzi ḳara. Her ki aṣlında her kes ki idi ḳā�ide-i sābıḳ üzere ḥaẕf u īṣāl 

ile her ki oldı. Derū aṣlında der-ū idi, hemze vaṣl ile sāḳıṭ oldı, ū żamīri her 
ki’deki ki’ye rāci�dir.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫoşdur eger miḥekk-i tecrübe ortaya gelürse, ya�nī herke-

siñ naḳdini ve ḥālini añladur bir şey� gelse ortaya, ziyāde güzel olurdı, tā kim 

yüzi ḳara olaydı her kimsede (191a) ki ġışş1 vardır. Ya�nī her kimsede ki zerḳ u 

riyā olup ẓāhiri bāṭınına uymaz, rüsvāy olaydı dimekdir.

و د راه  ورد   אز 
א כ  ان  ۀ ر א 

Nāz-perverd-i tena��um ne-bered rāh be-dōst

�Āşıḳī şīve-i rindān-ı belā-keş bāşed

Nāz-perverd vaṣf-ı terkībīdir, tena��um’a iżāfeti beyāniyyedir, ni�metde 

nāzla besli kimse dimekdir. Ne-bered fi�l-i nefy-i müstaḳbel müfred ġā�ib, 

iletmez dimekdir. Be-dōst; bā ḥarf-i ṣıla, ne-bered fi�line müte�alliḳ mef�ūl-i 

ġayr-i ṣarīḥdir ve rāh mef�ūl-i ṣarīḥi. Nāz mübtedā, ne-bered ḫaberi. �Āşıḳī; 
yā ḥarf-i maṣdar. Şīve bunda ṣan�at ma�nāsınadır, rindān’a iżāfeti lāmiyyedir 

ve rindān’ıñ belā-keş’e beyāniyyedir. Belā-keş vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den, 

(S,T+ belā çekici dimekdir. �Āşıḳī mübtedā ve mā-ba�di ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ni�metde nāzla besli kimse dosta) yol iledemez, ya�nī 

ni�metde ve ṣafāda olan kimse vāṣıl-ı cānān olımaz, (M,T+ zīrā �āşıḳlıḳ belā ve miḥ-

net çekici rindleriñ pīşesidir, ya�nī miḥnet ü meşaḳḳat çekmeyen merd-i �ışḳ2 

olımaz,) Zīrā (S,T+ bār-ı �ışḳ) bār-ı girāndır, aña nāzikler müteḥammil olımaz.

ر אده  ری   د د  
א ش  א כ  א دل دا  

Ġam-ı dunyī-i denī çend ḫorī bāde bi-ḫor

Ḥayf bāşed dil-i dānā ki muşevveş bāşed

Ġam’ıñ dunyī’ye iżāfeti lāmiyyedir ve dunyī’niñ denī’ye beyāniyye. Bā-
şed bunda edāt-ı ḫaberdir, ḥayfdır dimek olur. Dil’iñ dānā’ya iżāfeti lāmiyye 

veyā beyāniyyedir, ikisine de taḥammüli var. Ki ḥarf-i beyān. Muşevveş ism-i 

mef�ūldür tef�īl bābından, ḳarış murış dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Alçaḳ dünyānıñ ġa-

mını nice bir yersin, bāde iç. Ḥayfdır ki dānānıñ göñli (M,T+ veyā dānā göñül) 

müşevveş ü perīşān ola. Ya�nī bāde içüp ṣafā sür, dünyā ġamına düşüp göñlüñe 

ne teşvīş virürsin dimekdir.

1 S: �ışḳ. 

2 M: merd-i �āşıḳ. 
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א  از  ز   آب  
א א   א رخ כ  ای 

Ḫaṭṭ-ı sāḳī ger ezīn gūne zened naḳş ber-āb

Ey besā ruḫ ki be-ḫūn-ābe munaḳḳaş bāşed

Ezīn gūne bunuñ gibi dimekdir, lākin bunda ez müstedrekdir, żarūret-i 

vezn içün gelmişdir, īn gūne dinilse yine bu ma�nāyı ifāde iderdi. Naḳş ber-āb; 
naḳş’dan murād ḫaṭ’dır ki tāze (2/ 62) ṣaḳaldan kināyetdir şu�arā dilinde. Ve 

āb’dan murād �ārıżdır ya�nī ṣaḳal biten yer. Ṣu üzre naḳş urmaḳdan murād 

�ārıż üzre tāze ḫaṭ ẓuhūr eylemekdir. Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūfdur, ey 

ḫāce dimekdir. Besā çoḳ. Ki ḥarf-i beyān. Be-ḫūn-ābe; bā ma�a ma�nāsınadır. 

Ḫūn-ābe ḳanlu ṣu dimekdir. Munaḳḳaş ism-i mef�ūldür tef�īl bābından.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫaṭṭ-ı sāḳī eger bunuñ gibi ṣu üzre naḳış urursa ya�nī ṣu 

gibi ṣāfī ve pāk �ārıż üzre (M,T+ ḫaṭṭ ẓuhūr idüp ḥāli üzre) ḳalursa ve tezāyüd 

üzre olup boẓulmazsa ey ḫāce, çoḳ �āşıḳıñ ruḫı ḫūn-āb ile münaḳḳaş olur, 

ya�nī çoḳ �āşıḳı ḳan aġladup yüzi ḫūn-ālūd olur dimekdir. (S,T+ Mıṣrā�-ı evveliñ 

ma�nāsını; sāḳīniñ ḫaṭṭı eger bu nev�den ura naḳş ṣuya diyen ve sāḳīniñ ḫaṭṭı 

eger āb üzre naḳşı bunuñ gibiden ura diyen ḥaḳḳ-ı edādan ġāfil olmuşlar1.)

وش אده  د  א  אدۀ  د و 
א ش  א  اب از כ آن   

Delḳ u seccāde-i Ḥāfıẓ bi-bered bāde-furūş

Ger şerāb ez-kef-i ān sāḳī-i mehveş bāşed

Bāde-furūş vaṣf-ı terkībīdir, furūşīden’den, bāde ṣatıcı dimekdir. Kef-i ān 

iżāfeti lāmiyyedir ve sāḳī-i mehveş iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ḫırḳa ve seccādesini bāde-furūş iledür, ya�nī Ḥāfıẓ 

ḫırḳa ve seccādesini  bāde-furūşa şarāb bahāsı virür eger şarāb ol sāḳī-i mehve-

şiñ elinden ve avucından olursa. Ya�nī şarābı ki ol sāḳī-i mehveşden (191b) içe, 

esbāb-ı zühd ü taḳvāyı hep şarāba virür.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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181

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�liün

آ و כאم از    آ  
اب در  آ אن כ   از 

Nefes ber-āmed u kām ez-tu ber-ne-mī-āyed

Fiġān ki baḫt-ı men ez-ḫāb der-ne-mī-āyed

Nefes ber-āmed nefes çıḳdı, nefes’den bunda rūḥ murāddır. Vāv ḥāliy-

yet ifāde ider. Ber ne-mī-āyed ḥāṣıl olmaz dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Baḫt-ı 
(M,T+ men) iżāfeti lāmiyyedir. Der-ne-mī-āyed; der ḥarf-i te�kīd, ne-mī-āyed 

bīdār olmaz ya�nī uyanmaz dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cān çıḳdı ya�nī öldüm, ḥālbuki senden murād ḥāṣıl olmaz. 

Ḥayf ki benim baḫtım ḫābdan ya�nī uyḳudan bīdār olmaz. Sābıḳan baḫtıñ 

ḫābda olmaḳ ve bīdār olmaḳ (M,T+ aḥvāli) tafṣīl olmuşdur, tekrāra iḥtiyāc yoḳ. 

(S,T+ Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; fiġān ki benim baḫtım uyḳudan içerü gelmez 

diyen ve mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsında; nefes yuḳarı geldi diyen ıṣṭılāḥ-ı �Acem-

den bī-ḫaber imişler1.)

אכ از כ ا  א   ا
כ آب ز در   آ

Ṣabā be-çeşm-i men endāḫt ḫākī ez-kūyeş

Ki āb-ı zindegiyem der-naẓar ne-mī-āyed

Be-çeşm; bā ḥarf-i ṣıla. Çeşm-i men iżāfeti lāmiyyedir. Ḫākī; yā ḥarf-i 

vaḥdet. Kūyeş iżāfeti de lāmiyyedir ve şīn-i żamīr cānāna rāci�dir. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Zindegiyem; kāf ḥarf-i resmīden bedeldir ve yā ḥarf-i maṣdar. Āb-ı zin-
degī dirlik ṣuyı dimekdir, āb-ı ḥayāt ma�nāsına, mīm-i mütekellim ma�nā ci-

hetinden naẓar’a muḳayyeddir, der-naẓarem taḳdīrinde, der ḥarf-i ṣıladır, bā 

ma�nāsına.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā benim gözüme anıñ kūyından bir ḫāk atdı ki āb-ı 

ḥayāt gözüme girmez. Ya�nī anıñ ḫāki gözüme tūtiyā olalı āb-ı ḥayvāna iltifā-

tım yoḳ dimekdir. Āb’la ḫāk müteżāddān olduġıçün ikisini bir beytde cem�1 

eyledi, (M,T+ ḥālbuki āb ḫākden çıḳar.)

م א    ا    
ادم   آ در כאم و 

Ḳad-i bulend-i tu-rā tā be-ber ne-mī-gīrem

Diraḫt-ı kām u murādem be-ber ne-mī-āyed

Ḳad-i bulend iżāfeti beyāniyyedir (M,T+ ve tu-rāya iżāfeti lāmiyye.) Tā bun-

da tevḳīt içündür, mādām ma�nāsına. Be-ber; bā ḥarf-i ṣıla, ber ismdir, sīne 

ma�nāsınadır. Diraḫt-ı kām iżāfeti beyāniyye. Kām ve murād lafẓān-ı müterā-

difāndır. Be-ber; bā yerine ḥarf-i ṣıladır. (M,T+ Ber) bunda īhām ṭarīḳiyledir, 

meyve ve sīne ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḳadd-i bülendiñi sīneme ṭutmayınca ya�nī seni sī-

neme çekmeyince benim dıraḫt-ı murādım meyveye ve netīceye gelmez ya�nī 

murādım ḥāṣıl olmaz.

ادی د ش   ز   دل כ 
כ   آ وز آن  

Muḳīm-i zulf-i tu şud dil ki ḫoş sevādī dīd

V’ez-ān ġarīb-i belā-keş ḫaber ne-mī-āyed

Muḳīm-i zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Muḳīm’iñ zulf’e iżāfeti ism-i 

fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i ta�līl. Sevādī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ġarīb-i 
belā-keş iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül seniñ zülfüñüñ muḳīmi oldı ya�nī zülfüñde ḳarār 

eyledi, zīrā güzel sevād gördi. Ya�nī zülfüñi göñüller çoḳluġından ma�mūr u 

ābādān görüp anda tavaṭṭun idüp ḳarār eyledi ve ol belā-keş ġarībden ḫaber 

gelmez, ya�nī kimse bilmez ki sevād-ı zülfde ḥāli ne oldı ki ḫaber vire. Sevād 

şenlikli ma�mūr yere dirler ve İstanbul ve Mıṣır ve Şām gibi şehirlere sevād-ı 

a�ẓam dirler. Bunda zülfe2 nisbet sevād ziyāde ḫūb vāḳi� olmuşdur.

1 S: derc. 

2 T: elife. 
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א ور  אر  رای  وی د  
 و د כאر   آ

Meger be-rūy-ı dil-ārāy-ı yār-ı mā v’er nī

Be-hīç vech-i diger kār ber-ne-mī-āyed

Be-rūy; bā ḥarf-i sebeb. Rūy’uñ dil-ārāy’a iżāfeti beyāniyyedir ve yār’a ve 

yār’iñ mā’ya iżāfeti lāmiyyelerdir. Dil-ārā vaṣf-ı terkībīdir, ārāyīden’den, göñül 

bezeyici ma�nāsına, ya�nī şevḳ u żiyā verici ma�nāsına. V’er nī vu eger nī’den 

muḫaffefdir, ve-illā dimekdir, yoḫsa ma�nāsına. Be-hīç vech; bā yine ḥarf-i se-

bebdir, vech’iñ diger’e iżāfeti beyāniyyedir. Be-rūy’uñ bā’sı ve be-hīç’iñ bā’sı 

ne-mī-āyed’e müte�alliḳdir. (192a) Bunda kār mübtedā ve mā-ba�di ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Meger bizim yārimiziñ rūy-ı dil-ārāsı sebebiyle (S,M+ maṣlaḥa-

tımız ḥuṣūle gele.) Yoḫsa hīç bir (S,M+ ġayrı) vecihle daḫi iş ḥāṣıl olmaz. Ya�nī �āşıḳıñ 

kārı şeref-i rūy-ı cānānla ḥāṣıl olursa olur, ve-illā �āşıḳın kārı bir ġayrı vecihle güşā-

yiş  ü fetḥ-i bāb bulmaz1. (S,T+ Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; bizim dil-ārā yārimiziñ 

yüzi şevḳine iş ḥāṣıl olur diyen terkībiñ ma�nā-yı manṭūḳīsini virmemiş2.)

א ار  د אدم  ق  ز  
כ כאر  آ د  و  

Zi-şest-i ṣıdḳ guşādem hezār tīr-i du�ā

Velī çi sūd yekī kārger ne-mī-āyed

Şest, (M,T+ şīn’den ṣoñra sīn’le,) kirişiñ oḳ gezi geçen yerine dirler, ṣıdḳ’a iżāfeti 

beyāniyyedir. Tīr-i du�ā da böyledir. Yekī birisi dimekdir. Kārger mü�eẟẟir dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Biñ du�ā oḳını şest-i ṣıdḳdan açdım3 ya�nī biñ du�ā oḳına 

güşād virdim, ḥāṣılı, ṣıdḳ ile biñ dürlü du�ā oḳudum, ammā ne fā�ide hīçbirisi 

mü�eẟẟir olmadı, ya�nī bu ḳadar du�ādan hīçbirisi ḳabūl olmadı, zīrā ḳabūl olsa 

murādım el virürdi. Şest ve guşād ve tīr mürā�āt-ı naẓīr ḳabīlindendir.

א د  ك   א  ط و כ 
ر  آ و ا ز  כאر ا 

Kemīne-şarṭ-ı vefā terk-i ser buved Ḥāfıẓ

Bi-rev eger zi-tu kār īn ḳadar ne-mī-āyed

1 M: güşāyiş bulmaz. S: güşāyiş ve fetḥ olmaz. 

2 <F+ Redd-i Şem�ī>

3 M: atdım. 
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Kemīne-şarṭ-ı vefā iżāfeti lāmiyyedir. Kemīne eksikrek dimekdir, (S+ yā 

ḥarf-i nisbet, nūn ḥarf-i te�kīd ve hā-yı resmī ḥarf-i taḫṣīṣ,) kemter ma�nāsı-

na. Terk-i ser iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Bi-rev fi�l-i emr müfred 

muḫāṭabdır, var git dimekdir. Kār īn ḳadar; aṣıl kelām īn ḳadar kār idi, żarū-

ret-i vezniçün taḳdīm u te�ḫīr ḳılındı.

Maḥṣūl-i Beyt: Vefādārlıḳ şarṭınıñ eksiklisi1 terk-i serdir ey Ḥāfıẓ, ya�nī cānān 

yolına cān u baş fedā eylemekdir. Pes, var git eger senden bu ḳadar iş gelmezse. 

Ya�nī terk-i ser eylemezseñ vefā-dār degilsin ve �ışḳ-ı cānāna lāyıḳ olımazsın.

Ba�żı nüsḫada altı beytli bir ġazel bulundı. Egerçi ekẟer devāvīnde bulun-

madı, ammā tetmīm-i fā�ide içün anı kitābet idelim, zīrā edāsı Ḫāce edāsına ve 

semtine beñzer. Ġazel budur:

182

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

م و כאر   آ ز دل  آ
אر در  آ م و  ر  د  ز 

Zi-dil ber-āmedem u kār ber-ne-mī-āyed

Zi-ḫod be-der şudem u yār der-ne-mī-āyed

Zi-dil ber-āmedem dilden çıḳdım ya�nī dil elimden gitdi. Vāv ma�nā-yı 

ḥāliyyet ifāde ider iki yerde bile. Kār ber-ne-mī-āyed işim ḥāṣıl olmaz dimek-

dir. Zi-ḫod be-der şudem; ḫod bunda kendi ma�nāsınadır, şudem bunda ref-

tem dimekdir, kendimden ṭaşra gitdim ya�nī kendimden geçdim. Der bunda 

ḥarf-i te�kīddir, ne-mī-āyed gelmez dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñülden çıḳdım, ḥālbuki işim ḥāṣıl olmaz. Kendimden 

geçdim gitdim, ḥālbuki yār gelmez2. Ya�nī yāriñ yolına kendimi fedā eyledim, 

ammā daḫi yār gelmez. (S,T+ Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; kendimden çıḳdım ve 

yār içerü gelmez diyen içerüden ma�nā virememiş3.)

1 M: en eksikligi. 

2 S: ḥālbuki baña yār gelmez. <T+ Yā Rab ol serv-i nāz gelmez mi / Nāzdan daḫi vaz gelmez mi>

3 <F+ Redd-i Sürūrī>
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ز אن  و  אل   ز در 
ی ز درازش   آ

Derīn ḫayāl be-ser şud zemān-ı �omr u henūz

Belā-yı zulf-i dirāzeş be-ser ne-mī-āyed

Derīn ḫayāl’den murād viṣāl-i cānān ḫayālidir. Be-ser şud; bā ḥarf-i ṣıla, 

uca ve nihāyete1 vardı dimekdir ya�nī dükendi ma�nāsına. Zemān-ı �omr iżāfeti 

lāmiyyedir. Vāv ḥarf-i ḥāl. Henūz mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Belā-yı zulf-i 
dirāzeş iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Be-ser; bā gine ḥarf-i ṣıladır.

Maḥṣūl-i Beyt: Zamān-ı �ömr viṣāl-i cānān ḫayālinde nihāyete vardı ve dü-

kendi, ammā ḥālbuki zülf-i dırāzı belāsı ġāyete varup dükenmez, ya�nī öldüm, 

gitdim ve zülf-i dırāzı belāsından ḳurtulmadım.

א   כא دل    
و   ا   آ

Besem ḥikāyet-i dil hest bā-nesīm-ı seḥer

Velī be-baḫt-ı men (192b) imşeb seḥer ne-mī-āyed

Besem; mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden dil’e muḳayyeddir, taḳdīri 

ḥikāyet-i dilem’dir. Bā bunda ḥarf-i ṣıladır, nesīm-i seḥer iżāfeti lāmiyyedir. 

Velī edāt-ı istidrāk. Be-baḫt-ı men; bā ḥarf-i ẓarf ve iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Nesīm-i seḥerde benim dilimiñ çoḳ ḥikāyeti var, ammā 

benim ṭāli�imde bu gice seḥer olup gelmez. Ya�nī firāḳ gicesi uzun olur, seḥeri 

ve ṣabāḥı ḳatı geç gelür. Ḥāṣılı, şeb-i firāḳ uzunluġından şikāyetdir.

ی א  אه    آه 
כ כאر  آ ن   כ  כ

Hemīşe āh-ı seḥergāh-ı men ḫaṭā ne-şudī

Kunūn çi şud ki yekī kārger ne-mī-āyed

Hemīşe [dā�im]. Āh-ı seḥergāh-ı men iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dā�imā benim āh-ı seḥergāhım (S,T+ ḫaṭā olmazdı ya�nī) 

ḫaṭā eylemeyüp mü�eẟẟir olurdı, ammā şimdi ne oldı ki hīç birisi mü�eẟẟir gel-

mez, ya�nī hīç birisiniñ te�ẟīri yoḳ.

1 M, T: vech-i nihāyete. F: vech u nihāyete.
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אل در د  و  כ ای دو 
ر  آ א ا  כ כאر  ز 

Fedā-yı dōst ne-kerdīm �omr u māl dirīġ

Ki kār-ı �ışḳ zi-mā īn ḳadar ne-mī-āyed

Fedā-yı dōst iżāfeti  maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ne-kerdīm fi�l-i 

nefy-i māżī mütekellim ma�a’l-ġayr. �Omr, ne-kerdīm’iñ mef�ūl-i evveli ve 

fedā mef�ūl-i ẟānīsi. Dirīġ siḥr-i ḥelāl ṭarīḳiyle vāḳi�dir. Ki ḥarf-i beyān. Kār-ı 
�ışḳ iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dosta fedā eylemedik �ömr ü mālı, ḥayf ki �ışḳ işi bizden 

bu ḳadar gelmez. Ya�nī �ömr ü māl fedā eylemek cānān yolında �āşıḳıñ kem 

pīşesidir, ḥayf ki bizim elimizden bu ḳadar iş gelmez.

ه از  כ א ر ز  כ  دل 
ر  آ ن ز  ز  כ

Zi-bes ki şud dil-i Ḥāfıẓ remīde ez-heme kes

Kunūn zi-ḥalḳa-i zulfeş be-der ne-mī-āyed

Remīde ürkmüş dimekdir. Ḥalḳa-i zulfeş iżāfetleri lāmiyyelerdir. Be-der 
bunda ṭaşra ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñli herkesden, ziyāde remīde olduġından şim-

di cānānıñ zülfinden ṭaşra çıḳmaz, ya�nī ḫalḳdan ziyāde ürkdüginden ḥalḳa-i 

zülf-i cānānda ḳarār idüp andan ṭaşra çıḳmaz.
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183

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

ود ام از    א د כ 
ود ا     درش כ 

Ḫoşā dilī ki mudām ez-pey-i naẓar ne-reved

Be-her dereş ki ne-ḫānend bī-ḫaber ne-reved

Ḫoşā; bunuñ gibi yerlerde elif mübālaġa ifāde ider, ne ḫoşdur dimek olur, 

ya�nī mübālaġa ile ḫoşdur1, niteki nīkā dirler, mübālaġa ile eyi diyecek yerde. 

Dilī’de yā ḥarf-i vaḥdet. Ba�żı nüsḫada dilī yerine kesī vāḳi� olmuş. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. Mudām dā�im ma�nāsınadır. Be-her dereş; bā ḥarf-i ṣıla, şīn-i 

żamīr dil’e rāci�dir. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne ḫoşdur bir göñül ki naẓar ardınca gitmeye ya�nī naẓara 

uymaya, ḥāṣılı, her nesneyi ki göz görür, kendini aña virmeye. Her ḳapuya 

ki meẕkūr göñli da�vet eylemeyeler ḫaber-dār olmayup varmaya, ya�nī da�vet 

olunmadıġı yere bilā-�ilm ü ma�rifet2 gitmeye. Ba�żı nüsḫada bi-ḫānend vāḳi�-

dir bā-yı istiḳbāliyye ile, Sürūrī de bu nüsḫayı iḫtiyār eylemişdir. Bu taḳdīrce 

ma�nā böyle olur ki; her ḳapuya ki dili da�vet eyleyeler, bī-ḫaber varmaya, ya�nī 

da�vet olunduġı taḳdīrce varacaḳ yeri bilmeyince varmaya.

د او כ  در آن   
ود כ  و    از  
Ṭama� der-ān leb-i şīrīn ne-kerdenem evlī’st

Velī çi gūne meges ez-pey-i şeker ne-reved

Der-ān; der ḥarf-i ṣıla. Leb-i şīrīn iżāfeti beyāniyyedir. Ne-kerden maṣ-

dar-ı menfī, mīm-i mütekellimle eylememegim ma�nāsınadır. Meges siñek, 

�Arapça ẕübāb dirler, (M,T+ ẕālıñ żammıyla.)

1 M: ya�nī mübālaġa ifāde ider, ya�nī mübālaġa ile ḫoşdur. T: ya�nī mübālaġa ifāde ider, ne ḫoşdur dimek 

olur, ya�nī mübālaġayla ḫoşdur. 

2 T, F: bilā �ilmin ve ma�rifetin. (Kelime sonlarına tenvin konulmuş.)
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Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ol leb-i şīrīnine ṭama� eylememegim evlādır, ammā 

siñek şeker ardınca ne vech ile gitmeye, ya�nī siñek ṭatlu ardınca elbette gider, 

ḫuṣūṣā ki şeker ola. Ḥāṣılı, cānānıñ lebine ṭama� eylememege ḳādir degilim.

ی א د ق  כאرم ا  כ 
ود ت   א אی   از  و

Tu k’ez-mekārim-i aḫlāḳ-ı �ālem-i digerī (193a)
Vefā-yı �ahd-i men ez-ḫāṭıret meger ne-reved

K’ez aṣlında ki ez idi, ki ḥarf-i beyān. Mekārim mekrumet’iñ cem�idir ve 

mekrumet, rā’nıñ żammıyla, maṣdardır, kerume-yekrumu’dan ya�nī ḥasune bā-

bından. Mekārim-i aḫlāḳ iżāfeti beyāniyyedir ve aḫlāḳ’ıñ �ālem’e ve �ālem’iñ 

diger’e lāmiyyelerdir. Digerī’de yā ḫiṭāb içündür. Vefā-yı �ahd-i men iżāfetleri 

lāmiyyelerdir. Meger bunda edāt-ı temennīdir, ola ki dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sen ki bir ġayrı �ālemiñ aḥlāḳı ya�nī ḫūyları eyülerinden-

sin, ya�nī �ālem-i Ḳuds’üñ ḫulḳı ve ḫūyı güzellerindensin, benim �ahdıma vefā 

eylemek ola ki ḫāṭırıñdan gitmeye. Ya�nī baña bir �ahd-i viṣāl buyurmuş idiñ, 

bāşed ki ol �ahde vefā idüp ḫulf-i va�d eylemeyesin. (S,T+ Mıṣrā�-ı evvelde ki 
lafẓını terk idüp ez-mekārim yazanlar cemī� nüsḫalara muḫālif yazmışlar1. 

Ve mıṣrā�-ı ẟānīde vefā vu �ahd-i men diyü vāv-ı �āṭıfa īrād idenler ma�nā-yı 

ṣaḥīḥden ġāfil imişler2. Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; benim vefām ve �ahdim 

seniñ ḫāṭırıñdan taşra gitmez diyen ma�nā-yı müstaḳīmden taşra gitmiş3. Ve 

mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; sen bir ġayri �ālemiñ aḫlāḳ-ı kerīmesindensin diyen 

ve sen eyü ḫūylulardan bir ġayri �ālemsin diyenler birbiri iẟrince �aceb pūyān u 

revān olmuşlar4.)

ی כ  א ه ام  ۀ  د اد د
ود ام  از   אل  כ  

Sevād-ı dīde-i ġam-dīdeem be-eşk me-şūy

Ki naḳş-ı ḫāl-ı tuem hergiz ez-naẓar ne-reved

Sevād-ı dīde iżāfeti lāmiyyedir, gözüñ ḳarası dimekdir ki bebekden �ibā-

retdir ve dīde’niñ  ġam-dīde’ye iżāfeti beyāniyyedir ve ġam-dīde’niñ mīm-i 

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 S: �aceb pūyān olmuşlar. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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mütekellime lāmiyyedir. Ġam-dīde vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, ġam görmüş 

göz dimekdir. Be-eşk; bā ma�a ma�nāsınadır, eşk göz yaşıdır. Me-şūy fi�l-i nehy 

müfred muḫāṭab. Ki ḥarf-i ta�līl. Naḳş-ı ḫāl iżāfeti beyāniyyedir ve ḫāl’iñ tu’ya 

ve tu’nuñ mīm-i mütekellime iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ne-reved bunda fi�l-i 

müstaḳbel ve fi�l-i nehy-i1 ġāyib olmaḳ mümkündür, gitmez veyā gitmesün 

dimek olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ġam görmüş gözümüzüñ ḳarasını eşkle yuma, ya�nī 

bizi aġladup gözümüz yaşını aḳıtma, tā ki seniñ ḫāliñ naḳşı hergiz naẓarımız-

dan2 gitmeye. Veyāḫud ma�nā böyle ola; zīrā seniñ ḫāliñ naḳşı hergiz naẓarım-

dan gitmez, ya�nī ḫāliñ naḳşı gözümde bir mertebede merkūz u ẟābitdir ki ne 

ḳadar yusañ naẓarımdan gitmez, veyāḫud hergiz naẓarımdan gitmesün ṭursun. 

Ḥāṣılı, merdüm-i çeşmini ḫāl-i cānāna teşbīh idüp buyurur: Beni çok3 aġladup 

ḫāliñe müşābih merdüm-i çeşmimi nā-bīnā eyleme ki cemāl-i cemīliñ müşāhe-

desinden maḥrūm ḳalam veyāḫud ḳalmayam.

د כ   א  از  אه 
ود ن      دود د 

Siyāh-nāmeter ez-ḫod kesī ne-mī-bīnem

Çi gūne dūd-ı dilem çun ḳalem be-ser ne-reved

Siyāh-nāme ve nāme-siyāh günāhkārdan kināyetdir, ter edāt-ı tafḍīldir. 

Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet. Dūd-ı dilem; mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden 

ser’e muḳayyeddir, be-serem taḳdīrinde. Çun ḳalem teşbīhi de ma�nā cihe-

tinde be-ser ne-reved’den ṣoñra mülāḥaẓa olunur. Ser’den bunda mütekellime 

nisbet baş murāddır ve ḳaleme göre uç murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendimden günāhkārrek hīç bir kimse görmem. Pes, böy-

le4 olınca nicesine5 göñlümüñ dütüni ḳalem gibi başıma gitmeye? Ya�nī ḳale-

miñ dütüni ki mürekkebdir ki dūddan ḥāṣıldır, pes, mürekkeb ḳalemiñ ucına 

vardıġı gibi benim göñlüm dütüni ki āhdan �ibāretdir, başıma çıḳar ya�nī depe-

me aġar. İstifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle.

1 M, T: emr-i. 

2 S: naẓarımdan. 

3 S: çoġ. 

4 S: böylesine. 

5 M: nice. 
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א د و  زه  אش   د 
ود כ  כאر ز    

Dilā me-bāş çunīn herze-gerd u her-cāyī

Ki hīç kār zi-pīşet bedīn huner ne-reved

Dilā münādā. Me-bāş fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, (193b) olma dimekdir. 

Herze-gerd; herze zā�id u bāṭıl dimekdir, gerd ise gerdīden’den müştaḳdır ki 

dönmek ma�nāsınadır. Pes, herze-gerd vaṣf-ı terkībīdir ve hercāyī herze-gerd’e 

ma�ṭūfdur ve ma�nāda aña ḳarībdir, zīrā herze-gerd zā�id ü bāṭıl yere aşaġa ve 

yuḳarı folta1 urana dirler ve her-cāyī’niñ āḫirindeki yā ḥarf-i nisbetdir, her 

yere mensūb dimekdir, ya�nī her nereye olursa vara dimekdir ve ne yerde2 olur-

sa buluna. Ki ḥarf-i ta�līl. Zi-pīşet öñüñden dimekdir, ammā ma�nā-yı lāzımī-

si senden dimekdir. Bedīn huner didigi, ya�nī herze-gerd u her-cāyī olmaḳ 

hüneriyle. Bu iki vaṣfa huner buyurduġı naḳīżıyla tesmiye ṭarīḳiyledir, Hindī 

ḳula kāfūr didikleri gibi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, böyle herze-gerd u hercāyī olma, zīrā bu iki vaṣıf-

la senden hīç bir iş ileri gitmez, ya�nī senden (S+ hīç) bir ma�ḳūl iş ṣādır olmaz.

אز  م از ره  כ  אج 
ود ز כ در     

Be-tāc-ı hudhudem ez-reh me-ber ki bāz-ı sefīd

Zi-kibr der-pey-i her ṣayd-ı muḫtaṣar ne-reved

Tāc-ı hudhudem iżāfetleri lāmiyyelerdir, (M,T+ mīm-i mütekellim ma�nā ci-

hetinde me-ber kelimesine muḳayyeddir. Ki ḥarf-i ta�līl. Bāz-ı sefīd aḳ ṭoġana 

dirler, iżāfeti beyāniyyedir) ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Kibr bunda tekeb-

bür ü ta�aẓẓum ma�nāsınadır. Ṣayd-ı muḫtaṣar ḥaḳīr ṣayddan �ibāretdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Hüdhüd tācıyla beni yoldan çıḳarma. Ḫiṭāb �āmmdır ve 

ẕikr-i cüz� ve irāde-i küll ḳabīlindendir, ya�nī tācdan murād ṣāḥib-i tācdır. Ya�nī 

beni bir cüz�ī nesne ile aldama, zīrā aḳ ṭoġan kibrinden ve ta�aẓẓumından her 

muḫtaṣar (M,T+ u ḥaḳīr) ṣaydıñ ardınca gitmez. Ya�nī ben bāz-ı sefīd ḥükminde-

yim, degme cüz�ī nesne ile aldanmam, ḥāṣılı, dünyānıñ cüz�ī leẕẕetiyle aldanup 

āḫiretimi terk eylemem dimekdir.

1 S, T, F: fota. 

2 M, T: nerede. 
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ار د در  ی  א  אد  ز   
ود ام   ا כ   ز 

Zi-men çu bād-ı ṣabā būy-ı ḫod dirīġ me-dār

Çi-rā ki bī-ser-i zulf-i tuem be-ser ne-reved

Bād-ı ṣabā’ya teşbīh būy’ı �adem-i dirīġdedir1. Çi-rā edāt-ı ta�līldir, zīrā 

ma�nāsına. Ki ḥarf-i  beyān. Ser-i zulf-i tuem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Bunda 

ser’den mużāf maḥẕūfdur, taḳdīri būy-ı ser-i zulf’dür. Ne-reved’iñ dāl’ı bunda 

mīm-i mütekellim yerinde vāḳi�dir żarūret-i ḳāfiye içün, taḳdīri be-ser ne-re-
vem’dir, ẓāhiren iltifāt ṣūretidir ki mütekellimden muġāyebeye (M,T+ intiḳāl-

dir,) ammā ma�nā cihetinden iltifāt degildir ki mütekellimden mütekellime 

intiḳāldir. Egerçi bu mıṣrā�ıñ ma�nā-yı manṭūḳīsi; zīrā ki ben seniñ ser-i zül-

füñsüz başa varmaz’dır, ammā ma�nā-yı lāzımīsi başa varmam dimekdir, ya�nī 

ben seniñ ser-i zülfünsüz başa varamam ya�nī ansız olamam dimekdir. Arala-

rında bu üslūb vāḳi� olur2. Nitekim Şāhī’niñ bu beyti böyledir.

Beyt:   م ز אن  אر  ا ا 
س    א  م  د

Eger īn bār cān3 berem zi-ġamet

Digerem4 �āşıḳī heves ne-koned5

Maḥṣūl-i Beyt: Benden bād-ı ṣabā gibi būyuñı dirīġ eyleme ya�nī bād-ı 

ṣabā dirīġ eylemedigi gibi sen de dirīġ eyleme, zīrā bād-ı ṣabā her ne cins rā-

yiḥaya uġrarsa anıñ rāhiyasıyla mütekeyyif olup bile götürür, zīrā ki ben seniñ 

būy-ı zülfüñsüz başa varamam, ya�nī ansız geçinemem ve ansız olamam dimek-

dir. Ḥāṣılı, seniñ būy-ı (M,T+ ser-i) zülfüñ baña lā-büddür. (S,T+ Mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsında; niçün ki seniñ zülfüñ başınsız benim başıma ḳokı gitmez diyen ve 

niçün zīrā seniñ ser-i zülfüñsüz benim başıma gitmez diyen bir ḳıl ucınca bu 

mıṣrā�ıñ ma�nāsından būy almamışlardır6. Ve minhusinde ne-reved kelimesi-

niñ fā�ili būy ve ṣabā olmaḳ mümkündür diyen nā-mümkin söylemiş7.) 

1 S: Būy’ı bād-ı ṣabā’ya teşbīh �adem-i dirīġden kināyetdir.

2 S: Aralarında bu üslūb çoḳ vāḳi� olur.

3 S: cihān. 

4 M, T: Vu gerem. 

5 Eğer bu defa canımı senin gamından/aşkından kurtarırsam bir daha âşıklık hevesinde olmam. 

6 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

7 <T+ Redd-i Şem�ī>
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ی    ش دا 
ود ر  כ آب روی   
Bi-pūş dāmen-i �afvī be-zellet-i men-i mest

Ki āb-ı rūy-ı şerī�at bedīn ḳadar ne-reved

Dāmen-i �afv iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i tenkīr, ḥarf-i vaḥdet i�tibār 

eyleyen bilmemiş1. Zellet, (M,T+ zā’nıñ ve lām’ıñ fetḥalarıyla,) lüġatde balçıḳda2 

veyā ġayrı nesnede ṭayrınmaġa3 dirler, ammā ekẟer (194a) günāhda isti�māl 

iderler, evvelinde bā ḥarf-i ṣıladır, men’e iżāfeti lāmiyyedir (S+ ve men’iñ mest’e 

beyāniyye. Ki ḥarf-i ta�līl. Āb-ı rūy-ı şerī�at iżāfetleri lāmiyyelerdir.) Bedīn; bā 

ma�a ma�nāsınadır, ne-reved’e müte�alliḳdir. Īn ḳadar, zellet’e işāretdir4.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Ben mestiñ zelletine 

�afv etegini ört ya�nī benim günāhımı setr eyle, ḥāṣılı, mestāneligimi kimseye 

bildürme, zīrā şerī�atıñ yüzi ṣuyı ya�nī �ırżı bu miḳdārla gitmez, ya�nī benim 

günāhımı setr eylemek sebebiyle veyā benim günāhımla �ırż-ı şer�-i şerīfe ḫalel 

gelmez. Ḥāṣılı, benim bāde-nūşluġumı iḫfā eylemekle veyā benim bāde-nūş 

olmamla5 āb-ı rūy-ı şerī�ata noḳṣān gelmez.

א دارم و  س  ا   
ود ش   و زر  כ د در כ

Men-i gedā heves-i serv-ḳāmetī dārem

Ki dest der-kemereş cuz be-sīm u zer ne-reved

Men-i gedā iżāfeti beyāniyyedir. (T+ Men-i gedā mübtedā) (S,T+ve mā-ba�di 

ḫaberi.) Heves’iñ serv-ḳāmet’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Serv-ḳā-
met vaṣf-ı terkībdir, serv boylı dimekdir, yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Dest mübtedā ve ne-reved ḫaberi ve bāḳīsi ne-reved’e müte�alliḳdir. Der-ke-
mereş; der ḥarf-i ṣıla, şīn-i żamīr serv-ḳāmet’e rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben gedā bir serv boylunuñ hevesin ṭutarım6 ya�nī bir serv 

boyluya (S+ mübtelāyım) ki sīm ü zerden ġayrıyla beline el varmaz7. Ya�nī sīm ü 

zer ister der-āġuş olmaġa, ma�rifet ü kemāl istemez.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: balçıḳdır. 

3 S: ṭayınmaġa. M, T: ṭaprıtmaġa.

4 S: Īn ḳadar’la setr-i zellet’e işāretdir. 

5 M: ben bāde-nūş olmaḳla. T: benim bāde-nūş olmaġımla. 

6 S, M: ṭutarın. 

7 S: virimez. 
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א ده אده و اول   אر 
ود ر  ط آن כ ز   

Bi-y-ār bāde vu evvel be-dest-i Ḥāfıẓ dih

Be-şarṭ-ı ān ki zi-meclis suḫan be-der ne-reved

Bi-y-ār bāde ḫiṭāb-ı �āmmdır. Be-dest-i Ḥāfıẓ; bā ḥarf-i ṣıla, dih ṣīġasına 

müte�alliḳdir ve iżāfet lāmiyyedir1. Be-şarṭ-ı ān ki, bā’sı da dih’e müte�alliḳ-

dir ve iżāfeti lāmiyyedir. Zi-meclis, ne-reved’e müte�alliḳdir ve fā�ili taḥtında 

suḫan’a rāci� żamīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey yār, bāde getür ve evvel Ḥāfıẓ’ıñ eline vir, ammā ol şarṭla 

ki meclisden söz ṭaşra gitmeye2, ya�nī bāde-nūşluġumuz3 mestūr olmaḳ şarṭıyla 

bize bāde vir.

184

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

אم و  د כאر دل  אن כ  ا 
אم و   در آرزوی 

Gudāḫt cān ki şeved kār-ı dil tamām u ne-şud

Bi-sūḫtīm derīn ārzū-yı ḫām u ne-şud

Gudāḫt müşterekdir lāzımla müte�addī beyninde, bunda lāzımdır, eridi 

dimekdir, cān fā�ili. Ki ḥarf-i ta�līl. Kār-ı dil iżāfeti lāmiyyedir. Tamām’dan 

murād  kemāldir. Bi-sūḫtīm; bā ḥarf-i te�kīd, sūḫtīm fi�l-i māżī mütekellim 

ma�a’l-ġayr, lāzımla müte�addī beyninde müşterekdir, bunda lāzımdır, yandıḳ 

dimekdir. Derīn; der ḥarf-i ẓarf ve īn işāretdir kār-ı dil tamāmlıġına ki ār-
zū-yı ḫām andan �ibāretdir.

1 S: beyāniyyedir. 

2 S: çıḳmaya. 

3 S: bāde-nūşluġum. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Göñül (M,T+ işi) tamām olmaġiçün cān eridi, ḥālbuki göñül 

işi tamām olmadı, ya�nī kār-ı dil ṭaleb-i (M,T+ taḥṣīl-i) viṣāl-i cānān idi, ammā bu 

taḥṣīl müyesser olmadı. (S,T+ Yandıḳ) bu ārzū-yı ḫāmda1 ya�nī kār-ı dil tamām 

olmaḳ ārzūsında, ḥālbuki olmadı, ḥāṣılı, taḥṣīl-i viṣāl-i cānān müyesser olmadı. 

İki mıṣrā�da bile vāv’lar ma�nā-yı ḥāliyyet ifāde ider ve bundan ṣoñra ḳāfiye ile 

redīf beyninde gelen vāv’lar hep böyledir, ġaflet olunmaya.

د א  אن כ در   
אم و  אن از   اب  م 

Fiġān ki der-ṭaleb-i genc-nāme-i maḳṣūd

Şudem ḫarāb-ı cihān ez-ġameş tamām u ne-şud

Ki ḥarf-i beyān. Der ḥarf-i ẓarf. Ṭaleb’iñ genc-nāme’ye iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir ve genc-nāme terkīb-i mezcīdir, aṣlında nāme-i genc idi, 

ḫazīne defterinden �ibāretdir, maḳṣūd’a iżāfeti beyāniyyedir. Ḫarāb-ı cihān 

iżāfeti lāmiyyedir. Ġameş; şīn-i żamīr dilde merkūz cānāna rāci�dir. Tamām 

ḫarāb’a ḳayddır, ya�nī küllī ḫarāb oldum dimekdir. Ne-şud’uñ fā�ili maḥẕūf bir 

ḥāṣıl �ibāretidir, taḳdīri ne-şud ḥāṣıl ya�nī genc-nāme-i maḳṣūd2.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayfā ki maḳṣūd genc-nāmesiniñ ṭalebinde ve taḥṣīlin-

de külliyyen ḫarāb-ı cihān oldum anıñ ġamından, ammā ḥāṣıl olmadı ya�nī 

maḳṣūd ḥāṣıl olmadı. Ya�nī genc-nāme-i maḳṣūd içün ḫarāb u yebāb oldum, 

ammā genc-nāme-i maḳṣūd ḥāṣıl olmadı. Ḳāfiye redd-i maṭla� (194b) ṭarīḳiyle 

vāḳi� olmuş. Cā�izdir ki maḳṣūda bir mużāfun ileyh taḳdīr oluna, ya�nī gen-

c-nāme-i maḳṣūd-ı dil taḥṣīl olunmadı. Ḥāṣılı, maḳṣūd viṣāl-i cānān idi, ammā 

müyesser olmadı. (S+ Gence nisbet ḫarāb �ibāreti münāsibdir, zīrā genc ekẟer 

ḫarābede bulunaġandır3.)

ر ی   در و درد כ در  و 
ام و  ا  כ م   

Dirīġ u derd ki der-cust u cūy-ı naḳd-i ḥużūr

Besī şudem be-gedāyī ber-i kirām u ne-şud

Dirīġ ve derd bunuñ gibi yerlerde lafẓān-ı müterādifāndır. Ki ḥarf-i beyān. 

Der ḥarf-i ẓarf. Cust u cūy �aṭf-ı tefsīrī şeklidir, istemek (S,T+ ve irdemek) 

1 M: bende bu ārzū-yı ḫāmda. 

2 S: taḳdīri ne-şud ḥāṣıl ya�nī genc-nāme-i maḳṣūd ne-şud ḥāṣıl dimekdir.

3 Bu cümle F’de derkenarda yazılmıştır.
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ma�nāsınadır. Naḳd’iñ ḥużūr’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Şudem 

bunda reftem ma�nāsınadır. Be-gedāyī; bā muṣāḥabet içündür veyā ḥarf-i ṣıla 

ve yā ḥarf-i maṣdar, gedālıḳla dimekdir. Ber bunda ḳat ma�nāsınadır, kirām’a 

iżāfeti (M,T+ lāmiyyedir) ve kirām kerīm’iñ cem�idir, eyiler ve civān-merdler 

ma�nāsınadır. Ne-şud’uñ fā�ili beyt-i sābıḳ gibi ḥāṣıl lafẓıdır, ya�nī naḳd-i 
ḥużūr ḥāṣıl ne-şud1.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayfā ve dirīġā ki naḳd-i ḥużūr ṭalebinde gedālıġla kirām 

yanına çoḳ vardım, (M,T+ ammā naḳd-i ḥużūr ḥāṣıl olmadı. Ya�nī ekābir-i 

�ulemā ve meşāyiḫe çoḳ vardım ki) baña naḳd-i ḥużūra delīl olalar, ammā 

naḳd-i ḥużūr müyesser olmadı. Ba�żı nüsḫada naḳd yerine genc düşmüş ve 

kāf yā �Acemī ola meftūḥ veyā �Arabī ola mażmūm. İkisine de taḥammüli var. 

İżāfet beyāniyyedir her vecihle.

م       
م و  م   כ 
Be-lābe goft şebī mīr-i meclis-i tu şevem

Şudem be-raġbet-i ḫīşeş kemīn ġulām u ne-şud

Be-lābe; bā muṣāḥabet içündür. Lābe yalvarmanıñ ismidir, laṭīfeye de 

mezelenmege de dirler, (S,T+ bundaki āḫirdeki2 ma�nāyadır.) Şebī’de yā vaḥ-

det (M,T+ içündür.) Mīr-i meclis anlarda ol kimsedir ki meclise müte�alliḳ 

olan umūr aña müfevvaż ola. Mīr-i meclis-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Şevem 

fi�l-i mużāri� nefs-i (M,T+ mütekellim) vaḥde, olurum dimekdir. Be-raġbet-i 
ḫīşeş; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Raġbet-i ḫīşeş iżāfetleri lāmiyyelerdir, şīn-i żamīr 

goft’uñ fā�ili ki cānāndır, aña rāci�dir ve ma�nā cihetinde şīn-i żamīr ġulām’a 

muḳayyeddir, kemīn ġulāmeş dimekdir. Ne-şud’uñ fā�ili mīr-i meclise rāci� 

żamīrdir, ya�nī mīr-i meclis ne-şud dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānān laṭīfe ile didi ki bir gice seniñ mīr-i meclisiñ olu-

rum. Ḫāce buyurur ki, ben kendi raġbetimle anıñ eksikli3 ḳulı oldum, ammā 

bir gice mīr-i meclisim olmadı, ya�nī ḳulluġını ve ḫidmetini  raġbetle iḫtiyār 

eyledim, ammā gelüp meclisim müşerref idüp mīr-i meclisim olmadı. Şebī 

lafẓı goft’a da mīr-i meclis’e de ḳayd olmaḳ mümkündür, te�emmel tedri.

1 T, F: ne-şud ḥāṣıl naḳd-i ḥużūr. 

2 T, F: bunda iki aḫīrdeki. 

3 M: eksikligi. 
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ان א ر ا   אم داد כ 
אم و  ی و دردی כ   

Peyām dād ki ḫāhem nişest bā-rindān

Bi-şud be-rindī vu durdī-keşīm nām u ne-şud

Peyām peyġām’dan muḫaffefdir, ḫaber dimekdir. Nişest bunda nişesten 

ma�nāsınadır. Bi-şud bunda bi-reft dimekdir. Be-rindī’de yā ḥarf-i maṣdar-

dır ve (S+ durdī-keşīm’de daḫi yā ḥarf-i maṣdardır ve) mīm-i mütekellim 

ma�nā cihetinde nām’a muḳayyeddir, nāmem taḳdīrinde. Ne-şud’uñ fā�ili 

hem-nişīn’dir, ḫāhem nişest ḳarīnesiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānān peyām virdi ki rindler ile oturısaram ya�nī rindler 

ile (S,T+ muṣāḥib) olısaram. Ḫāce buyurur ki rindlikle ve dürdī-keşlikle nāmım 

�āleme gitdi ve münteşir oldı ve bizimle hem-nişīn olmadı. Ya�nī anıñ peyāmı 

sebebiyle rind u bāde-nūş olduḳ, bāşed ki bizimle hem-nişīn ola, ammā olmadı.

روا در  ا   כ دل
אب دام و  د  و  כ د در ره 

Revā’st der-ber eger mī-ṭaped kebūter-i dil

Ki dīd der-reh-i ḫod pīç u tāb-ı dām u ne-şud

Revā’st cā�izdir dimek olur, zīrā revā cevāz ma�nāsına ismdir. Der-ber; der 
ḥarf-i ẓarfdır ve ber sīne. Mī-ṭaped1 fi�l-i mużāri�-i ḥāl, bā-yı �Acemī ile, ṭala-

bıya dimekdir, ya�nī mużṭarib (195a) ve bī-ḳarār ola. Aṣlında mī-tebed idi, ṭā 

tā’dan dönmüşdür, zīrā dillerinde ṭā yoḳdur. Niteki dimişler.

Ḳıt�a:2  א אر  ر  ف ا آ ا  
אف   را   א ا زی  א א 

אد ای ا دل وف و   از  ا 
אف א و  و  א و  אد و  אد و  א و  א و 
Heşt ḥarf ’est ān ki ender-Fārisī n’āyed hemī

Tā ne-y-āmūzī ne-bāşī enderīn ma�nī mu�āf

Bi-şnev ez-men īn ḥurūf u yād gīr ey ehl-i dil

$ā vu ḥā vu ṣād u ḍād u ṭā vu ẓā vu �ayn u ḳāf3

1 S: mī-ṭalebed. (S’de beyitteki mī-ṭaped de mī-ṭalebed şeklinde yazılmış.)

2 M, S, F: Beyt. F nüshası esas alındı.
3 Farsçada (Farsça asıllı kelimelerde) sekiz harf bulunmaz. Bunları öğrenmedikçe bu hususta muaf 

olamazsın, mutlaka öğrenmen gerekir. Ey gönül ehli, bunları benden işit ve ezberle ki bunlar ẟ, ḥ, ṣ, ḍ, 
ṭ, ẓ, � (�ayın) ve ḳ harfleridir. 
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Kebūter gügercin, dil’e iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Der-reh-i ḫod; 
der ḥarf-i ẓarf, reh-i ḫod iżāfeti lāmiyyedir. (S+ Pīç u tāb burum ve büklüm 

ma�nāsına �aṭf-ı tefsīrīdir, tāb’ıñ dām’a iżāfeti lāmiyyedir.) Ne-şud bun-

da ne-reft ma�nāsınadır, fā�ili kebūter-i dil’dir, (S,T+ taḳdīri der-dām-ı zulf-i 
cānān ne-şud’dur.)

Maḥṣūl-i Beyt: Lāyıḳdır eger sīnede göñül gügericini ṭalabıyup bī-ḳarār 

olursa, zīrā kendi yolında dām-ı zülf-i cānānıñ pīç ü tābını gördi ve aña varma-

dı. Pes, nedāmet çeküp sīnede mużṭarib u bī-ḳarār olsa lāyıḳdır ki niçün varup 

dām-ı zülf-i cānāna şikār olmadım diyü.

س כ   آن   در آن 
אم و  אد   ن כ در د ا  

Der-ān heves ki be-mestī bi-būsem ān leb-i la�l

Çi ḫūn ki der-dilem uftād hemçu cām u ne-şud

Heves ārzū ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. Be-mestī; bā ḥarf-i ẓarf ve yā 

ḥarf-i maṣdar. Leb-i la�l iżāfeti beyāniyyedir. Çi bunda mübālaġa ifāde ider, ni-

teki mirāren mürūr eylemişdir. Ki yine ḥarf-i beyāndır. Der ḥarf-i ṣıla. Hemçu 
cām dil’e de uftād’a da ḳayd olmaḳ mümkündür. Ne-şud’uñ fā�ili muḳadder 

būs’dur ḳarīne-i sābıḳa ile, ya�nī būs muyesser ne-şud dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol hevesde ki mestlikde ol leb-i la�l-i cānānı öpem diyü ne 

mübālaġa ḳan ki yüregime düşdi cām gibi ve ḥālbuki būs müyesser olmadı. 

Ya�nī cām gibi pāk ü ṣāfī yüregime veyāḫud yüregime mübālaġa ḳan düşdi 

cāma bāde-i surḫ düşdigi gibi, ammā būs müyesser olmadı. Zīrā cāma ḫūn 

düşmekden murād bāde-i surḫ düşmekdir teşbīh ṭarīḳiyle.

م ی    د راه  כ
אم و  دم  ا כ   

Be-kūy-ı �ışḳ me-nih bī-delīl-i rāh ḳadem

Ki men be-ḫīş numūdem ṣed ihtimām u ne-şud

Be-kūy-ı �ışḳ; bā ḥarf-i ẓarf veyā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet beyāniyyedir. Me-nih, 

(M,T+ mīm’iñ fetḥi ve nūn’uñ kesri ve hā’nıñ sükūnıyla,) fi�l-i nehy müfred 

muḫāṭab, ḳoma dimekdir. Delīl-i rāh iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. 

Ḳadem, me-nih’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-kūy-ı �ışḳ ġayr-i ṣarīḥi, bī-delīl de 
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me-nih’e müte�alliḳdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Men mübtedā, numūdem ḫaberi ve 

be-ḫīş ḫabere müte�alliḳ ve ṣed ihtimām ḫaberiñ mef�ūl-i ṣarīḥi. Ne-şud’uñ 

fā�ili viṣāl-i ma�şūḳdur, ya�nī viṣāl-i ma�şūḳ müyesser ne-şud dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ maḥallesine yol ḳulavuzı1 olmayınca ḳadem ḳoma, 

ya�nī viṣāl-i cānāna bir vāsıṭa lāzımdır, zīrā ben kendi kendimle yüz dürli ḳaṣd 

u ihtimām gösterdim, ammā viṣāl müyesser olmadı. Ya�nī her ne ḳadar ki ken-

dim vāsıṭasız sa�y ü kūşiş eyledimse viṣāl-i cānān müyesser olmadı.

כ א از   ا  ار  
د آن  رام و  س כ  ان 
Hezār ḥīle ber-engīḫt Ḥāfıẓ ez-ser-i fikr

Bedān heves ki şeved ān ḥarīf rām u ne-şud

Ber-engīḫt; ber ḥarf-i te�kīd, engīḫt fi�l-i māżī müfred ġā�ib, ḳopardı di-

mekdir, ammā bunda peydā idüp ẓuhūra getürdi ma�nāsınadır. (S,T+ Hezār 
ḥīle, ber-engīḫt’iñ mef�ūl-i ṣarīḥidir ve ez-ser-i fikr ġayr-i ṣarīḥi.) Ser bunda 

cihet ve uç ma�nāsınadır, fikr’e iżāfeti beyāniyyedir. Bedān heves; bā ḥarf-i 

muṣāḥabet ve ān ism-i işāretdir heves’e. Ki ḥarf-i beyān. Ḥarīf’den bunda 

cānān  murāddır, nitekim ba�żı nüsḫada nigār vāḳi� olmuşdur. Ne-şud’uñ fā�ili 

taḥtında rām’a rāci� żamīrdir. Rām muṭī� ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ fikr cihetinden biñ ḥīle iẓhār eyledi ya�nī ḳuvvet-i 

mütefekkire ile nice dürli mekr u ḥīle ḳurdı ol ārzū ve hevesle ki (195b) ol 

ḥarīf aña rām u muṭī� ola, ammā olmadı, zīrā Ḥāfıẓ faḳīrdir, nigār ise sīm ü zer 

ister, ma�rifet ü kemāle mā�il degil, pes, aña rām olmaz.

1 S, M: ḳulaġuzı. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

ا  ون  אن ز   ا   
ا  ن  א ا و د אی آ

Merā mihr-i siyeh-çeşmān zi-ser bīrūn ne-ḫāhed şud

Ḳażā-yı āsmān’est īn u dīger-gūn ne-ḫāhed şud

Merā benim. Siyeh-çeşmān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat ol-

duġıçün, taḳdīri dilberān-ı siyeh-çeşmān idi. (S+ Siyeh-çeşmān) (M,T+ vaṣf-ı) 

terkībī aḳsāmındandır, ḳara gözliler dimekdir. Şud bunda şuden ma�nāsınadır. 

Ḳażā-yı āsmān iżāfeti lāmiyyedir. Ḳażā ḥüküm ma�nāsınadır, bunda āsmān’a 

nisbeti mecāzīdir, zīrā ḥaḳīḳatde ḥüküm Allāh’ıñdır. Īn ism-i işāretdir ḳara 

gözlileriñ muḥabbeti başdan çıḳmamaġa. Dīger-gūn ġayrı dürli dimekdir. Bu 

ġazeliñ redīfinde vāḳi� olan şud maṣdar1 ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳara gözlüleriñ muḥabbeti benim başımdan ṭaşra gitme-

yiserdir ya�nī (S,T+ başımdan) çıḳmayısardır, zīrā bunlarıñ muḥabbeti ḥükm-i 

āsumānīdir, bir dürlü daḫi olmaz2 ya�nī müteġayyir olmaz. Ḥāṣılı, ölince ḳara 

gözlileriñ muḥabbeti başımdan3 gitmez.

ا אی آ  د و  א  ر آزار
ا  دون  ی  ان   آه 

Raḳīb āzārhā fermūd u cāy-ı āştī ne-gẕāşt

Meger āh-ı seḥer-ḫīzān sūy-ı gerdūn ne-ḫāhed şud

Āzār lafẓ-ı müşterekdir lāzımla müte�addī beyninde, incinme ve incitme 

ma�nāsına ismdir. Āştī, yā-yı aṣliyye ile, barışıḳlıḳ4 ya�nī ṣulḥ ma�nāsınadır. 

Ne-gẕāşt fi�l-i nefy-i māżī müfred ġāyib, ḳomadı dimekdir. Āh-ı seḥer-ḫīzān 

iżāfeti lāmiyyedir ve seḥer-ḫīzān elif ve nūn ile cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat 

olduġıçün, (M,T+ taḳdīri �āşıḳān-ı seḥer-ḫīzān’dır.) Seḥer-ḫīz vaṣf-ı terkībīdir, 

1 S: şuden. 

2 S: degildir. 

3 M, T: ḳara gözlüleriñ mihri göñlümden. 

4 S: barışmaḳ. 
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ḫīzīden’den, seḥer ḳalḳıcı dimekdir1. Sūy cānib ma�nāsınadır, gerdūn’a iżāfeti 

lāmiyyedir. Gerdūn bunda felek ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Raḳīb āzārlar ve bī-ḥużūrluḳlar buyurdı ve ṣulḥa yer ḳo-

madı, ya�nī bizi bir mertebe incitdi ki barışmaġa yer ḳomadı. Meger �uşşāḳ-ı 

seḥer-ḫīzleriñ āhı felek2 cānibine gitmeye. Ya�nī anıñçün beddu�ālar idüp tīr-i 

āhımızı felek cānibine perrān ideriz, inşā�a’llāh āhımız aña te�ẟīr ider. Ḥāṣılı, 

�uşşāḳıñ āhı yerde ḳalmaz.

د ی  ا روز ازل כאری  ر
ا  ون  א ر از آن ا  آن  כ آ

Merā rūz-ı ezel kārī be-cuz rindī ne-fermūdend

Her ān ḳısmet ki ān-cā reft ez-ān efzūn ne-ḫāhed şud

Kārī; yā ḥarf-i vaḥdet. Rindī; yā ḥarf-i maṣdar. Ne-fermūdend fi�l-i nefy-i 

māżī cem�-i ġāyib, buyurmadılar dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Reft bunda şud 

ma�nāsınadır. Efzūn ziyāde dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Baña rūz-ı ezelde rindlikden ġayri iş buyurmadılar ya�nī 

rūz-ı ezelde beni rindlige ḥavāle eylediler. Pes, her ol ḳısmet ki anda vāḳi� oldı, 

ol ne artar ve ne eksilür. Ḥāṣılı, (M,T+ ezelde) muḳadder olan müteġayyir olmaz.

א אن  אر  אی ا و  اب  و 
ا  ن  د כאرت ا اכ د כ  
Şerāb-ı la�l u cāy-ı emn u yār-ı mihrbān sāḳī

Dilā key bih ki şud kāret eger eknūn ne-ḫāhed şud

Mıṣrā�-ı evvelde vāḳi� olan iżāfetler hep beyāniyyedir. Mihrbān’da bān 

edāt-ı fā�ildir, (M,T+ cı ma�nāsına, ya�nī) muḥabbet ṣaḳlayıcı3. Ve yār-ı mihr-
bān sāḳī �ibāretleri cümle-i ismiyye, her birisi mübtedā ve ḫaber olmaġa ḳābil, 

te�emmel tedri 4. Dilā; elif ḥarf-i nidā. Key ḳaçan dimekdir. Bih yig ma�nāsın-

dadır. Kāret; tā żamīr-i ḫiṭāb. Eknūn şimdi dimekdir.

1 S: seḥer ḳalḳıcı ya�nī müteheccid dimekdir. T: seḥer ḳalḳıcı dimekdir. <T+ Seher-ḫīz müteheccidden 

kināyetdir.>

2 S: seḥer. 

3 S: ṣatıcı. 

4 M: ḫaber olmaġa mesāġ var. 
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Maḥṣūl-i Beyt: İçdügümüz ḳırmızı şarāb ve meclisimiz cāy-ı emn ya�nī 

emīn yer ve şefḳatli yār sāḳīmiz yār-i müşfiḳ1. Pes, ey göñül işiñ ḳaçan eyi olur 

eger şimdi olmayısarsa2, ya�nī ḥāliñ şimdi eyi olmazsa ne vaḳt eyi olur?

אد دف و   א را  ا را  
ا  ن  א א   ع از ا אز  כ 

Ḫudā-rā muḥtesib mā-rā be-feryād-ı def u ney baḫş

Ki sāz-ı şer� ezīn efsāne bī-ḳānūn ne-ḫāhed şud

Ḫudā-rā; rā ḥarf-i taḫṣīṣ, Allāh içün dimekdir. (196a) Muḥtesib münādā, 

ḥarf-i nidāsı maḥẕūf. Baḫş fi�l-i emr müfred muḫāṭab, baġışla dimekdir, mā-rā 

muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥdir ve be-feryād-ı def3 ġayr-i ṣarīḥdir. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Sāz bunda düzen ma�nāsınadır, şer�’a  iżāfeti beyāniyyedir. Ezīn bunuñ gibi 

dimekdir. Efsāne aṣlı olmayan ḳıṣṣalarda müsta�meldir. Ḳānūn üslūb u ḳā�ide 

ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh içün ey muḥtesib, bizi def ü ney feryād u fiġānına 

baġışla, ya�nī def ü ney āvāzını diñlemege māni� olma, zīrā şer� düzeni bunuñ 

gibi efsāneden ḳānūnsuz ḳalmayısardır. Ya�nī bizim def ü ney diñledigimizden 

şer� düzenine ve ḳānūnına noḳṣān gelmez ve şer�-i şerīf bunuñ gibi efsāneler-

den ḫalel-peẕīr olmaz. (S,T+ Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; zīrā şer� sāzı bu efsānesiz 

olmayısardır diyen �aceb nā-sāz ma�nā virmiş4.)

אن  او ورزم א כ  אل   
ا  ن  س و آ    אر و  כ

Mecāl-i men hemīn bāşed ki pinhān �ışḳ-ı ū verzem

Kenār u būs u āġūşeş çi gūyem çun ne-ḫāhed şud

<T,F+ Mecāl-i men mübtedā ve hemīn ḫaberidir.) Ki ḥarf-i beyān. Verzem 

fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, verzīden’den, emek yimek ya�nī sa�y ückūşiş 

eylemek. Kenār lüġatde lafẓ-ı müşterekdir, her nesneniñ ḳırañına ve ādem ya-

nına dirler5, bunuñ gibi yerlerde pehlū ma�nāsınadır. Būs ismdir öpüş ma�nā-

sına ve āġūş ḳucaġa dirler, ammā bunda murād ḳuçmaḳdır, şīn-i żamīr dilde 

merkūz olan cānāna rāci�dir.

1 S: şefḳatlü yār sāḳīmiz, ya�nī sāḳīmiz yār-i müşfiḳ. 

2 S, M: olmazsa. 

3 S: be-feryād. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 M: lafẓ-ı müşterekdir, ḳırañ ve ādem yanına dirler. T: lafẓ-ı müşterekdir, ḳırañına ve ādem yanına dirler. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim mecālim ya�nī baña düşen ancaḳ budur ki gizlice ol 

cānānıñ �ışḳına sa�y idem, ya�nī �ışḳını iẓhār eylemeyüp maḫfī �āşıḳ olam. Peh-

lūya çekmek ve öpmek ve ḳucmaġı ne söyleyeyim, çünki olmayısardır. Ya�nī 

baña bunlardan muṣāḥabet eylemek düşmez, zīrā baña bu müyesser olmaz.

א ح   ه   ز  ی ای د
ا  ن  ار و ر  כ ز  د

Me-şūy ey dīde naḳş-ı ġam zi-levḥ-i sīne-i Ḥāfıẓ

Ki zaḫm-ı tīġ-ı dil-dār’est u reng-i ḫūn ne-ḫāhed şud

Me-şūy fi�l-i nehy-i müfred muḫāṭab, yuma ve yıḳama dimekdir. Naḳş-ı 
ġam iżāfeti beyāniyyedir. Levḥ-i sīne (S,T+ iżāfeti) de böyledir ve Ḥāfıẓ’a iżāfeti 

lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Zaḫm-ı tīġ-i dil-dār iżāfetleri lāmiyyelerdir. Vāv 

ḥarf-i ḥāl. Reng-i ḫūn iżāfeti de lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey dīde, levḥ-i sīne-i Ḥāfıẓ’dan ġam naḳşını yuyup arıtma, 

zīrā dil-dār tīġiniñ yarasıdır ve ḳan rengi yumaḳla gitmeyiserdir1 ve gitmesi de 

murād degil, zīrā yādigār-ı cānāndır. Eger ġam yerine ḫūn vāḳi� olsa mıṣrā�-ı 

ẟānīye enseb olurdı, te�emmel tedri.

1 S: ḳovmaġla gitmez. 
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Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün1

در ازل   ز  دم زد
א زد ا  و آ    
Der-ezel pertev-i ḥusnet zi-tecellī dem zed

�Işḳ peydā şud u āteş be-heme �ālem zed

Pertev żiyā ve eẟere dirler, ḥusn’e iżāfeti lāmiyyedir. Ḥusn lüġatde güzel-

lige dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde ma�riż-ı2 ḥüsn ki rūydur, ol murāddır. 

Tecellī tefa��ul bābından maṣdardır, lüġatde görünmege dirler, ammā ıṣṭılāḥda 

�arż-ı cemāle ya�nī güzelligini göstermege dirler. Dem bunda nefesdir. Dem 
zed nefes urdı. Pertev-i ḥusnet mübtedā ve mā-ba�di ḫaberidir ve der-ezel ḫa-

beriñ ẓarfı. Ve �ışḳ mübtedā ve peydā şud ḫaberi ve āteş mübtedā ve mā-ba�di 

ḫaberi. Be-heme; bā ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Ezelde ya�nī rūḥuñ 

maḫlūḳ olduġı vaḳtde rūyuñ żiyāsı ve ṣafāsı tecellīden dem3 urdı ya�nī ẓāhir ü 

nümāyān olup �arż-ı cemāl eyledi ya�nī güzelligini gösterdi, pes, �ışḳ peydā oldı 

ve cemī� �āleme āteş urdı. Ya�nī ezelde ki ḥüsnüñ pertevi �āleme mütecellī oldı, 

tamām �ālemi keyfiyyet-i �ışḳ (M,T+ iḥāṭa) idüp seniñ �ışḳıñ āteşine düşdiler.

ا כ   د ر د  ۀ כ
ت و  آدم زد  آ  از 

Cilve�i kerd ruḫet dīd melek �ışḳ ne-dāşt

�Ayn-ı āteş şud (196b) ezīn ġayret u ber-Ādem zed

<T,F+ Ba�żı nüsḫada �ışḳ yerine tāb vāḳi� olmuş4.> Cilve�i kerd ruḫet; yā 

ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr, ya�nī ruḫuñ �arż-ı cemāl eyledi, ḥāṣılı5, güzelligi-

ni gösterdi. Dīd melek ferişte gördi seniñ güzelligini. �Işḳ ne-dāşt; �ışḳ’dan 

1 S: fe�ilāt. 

2 T: ma�rūż-ı. 

3 M, T: nefes. 

4 Bu cümle S’de Maḥṣūl-i Beyt’in en sonuna konulmuş. 

5 S: ya�nī. 
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mużāf maḥẕūfdur, ṭāḳat-ı �ışḳ ne-dāşt dimekdir, zīrā keyfiyyet-i �ışḳ insāna 

maḫṣūṣdur, melekde ve sā�ir maḫlūḳātda �ışḳ olmaz. Pes, melek ruḫuñ cilvesi-

ne müteḥammil olmayıcaḳ �ayn-ı āteş şud; [�ayn-i āteş] iżāfeti beyāniyyedir, 

maḥż-ı āteş olup Ādem’e urdı kendüyi ya�nī ruḫuñ cilvesi. Zīrā Ādem’de �ışḳa 

ve muḥabbete isti�dād var. Ḥāṣılı, seniñ ruḫuñ cilvesini melek görüp muḥabbet 

ü �ışḳa ṭāḳat getürmeyicek kendüyi Ādeme �arż eyledi, zīrā Ādemde �ışḳa ve 

�āşıḳlıġa ḳābiliyyet gördi.

Maḥṣūl-i Beyt:  Seniñ ruḫuñ �arż-ı cemāl eyledi, melek de gördi, ammā 

muḥabbet ü �ışḳa ṭāḳat getürmedi, pes, Ādem’e cilve eyledi ve ḳabūl eyledi, 

zīrā Ādem’de muḥabbet ü derd ü keyfiyyet-i �ışḳa ḳābiliyyet gördi. İmdi �ışḳ 

āteşine yanmaḳ bize Ādem’den irẟ imiş, egerçi bunda Ādem �ibāretini �umūma 

ṣarf eylemek de ḳābildir.

وزد اغ ا ا כ آن     
אن  زد ر و  ت  ق 

�Aḳl mī-ḫāst k’ez-ān şu�le çerāġ efrūzed

Berḳ-ı ġayret bi-diraḫşīd u cihān berhem zed

Mī-ḫāst dilerdi, ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir. K’ez-ān aṣlında ki ez-ān idi, ki 
ḥarf-i beyān ve ān ism-i işāretdir �ışḳa ki şu�le andan �ibāretdir. Çerāġ şem�iñ 

fetīlesinde yanan āteşin ismidir. Efrūzed fi�l-i mużāri� müfred ġāyibdir, fā�ili 

taḥtında �aḳl’a rāci� żamīrdir ve çerāġ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-ān şu�le 

ġayr-i ṣarīḥi. Berḳ-ı ġayret iżāfeti beyāniyyedir ve mübtedā, bi-diraḫşīd ḫabe-

ri. Vāv ḥarf-i �aṭf. Cihān berhem zed; [zed] fi�l-i māżī müfred ġā�ib, fā�ili taḥ-

tında berḳ-ı ġayret’e rāci� żamīr ve mef�ūl-i evveli cihān ve ẟānīsi berhem’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Aḳıl diledi ki şu�le-i �ışḳdan çerāġın yalıñlandıra ya�nī �ışḳ 

nūrından müstenīr ola ya�nī keyfiyyet-i �ışḳla mütekeyyif ola. Lākin berḳ-ı ġay-

ret-i �ışḳ dıraḫşān olup �ālemi biribirine urdı. Ya�nī �ışḳ �aḳlı ḳabūl eylemeyüp 

cihānı āteşe urdı ki �aḳıl yanına uġramaya. Ḥāṣılı, �aḳl u �ışḳ żıddāndır, bir yere 

cem� olmazlar, zīrā �ışḳ �ulvī ve bülend-pervāzdır ve �aḳıl süflī ve dūn-himmetdir.

א راز א ا כ آ   
م زد א د  آ و در  

Mudde�ī ḫāst ki āyed be-temāşāgeh-i rāz

Dest-i ġayb āmed u der-sīne-i nā-maḥrem zed
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Mudde�ī ya�nī raḳīb (M,T+ ki �ibāretdir şeyṭāndan.) Der-sīne; der ḥarf-i ṣıla. 

Nā-maḥrem’den (M,T+ murād) raḳībdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Müdde�ī diledi ki rāz seyrāngāhına gele ya�nī �āşıḳla ma�şūḳ 

beyninde olan esrāra muṭṭali� ola, ammā ġayb eli geldi ve raḳīb-i nā-maḥremiñ 

sīnesine urdı ki girü ṭur diyü. Ya�nī cānib-i Ḥaḳ’dan bir māni� ẓuhūr idüp es-

rār-ı �ışḳ-ı �āşıḳ u ma�şūḳa muṭṭāli� olamadı.

ان    در  زد د
د כ    زد א  ۀ  دل 

Dīgerān ḳur�a-i ḳısmet heme der-�ayş zedend

Dil-i ġam-dīde-i mā būd ki hem ber-ġam zed

Ḳur�a-i ḳısmet iżāfeti beyāniyyedir. Ḳısmet ḳāf ’ıñ kesri ve sīn’iñ sükū-

nıyla ismdir, ḳaseme-yaḳsimu’dan ya�nī ḍarabe bābından, (S,T+ maṣdarı ḳasm 

gelür ḳāf ’ıñ fetḥiyle,) naṣīb ma�nāsına. �Ayş lüġatde dirlikdir, ammā isti�mālde 

ḥużūrla geçinmek ma�nāsınadır. (M,T+ Dil-i ġam-dīde iżāfeti beyāniyyedir) ve 

mā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Şu�arā beyninde hem ve ġam’ı cem� eylemek meşhūr-

dur, Ḫāce bunda cem� eyledigi gibi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce buyurur ki; benden ġayrılar ḳur�a-i ḳısmeti hep �ayş u 

�işrete urdılar ya�nī ḳur�a-i ḳısmet-i ezelīyı ḥużūr (197a) u ṣafāya ṣaldılar ya�nī 

ezelden herkesiñ naṣībi �ayş u �işret oldı. Bizim dil-i ġam-dīdemiz idi1 ancaḳ ki 

ḳur�a-i ḳısmeti ġama ṣaldı, ya�nī ġam-ı cānānı ezelden dileyüp isteyen hemān 

bizim ġam-nāk dilimiz idi ve bāḳīler dünyā ẕevḳini dilediler.

ان  دا אه ز س  ی  אن 
ر  زد د در  آن ز  ا

Cān-ı �ulvī heves-i çāh-ı zeneḫdān-ı tu dāşt

Dest der-ḥalḳa-i ān zulf-i ḫam-ender-ḫam zed

Cān-ı �ulvī iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i nisbet. Çāh-ı zeneḫdān-ı tu 

iżāfetleri lāmiyyelerdir. Der-ḥalḳa; der ḥarf-i ṣıla. Zulf-i ḫam-ender-ḫam 

büklüm büklüm içinde zülf ya�nī büklümi çoḳ zülf. Ḥalḳa-i zulf-i ḫam lāmiy-

ye ve beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cān-ı �ulvī ya�nī rūḥ-ı ḳudsī, ḥāṣılı cān-ı pāk seniñ çāh-ı 

zeneḫdānıñ hevesin ṭutdı, ya�nī bizim cānımızda seniñ çāh-ı zeneḫdānıñ hevesi 

1 M, S, T: Bizim dil-i ġam-dīdemiz idi. F nüshası esas alındı.
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var ya�nī anı ārzū ider. Anıñçün ol büklümi çoḳ zülfüñ ḥalḳasına el urdı ki 

çāh-ı zeneḫdāna kendini anıñla ṣarḳıdup ine.

א    א آن روز 
م زد אب دل  כ    ا
Ḥāfıẓ ān rūz ṭarab-nāme-i �ışḳ-ı tu nuvişt

Ki ḳalem ber-ser-i esbāb-ı dil-i ḫurrem zed

Ṭarab-nāme terkīb-i mezcīdir, aṣlında nāme-i ṭarab idi, şenlik nāme-

si ve mektūbı, �ışḳ’a iżāfeti lāmiyyedir mecāzen ve �ışḳ’ıñ tu’ya lāmiyyedir 

(S,T+ ḥaḳīḳaten.) Nuvişt bunda dürdi ve bükdi ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. 

Ser’iñ esbāb’a ve esbāb’ıñ dil’e iżāfetleri lāmiyyelerdir ve dil’iñ ḫurrem’e 

beyāniyye. Ḥāfıẓ mübtedā ve nuvişt ḫaberi ve ān rūz ẓarf-ı zamān-ı ḫaber-

dir, ṭarab-nāme mef�ūl-i ṣarīḥi ve zed’iñ fā�ili taḥtında müstetir Ḥāfıẓ’a rāci�  

żamīr (M,T+ ve ḳalem mef�ūl-i ṣarīḥi ve ber-ser-i esbāb ġayr-i ṣarīḥi.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ol gün seniñ �ışḳıñ ṭarab-nāmesini dürdi ve bükdi 

ya�nī seniñ �ışḳından şād olmaġı terk idüp ferāġat eyledi ki şād göñliniñ esbāb 

u ālātına ḳalem urdı. Bir nesne yañlış olsa veyā zā�id olsa anı ḳalemle çalarlar. 

İmdi Ḥāfıẓ ol gün seniñ �ışḳıñ şādīlik1 nāmesini dürdi ve bükdi ki mesrūr 

göñliniñ esbāb u ālātını ḳalemle çaldı ya�nī esbāb-ı sürūrı terk eyledügi gün 

nāme-i ṭarabı ferāmūş eyledi. Bunda nuvişt fi�lini yazdı dimekle ta�bīr idenler 

hīç ma�nā mülāḥaẓasına mālik degiller imiş2.

1 S: şādlıḳ. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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187

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

د א  א  ی  א  אد آن כ  אد 
د ا  א  ۀ  ر   در 

Yād bād ān ki nihānet naẓarī bā-mā būd

Raḳam-ı mihr-i tu der-çihre-i mā peydā būd

Nihānet tā’sı żamīr-i muḫāṭabdır. Naẓarī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bā ḥarf-i ṣıla. 

Būd edāt-ı zamāniyye, idi ma�nāsına. Raḳam-ı mihr-i tu iżāfetleri lāmiyye-

lerdir, bunda raḳam’dan murād nişān u �alāmetdir, mihr bunda muḥabbet 

ma�nāsınadır, tu’ya iżāfeti iki vech iledir, maṣdarıñ fā�iline veyā mef�ūline iżāfe-

tidir. Çihre-i mā iżāfeti lāmiyyedir. Peydā ẓāhir ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Yādıñda olsun ol ki bize gizli naẓarıñ var idi ya�nī aġyārdan 

maḫfī bize iltifātıñ var idi ve seniñ muḥabbetiñ raḳamı veyā saña muḥabbetiñ 

raḳamı bizim çehremizde āşikāre idi, ya�nī seniñ �ışḳıñ nişānı çehremizde vāżıḥ 

u lāyiḥ idi.

א  כ אد آن כ    אد 
د א  כ   در  
Yād bād ān ki çu çeşmet be-�itābem mī-kuşt

Mu�ciz-i �Īseviyet der-leb-i şekker-ḫā būd

Çu bunda ḥarf-i ta�līldir. Be-�itāb; bā ḥarf-i muṣāḥabet, �itāb āzārlamaḳ. 

Mī-kuşt ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, öldürürdi. Mu�ciz-i �Īseviyet iżāfetleri lāmiyye-

lerdir. (197b) Mu�ciz ism-i fā�ildir if�āl bābından, mevṣūfı maḥẕūfdur, taḳdīri 

fi�l-i mu�ciz dimekdir. �Īsevī; yā ḥarf-i nisbet, �Īsā’ya mensūb fi�l-i mu�ciz di-

mekdir. Mu�ciz şol fi�ile dirler ki anı enbiyādan ġayrı kimesne getürmege �āciz 

ola, zīrā ma�nāsı �acze getürici dimekdir. Leb-i şekker-ḫā iżāfeti beyāniyyedir. 

Şekker-ḫā şeker çiyneyici1 dimekdir, ḫāyīden’den.

Maḥṣūl-i Beyt: Yādıñda olsun ol ki, çün gözüñ bizi �itābla öldürürdi ya�nī 

çünki gözüñ bizi ḫışımla helāk iderdi, Ḥażret-i �Īsā’ya mensūb fi�l-i mu�ciz ki 

1 M: çigneyici. 
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iḥyā-yı mevtādır, seniñ şeker çiyneyici1 lebiñde idi. Ya�nī çeşmiñ ki bizi ḫışmla 

ḳatl iderdi, lebiñ luṭf u iḥsānla (M,T+ iḥyā) iderdi.

אد آن כ  زده در  ا אد 
د א  א  ا  د و  אر    و 
Yād bād ān ki ṣabūḥī zede der-meclis-i uns

Cuz men u yār ne-būdīm u Ḫudā bā-mā būd

Ṣabūḥī zede ṣabūḥī urup ya�nī bāde-i ṣabūḥī içüp, zede bunda içmekden 

kināyetdir, zīrā bāde urulmaz, belki içilür. Aralarında bu mecāz şāyi�dir, meẟelā 

būse zed dirler, öpdi diyecek yerde, hā-yı resmī bunuñ gibi yerlerde ḥarf-i te-

rettüble müsemmādır. Meclis-i uns iżāfeti lāmiyyedir, uns vaḥşet muḳābilidir, 

ya�nī āşinālar ve dostlar meclisi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Añılsun ol ki bāde-i ṣabūḥī içüp āşinālar meclisinde benim-

le yārdan ġayrı kimse yoġıdı ve Ḫudā bizimle idi, ya�nī Allāh’dan ġayrı kimse 

yoġıdı bizimle. Ḥāṣılı, ḥālimizi Allāh bilür idi ancaḳ ve ol zamānda ḥālimize 

ol nāẓır idi faḳaṭ.

אد آن כ    כ  אد 
د א  אن  כ  در رכא   
Yād bād ān ki meh-i men çu kuleh ber-bestī

Der-rikābeş meh-i nev peyk-i cihān-peymā būd

Kuleh kulāh’dan muḫaffefdir, börke dirler. Ber-bestī; ber ḥarf-i (M,T+ te�kīd,) 

bestī fi�l-i ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, baġlardı dimekdir, ammā külāh baġlanmaz bel-

ki ḳıvırılur ve ber lafẓı buña ḳarīnedir. Der ḥarf-i ẓarf, rikāb üzengi, şīn żamīri 

meh’e rāci�dir. Peyk-i cihān-peymā iżāfeti beyāniyyedir. Cihān-peymā vaṣf-ı 

terkībīdir, peymāyīden’den, cihān ölçüci dimekdir, ḳaṭ�-ı mesāfeden �ibāretdir, 

niteki Türkīde bugün bu ḳadar yol kesdik dirler, gāh bu ḳadar yol ṭurduḳ2 

dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Añılsun ol ki benim māhım çün  külāhını ḳıvırırdı ya�nī 

şāh-ı levendāne külāhını ḳıvırırdı, anıñ üzengisinde hilāl peyk-i cihān-peymā 

idi ya�nī aña peyklik iderlerdi. Cānānıñ kemāl-i ta�aẓẓumından kināyetdir. 

Şu�ārā māha ve hilāle peyklik isnād eyledikleri anıñçündür ki seb�a-i seyyārede 

1 M: çigneyici. 

2 M: ṭurduñ. 
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māhdan serī�ü’l-ḥareke yoḳdur, ya�nī māhıñ felegi sā�iriñ eflākinden ḥareket-

te esra�dır. Şöyle ki on iki burcı bir ayda seyr ider (M,T+ ve güneş bir yılda) 

ve sā�irleri nice yıllarda, niteki Züḥal otuz yılda seyr ider. Pes, māha peyk-i 

cihān-peymā [dinilmesi] bu i�tibārladır. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; añılsun ol 

ki benim māhım1 külāh baġlanurdı diyen ve añılsun ol ki benim māhım çünki 

külāhını yuḳarı ḳaldırurdı ve kendini zīnet iderdi diyen ḥaḳ ma�nāyı virmemiş-

ler2, te�emmel tedri3.

دم و  אت   ا אد آن כ  אد 
د א  وز כ آ م ا وآ در 

Yād bād ān ki ḫarābāt-nişīn būdem u mest

V’ān-çi4 der-mescidem imrūz kem’est ān-cā būd

Ḫarābāt-nişīn vaṣf-ı terkībīdir, meyḫāne-nişīn ma�nāsına. Kem bunda 

maḥż-ı �ademden kināyetdir, yoḳ ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Yād olsun ol ki meyḫāne-nişīn ü mest idim ve ḥālbuki 

ol nesne ki bugün baña mescidde olmaz, anda olurdı, ya�nī ol ḥālet ki baña 

meyḫānede olurdı, (M,T+ bugün) mescidde olmaz.

ه زدی ح  ت  א אد آن כ   אد 
د א  כא אن  و    در 
Yād bād ān ki çu yāḳūt-ı ḳadeḥ ḫande zedī

Der-miyān-ı men u la�l-i tu ḥikāyethā būd

Yāḳūt-ı ḳadeḥ iżāfeti beyāniyyedir, bunda yāḳūt’dan (198a) şarāb murād-

dır teşbīh ṭarīḳiyle. Ḫande zedī gülerdi dimekdir, ḫande zeden ve būse zeden 

ve bunlardan ġayrı isti�māldir. Ḥikāyethā hā ile cem� oldı ẕevi’l-�uḳūlüñ ġayrı 

olduġıçün.

Maḥṣūl-i Beyt: Añılsun ol ki çünki yāḳūt-ı ḳadeḥ gülerdi ya�nī çünki bāde 

meclise gelüp nümāyān olurdı5, benimle seniñ la�liñ orṭasında ḥikāyetler olur-

dı. Ya�nī seniñ la�liñden elfāẓ-ı dürer-bār ṣādır olurdı ve beni muḫāṭab idinürdi, 

ḥāṣılı, meclisde muṣāḥabetiñe beni taḫṣīṣ iderdiñ, imdi bu ḥāletler yād olsun.

1 S: ayım. T: āhım. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 T: te�emmel. M: ma�nāyı virmemişler.

4 T: V’ān-ki. 

5 M: olup. 
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و ب  ا אد آن כ ر   אد 
د وا  א  وا  و دل  

Yād bād ān ki ruḫet şem�-i ṭarab mī-efrūḫt

V’īn dil-i sūḫte pervāne-i nā-pervā būd

Şem�-i ṭarab iżāfeti beyāniyyedir, şenlik şem�i dimekdir. Mī-efrūḫt yalıñ-

landırırdı. Vāv (M,T+ ḥarf-i ḥāl veyā) ḥarf-i �aṭf. Pervāne-i nā-pervā iżāfeti beyā-

niyyedir, nā-i nāfīye bunda bī maḳāmında vāḳi�dir, zīrā nā ṣıfata dāḫil olmaġa 

maḫṣūṣdur, meẟelā nā-dān ve nā-bīnā ve nā-ḳābil dirler ve bī esmā-i cevāmide, 

pervā ise ism-i cāmiddir, pes, ḳıyās bī-pervā idi, niteki meşhūr bu isti�māldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Añılsun ol ki seniñ ruḫuñ şenlik şem�ini żiyālandırırdı ya�nī 

ruḫuñdan mesrūr olurduḳ, zīrā şem� gibi nūrānī idi ve benim bu yanıḳ göñlüm 

pervāne-i bī-pervā idi, ya�nī seniñ şem�-i ruḫuña bāl u perini bī-pervā yaḳardı.

אد آن כ در آن   و ادب אد 
د א  א زدی  ۀ  آن כ او 
Yād bād ān ki der-ān bezmgeh-i ḫulḳ u edeb

Ān ki ū ḫande-i mestāne zedī ṣahbā būd

Bezmgeh meclis idecek yere dirler. Ḫande-i mestāne iżāfeti beyāniyyedir. 

Ṣahbā ḳızıl1 şarāb, müẕekkeri aṣheb (M,T+ gelür.)

Maḥṣūl-i Beyt: Yād olsuñ ol2 ki ḥüsn ü edeb bezmgehinde ya�nī meclisinde 

ol ki mestāne gülüşler gülerdi, ṣahbā idi. Ya�nī ol meclis yād olsun ki kemāl-i 

temkīn ü vaḳārdan anda ḳırmızı bādeden ġayrı kimesne mestāne ḫande eyle-

mezdi. Bādeye ḫande isnādı mecāzīdir, niteki ṣürāḥīye ḳulḳul isnādı. Zīrā bāde 

ḳadeḥe ḳoyulduḳda bir miḳdār (M,T+ şırlar3 ya�nī) ṣadā virür.

א   را ح  א אد آن כ  אد 
د א را  א כ     

Yād bād ān ki be-ıṣlāḥ-ı şumā mī-şud rāst

Naẓm-ı her gevher-i nā-sufte ki Ḥāfıẓ-rā būd

1 S: ḳırmızı. 

2 S: o. 

3 T, F: şurlar (vāv’la yazılmış). 
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Be-ıṣlāḥ; bā ḥarf-i sebeb ve iżāfet maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir. Rāst bunda 

ṭoġrı dimekdir ya�nī eyi. Naẓm-ı her gevher-i nā-sufte iżāfetleri beyāniyyeler-

dir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Rā edāt-ı taḫṣīṣ.

Maḥṣūl-i Beyt: Yād olsun ol ki siziñ ıṣlāḥıñız sebebiyle a�lā ve zībā olurdı 

her delinmemiş gevher ki Ḥāfıẓ’ıñ idi. Gevherden murād eş�ārıdır ve nā-süfte-

den murād kimseniñ ḫāyīdesi olmayup1 kendi güfte-i ḫāṣṣı  olduġına işāretdir. 

Ḫāce’niñ bu sözi delālet ider ki bu ġazeli fużāla-yı ekābirden bir kimseye dimiş 

ola, ve’l-
ilmu 
inde’llāh2.

188

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

א א  כ א ای دل כ در 
א א  و   ه از כאر 

Bāşed ey dil ki der-i meykedehā bi-gşāyend

Girih ez-kār-ı furū-beste-i mā bi-gşāyend

Bāşed fi�l-i mużāri�, (S,T+ ma�nā-yı) temennī ifāde ider. Ki ḥarf-i beyān. Gi-
rih, kāf-ı �Acemīniñ ve rā’nıñ kesri ve hā-yı aṣliyye ile, dügüm dimekdir. Kār-ı 
furū-beste iżāfeti beyāniyye, baġlı iş dimekdir, (S,T+ furū bunuñ gibi yerlerde 

te�kīd ifāde ider ancaḳ.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ola mı ki meyḫāneler ḳapusını açalar ve bizim 

baġlı işimizden dügümi açalar. Ya�nī �aceb olur mı ki böyle ola, ya�nī meyḫāne-

ler ḳapuları açıla ve bizim baġlı işimizden dügüm açıla ya�nī bize fetḥ-i bāb ola.

د   ا از  دل زا 
א ا  ی دار כ از   دل 

Eger ez-behr-i dil-i zāhid-i ḫod-bīn bestend

Dil ḳavī dār ki ez-behr-i Ḫudā bi-gşāyend

1 S: nā-süfteden murād delinmemiş, ya�nī kimseniñ ḫāyīdesi olmayup. 

2 İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir. 
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Ḫod-bīn vaṣf-ı terkībīdir, bīnīden’den, kendin görici dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ḫod-bīn zāhidiñ göñliçün baġladılarsa göñlüñi (198b) 
ḳavī ṭut ki Allāh içün açarlar. Ya�nī eger meyḫāneleri zāhid-i ḫod-bīn varmasun 

diyü baġladılarsa göñlüñi ḫoş ṭut ki �uşşāḳ-ı niyāz-mend ḫāṭırı içün açarlar.

אن ان  زد אی دل ر
א א  אح د  در  

Be-ṣefā-yı dil-i rindān-ı ṣabūḥī-zedegān

Bes der-i beste be-miftāḥ-ı du�ā bi-gşāyend

Be-ṣefā; bā ḥarf-i sebeb ve iżāfetleri lāmiyyelerdir. Der-i beste beyāniyye. 

Be-miftāḥ-ı du�ā; bā ḥarf-i isti�ānet ve iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde-i ṣabūḥı nūş iden rindleriñ göñli ṣafāsı sebebiyle çoḳ 

baġlu ḳapuları du�ā miftāḥıyla açarlar, ya�nī meẕkūr rindleriñ göñülleri ḫāliṣ u 

pāk olduġı sebebiyle nice baġlu ḳapuları anlarıñ miftāḥ-ı du�āsıyla açarlar, ya�nī 

cānib-i Ḥaḳ’dan fetḥ iderler. Ba�żı nüsḫada mıṣrā�-ı evvel böyle vāḳi�dir.

אن ان כ  زد אی دل ر
Be-ṣefā-yı dil-i rindān ki ṣabūḥī-zedegān

Pes, be-ṣafā’nıñ bā’sı ḳasem içün olmaḳ mümkündür. Ki ḥarf-i beyān. 

Ṣabūḥī-zedegān mübtedā, mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur ve mıṣrā�-ı ẟānī ḫaberi, 

temeḥḥulen. Temeḥḥul mecāza dirler. Pes,

Maḥṣūl-i Beyt: Rindleriñ göñli ṣafāsı sebebiyle yāḫud (M,T+ göñli) ṣafāsı 

ḥaḳḳıçün ki ṣabūḥī bāde-nūşlar çoḳ baġlı ḳapuyı miftāḥ-ı du�ā isti�ānesiyle 

açarlar. Böyle olunca bi-guşāyend’iñ fā�ili ṣabūḥī-zedegān olur, ammā evvel-

ki nüsḫaya nisbet fā�il mā-ḳablindeki beytleriñ gibi ġā�ib olur, ya�nī ḳıbel-i 

Ḥaḳ’dan açarlar dimek olur.

א  د رز 
א א  ن از  אن   א 
Nāme-i ta�ziyet-i duḫter-i rez bi-nvīsīd

Tā ḥarīfān heme ḫūn ez-mujehā bi-gşāyend
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Nāme-i ta�ziyet iżāfeti lāmiyyedir ve duḫter-i rez beyāniyye. Ta�ziyet tef�īl 

bābından maṣdardır, taṣbīr ma�nāsına ya�nī ṣabır virmek, ẟülāẟīsi �izā’dır, ṣabır 

ma�nāsına. Ta�ziyet’iñ duḫter’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Tā ḥarf-i 

ta�līl. Ḥarīfān bunda bāde-nūşlardır. Mujehā muje’niñ cem�idir, kirpikler di-

mekdir. Bi-gşāyend’iñ fā�ili taḥtında ḥarīfāna rāci� żamīrdir ve mef�ūl-i ṣarīḥi 

ḫūn’dur ve ġayr-i ṣarīḥi ez-mujehā’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Duḫter-i reziñ ya�nī bādeniñ ta�ziyet-nāmesini yazıñ, ḫiṭāb 

�āmmdır, tā ki bāde-nūşlarıñ cemī�i, müjelerinden ḳan açalar ya�nī aḳıdalar. 

Ya�nī bādeye yasaġ oldı, pes, gūyā ki oldı, imdi ta�ziye-nāmesini yazıñ, tā ki 

bāde-nūşlar acıyup kirpiklerinden ḳan yaş aḳıdalar.

אب گ   ی   
א א  אن ز دو  א  

Gīsū-yı çeng bi-burīd be-merg-i mey-i nāb

Tā heme muġ-beçegān zulf-i du-tā bi-gşāyend

Gīsū-yı çeng iżāfeti lāmiyyedir, gīsū’dan murād çeng’iñ depesinde olan 

ibrişim ṣaçaḳdır. Be-merg; bā ḥarf-i sebeb, mey’e iżāfeti lāmiyyedir ve mey’iñ 

nāb’a beyāniyye. Tā ḥarf-i ta�līl. Muġ-beçegān keşīş oġlancıḳları. Zulf-i du-tā 

iżāfeti beyāniyyedir. Du tā iki ḳat dimekdir. Meşhūrdur ki muṣībet güninde 

şaçların çözüp ṭaġıdurlar ṣaçı olanlarıñ, pes, bu aña işāretdir ve gīsūların keser-

ler gīsūsı olanıñ1.

Maḥṣūl-i Beyt: Çengiñ gīsūsını kesiñ ḫāliṣ şarābıñ mevti sebebiyle, tā kim 

hep meyḫāneci-zādeler iki ḳat zülflerini açalar, ya�nī bu muṣībetden2 ötüri mā-

tem çekeler ve feryād u fiġān ideler.

א  ا א   در 
א א  و و ر א  כ در 

Der-i mey-ḫāne bi-bestend Ḫudāyā me-pesend 

Ki der-i ḫāne-i tezvīr u riyā bi-gşāyend

1 S, M: olanlar (…) olan. 

2 S: muṣībetlerden. 
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Ḫudāyā münādā. Me-pesend fi�l-i nehy-i müfred muḫāṭab, begenme 

ya�nī lāyıḳ görme dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Ḫāne-i tezvīr iżāfeti (199a) 
beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne ḳapusını baġladılar. Yā Rab, begenme ya�nī lāyıḳ 

görme ki tezvīr ü riyā ḳapusını açalar. Ya�nī bāde içilmedügi taḳdīrce bāb-ı 

tezvīr üriyā ola ki1 münsedd ola külliyyen. Bu ġazel de Dilşād’ıñ şürb-i ḫamr 

yasaġına telmīḥdir.

دا א ا  כ داری   
א א  ش  אر ز ز כ  ز

Ḥāfıẓ īn ḫırḳa ki dārī tu bi-bīnī ferdā

Ki çi zunnār zi-zīreş be-deġā bi-gşāyend

Ḥāfıẓ münādā. Ki ḥarf-i beyān. Çi zunnār; çi bunda mübālaġa ma�nāsını 

ifāde ider. Zunnār bunda gerçi müfreddir, ammā çi ḳarīnesiyle mübālaġayı 

mutażammındır. Zīr alt ma�nāsınadır (S+ ya�nī taḥt.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, seniñ bu ḫırḳa-i tezvīriñ ki giyersin, yarın ḳıyā-

metde görürsin ki ne zünnārlar anıñ altından açılur. Ya�nī her bir riyā ki bunda 

gizli eylemişsin, āḫiretde her birisi bir zünnār olup seniñ ol riyā�ī ḫırḳanıñ 

altından çıḳup2 ẓuhūra gelür.

1 S: bāb-ı tezvīr u riyā da. 

2 T: çıkar. 
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189

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א אر   אر  ت ا   
א زم و او  ا    

Ḫoş’est ḫalvet eger yār yār-ı men bāşed

Ne men bi-sūzem u ū şem�-i encumen bāşed

Şem�-i encumen iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫalvet ḫoşdur eger yārim baña yār olursa. Ne ki ben ya-

nam ve ol ġayrı dernegin ve ġayrı meclisiñ şem�i ola. Ya�nī ḫalvet yārla ḫoşdur, 

ammā ki yār ġayrılarıñ meclis-efrūzı ola, ol zamān ḫalvet ḫoş degil. Ḫalvetden 

murād tenhālıḳdır, ya�nī tenhālıḳ yārla ḫoşdur, bī-yār ḫoş degil. Mıṣrā�-ı ẟānī-

niñ ma�nāsını; ḫoş degildir ol ki ben yanam ve ol şem�-i meclis ola diyen ḥaḳ 

ma�nāyı virmemiş1.

א אن    آن  
א و د ا  אه  אه  כ 

Men ān nigīn-i Suleymān be-hīç ne-stānem

Ki gāh gāh berū dest-i ehrimen bāşed

Nigīn yüzük ḳaşına dirler, bunda murād mühr-i Süleymān’dır. Ehrimen 

Süleymān peyġamberiñ żabṭında olan dīvdir, belki ol dīvdir ki Süleymān’dan 

mühri ḥīle ile alup (S+ żabṭ u) taṣarruf eyledi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben Süleymān peyġamberiñ ol mührini hīçe almam ki gāh gāh 

ol mührüñ üzerine dīviñ eli ola, ya�nī gāh gāh dīv anı taṣarruf eyleye. Ya�nī ben ol 

maḥbūbı hīçe almam ki gāh gāh erāzil u esāfil-i nāsla iḫtilāṭ idüp anlara maḫṣūṣ ola.

אل א כ در  و ا ار  روا 
א אن    م و  ر 

Revā me-dār Ḫudāyā ki der-ḥarīm-i viṣāl

Raḳīb maḥrem u ḥırmān naṣīb-i men bāşed

1 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Revā cevāz ma�nāsınadır, ammā bunda cā�iz ma�nāsınadır. Ḥarīm-i viṣāl 
iżāfeti beyāniyyedir. Hırmān maṣdardır, maḥrūm olmaḳ ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rab, cā�iz görme ki viṣāl ḥavlısında raḳīb maḥrem-i 

cānān ola ve maḥrūmluḳ benim naṣībim ola. Ya�nī raḳīb maḥrem-i cānān olup 

ve ben viṣālden maḥrūm olam, yā Rab, bunı cā�iz görme.

ف  א  כ  אی  
א אر כ  כ از ز   آن د
Humāy gū me-fiken sāye-i şeref hergiz

Ber-ān diyār ki ṭūṭī kem ez-zaġan bāşed

Humāy ṭayr-ı meşhūruñ ismidir. Gū fi�l-i emr müfred muḫāṭab, söyle di-

mekdir. Me-fiken, fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, bıraḳma dimekdir. Sāye-i şeref 
iżāfeti beyāniyye. (M,T+ Zaġan çaylaġa dirler.) Gū bunda ḫiṭāb-ı �āmmdır ve 

humāy muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Hümāya söyle ki hergiz şeref gölgesini ṣalma ol diyārıñ 

üzerine ki ṭūṭī zaġandan eksik ola. Ya�nī bir diyārda ki �ulemā ve fużalā ve ehl-i 

ma�ārif ceheleden kem ve nāḳıṣ ola, hergiz ol diyārıñ üzerine sāye-i şeref düş-

mesün ve mükerrem ü mu�azzez olmasun.

א را ود  ی  از   ای כ
א א و   را دل  

Hevā-yı kūy-i tu ez-ser ne-mī-reved mā-rā

Ġarīb-rā dil-i ser-geşte bā-vaṭan bāşed

Hevā-yı kūy-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Mā-rā bizim dimekdir, rā ḥarf-i 

taḫṣīṣ. (199b) Ġarīb-rā ġarībiñ dimekdir, rā gine ḥarf-i taḫṣīṣ. Dil-i ser-geşte 

iżāfeti beyāniyyedir. Bā-vaṭan; bā bunda ẓarfiyyet ifāde ider veyā taḫṣīṣ.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ kūyuñ muḥabbeti bizim başımızdan gitmez. Mıṣrā�-ı 

ẟānīyi irsāl-i meẟel idüp buyurur ki; ġarībiñ ser-geşte ve ḥayrān göñli vaṭanda 

olur, ya�nī vaṭan ārzūsı göñlinden gitmez. İmdi seniñ ser-i kūyuñ ārzūsı ben 

ġarīb-i ser-geşteniñ başından hīç gitmez. Mıṣrā�-ı  ẟānīniñ ma�nāsını; ġarībin 

ḥayrān göñli vaṭana olur diyenler ḥaḳ edāyı eylememişler1.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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ح آ دل א כ  ق   אن 
א زی כ در   א ز  ان 

Beyān-ı şevḳ çi ḥācet ki şerḥ-i āteş-i dil

Tuvān şināḫt zi-sūzī ki der-suḫan bāşed

Beyān-ı şevḳ iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Şerḥ’iñ āteş’e iżāfeti de 

böyledir ve āteş’iñ dil’e lāmiyye. Şināḫt bunda maṣdar ma�nāsınadır. Sūzī; yā 

ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Kişi şevḳini beyān eylemege ne ḥācet ki göñli āteşiniñ 

şerḥini bilmek mümkündür bir ḥarāretden ki sözde olur, ya�nī sūz-ı dili sözde 

olan ḥarāretden bilmek olur. Ḫāce buyurur ki, benim āteş-i derūnumı1 şi�rim-

de olan sūz u ḥarāret şāriḥdir.

א د  אن  אن  ا ده ز
א اش   د     
Besān-ı sūsen eger deh zebān şeved Ḥāfıẓ

Çu ġonçe pīş-i tueş muhr ber-dehen bāşed

Besān edāt-ı teşbīhdir, sūsen’e iżāfeti lāmiyyedir. Deh zebān on dilli di-

mekdir. Tueş; şīn-i żamīr Ḥāfıẓ’a rācidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ sūsen gibi on dilli de olursa ġonçe gibi seniñ ḳatıñda 

mühr ber-dehen olur ya�nī aġzı mühürlü olur, nutḳa ḳādir olmaz. Ḥāṣılı, seniñ 

yanıñda dem-beste ḳalup tekellüme mālik olmaz. Sūsenden bunda murād yeşil 

yapraḳlarıdır, çiçegi degil, zīrā deh zebān otıdır, çiçegi degil2.

1 M: derūnuma. 

2 S;M: zīrā zebān yapraġıdır, çiçegi degil. 
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190

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א כא  اب ا   כאر   و ا
א א  رم  و כ א ا  א

Men u inkār-i şerāb īn çi ḥikāyet bāşed

Ġālibā īn ḳadaram �aḳl u kifāyet bāşed

Ben ve şarāba inkār, bu ne ḥikāyetdir, ya�nī benden şarāb içmege inkār 

gelmez, istifhām-ı inkārī şeklidir. Īn ḳadaram; mīm-i mütekellim ma�nā cihe-

tinden �aḳl u kifāyet’e muḳayyeddir. (S+ Kifāyet �aḳl’ıñ �aṭf-ı tefsīridir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ve şarāba inkār, bu ne ḥikāyetdir. Ġālib budur ki bu 

ḳadar �aḳl u idrākim vardır, ya�nī şarāba inkār eylemeyecek miḳdārı �aḳlım 

vardır, zīrā ben şarāb esīriyim, ansız bir nefes olmam.

א دف و  ی زده ام  א ره   כ 
א כא  ه آرم   אن   א

Men ki şebhā reh-i taḳvī zedeem bā-def u çeng

Nā-gehān ser be-reh ārem çi ḥikāyet bāşed

Nā-gehān ve nā-geh bir ma�nāyadır. Mıṣrā�-ı ẟānī bunda istifhām-ı inkārīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ki def ü çengle niçe gice taḳvā yolın urmuş olam ya�nī 

taḳvāyı terk idüp fısḳ eylemiş olam, nā-gehān serimi yola getürür miyim? Bu 

ne ḥikāyet olur? Ya�nī niçe gice fısḳa meşġūl olduḳdan ṣoñra hīç başımı ṭaşra 

yola çıḳarır mıyım, ya�nī hīç ḫalḳa görinür miyim, bu ne sözdür?

א  دا א ره  א 
א א  א   א  رئ  ور  

Tā be-ġāyet reh-i mey-ḫāne ne-mī-dānistīm

V’er ne mestūrī-i mā tā be-çi ġāyet bāşed
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Tā bunda ilā ma�nāsınadır. (M,T+ Tā be-ġāyet,) �Arabīde ile’l-ġāyet dirler, 

ġāyete dek dimekdir. Reh-i mey-ḫāne iżāfeti lāmiyyedir. Mestūrī-i mā iżāfeti 

de lāmiyyedir ve yā ḥarf-i maṣdar. Ve tā yine ilā ma�nāsınadır. Be-çi ġāyet neye 

dek ve niçeye dek dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne yolını nihāyete dek bilmezdik ya�nī kemālile bil-

mezdik. Yoḫsa bizim mestūrluġumuz ve perhīz-kārlıġımız neye dek ve niçe-

ye dek (M,T+ olurdı. Ḥāṣılı, meyḫāneler yolları mechūlumuz idi, yoḫsa bizim 

mestūr olup zāhid ü �ābid ü ṣūfī ḳalmamız neye dek ve niçeye dek idi,) ya�nī 

bu zamāna dek mestūr ḳalmayup rind-i �ālem olurduḳ.

ور د  ی  زا ار راه 
א ا  ف   כאر כ 

Zāhid er rāh be-rindī (200a) ne-bered ma�ẕūr’est

�Işḳ kārī’st ki mevḳūf-ı hidāyet bāşed

Zāhid mübtedā ve ma�ẕūr cezā-yı şarṭ ve şarṭ u cezā ḫaber-i mübtedā ve 

be-rindī, ne-bered’e müte�alliḳ ve ne-bered fi�l-i şarṭ. Ve �ışḳ mübtedā ve 

kārī’st ḫaberi ve ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid eger rindlige yol iletmezse ma�ẕūrdur, ya�nī vādī-i 

rindlige dāḫil olmazsa ve rindler meslegine sālik olmazsa ma�ẕūrdur, zīrā ṭarīḳ-ı 

�ışḳ bir işdir ki hidāyetu’llāha mevḳūfdur. Ya�nī rindlik �uşşāḳ kārıdır, �ışḳ ise 

�aṭiyye-i ezelīdir ki hidāyet-i ilāhiyyeye mevḳūfdur, aña ise hidāyet olmadı ki 

bu yola gire.

א א כ ز   ۀ  
א א   כ  و   

Bende-i pīr-i muġānem ki zi-cehlem bi-rehānd

Pīr-i mā her çi koned �ayn-i velāyet bāşed

Bende-i pīr iżāfeti lāmiyyedir ve muġān’a iżāfet beyāniyye. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Zi-cehlem; mīm ma�nā cihetinden bi-rehānd’a muḳayyeddir, żamīr-i 

manṣūb muttaṣıl ma�nāsınadır ya�nī mef�ūl-i ṣarīḥidir ve zi-cehl ġayr-i ṣarīḥi-

dir. Bi-rehānd bunda fi�l-i müte�addīdir, ḳurtardı dimekdir, rehānīden’den. 

Mıṣrā�-ı ẟānī şarṭ-ı maḥẕūfa cevābdır. Pīr-i mā iżāfeti lāmiyyedir ve �ayn-ı 
velāyet beyāniyyedir.
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Maḥṣūl-i Beyt:  Pīr-i muġānıñ ḳulıyam ki beni cehilden ḳurtardı. Pes, bi-

zim pīrimiz her ne ki işlerse �ayn-ı velāyet olur, ya�nī pīr-i muġānıñ her işi 

(M,T+ maḥż-ı) velāyetdir.

אز אز و  و  و  زا و  و 
א א  א כ  אن  د ز  ا  א 

Zāhid u �ucb u nemāz u men u mestī vu niyāz

Tā tu-rā ḫod zi-miyān bā-ki �ināyet bāşed

Bu beytde olan vāv’lar mükerrer beyān olmuşdur. Tā bunda �acabā ma�nā-

sınadır. Tu-rā seniñ dimekdi, rā taḫṣīṣ ifāde ider. Bā ḥarf-i ṣıla, ki bunda ism-

dir, kim ma�nāsına. �İnāyet aṣlında �uniye-yu�nā’nıñ maṣdarıdır, binā-yı mef�ūl1 

vezni üzerine ki zaḥmet ü ibtilā ma�nāsınadır, ammā isti�māllerinde naẓar u 

iltifāt ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid �ucb u namāzladır ve biz mestī ve niyāzlavuz2. Ḫāce 

cānāna ḫiṭāb idüp buyurur ki, �acabā ortadan seniñ naẓar u iltifātıñ kime olur? 

Ya�nī ikimizden ḳanḳımıza olur naẓar u iltifātıñ, zāhide mi ol ṣıfatlarla, baña 

mı bu ṣıfatlarla?

כ   כ  כ  دوش از 
א כא  אی  د  א ار  

Dūş ezīn fikr ne-ḫuftem ki ḥakīmī mī-goft

Ḥāfıẓ er mest buved cāy-ı şikāyet bāşed

(M,T+ Dūş dün gice. Ne-ḫuftem bunda uyumadım ma�nāsınadır.) Ki ḥarf-i 

ta�līl. Ḥakīmī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice bu fikirden uyumadım ki bir ḥakīm dirdi; Ḥāfıẓ 

eger bāde içüp mest olursa maḥall-i şikāyetdir, ya�nī bāde-nūşluġı terk itmeyüp 

mestāne olursa andan şekvā ideriz.

1 S: mechūl. 

2 S: niyāzla. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

د ده در  א  כ در    כ ا
د א   و راز   

Tersem ki eşk der-ġam-ı mā perde-der şeved

V’īn rāz-ı ser-be-muhr be-�ālem semer şeved

Der-ġam-ı mā aṣlında der-ġam-ı �ışḳ-ı mā idi, (S+ �ışḳ) żarūret-i vezn içün 

ḥaẕf olındı. Perde-der vaṣf-ı terkībīdir, derīden’den, (M,T+ dāl’ıñ fetḥiyle, perde 

yırtıcı dimekdir.) V’īn; vāv ḥarf-i �aṭf ve īn ism-i işāretdir �ışḳ-ı nihānīye ki rāz-ı 
ser-be-muhr dimekle aña işāret (S+ ider) ve andan kināyetdir. Be-muhr mühürli 

dimekdir, ser taḥsīn-i lafẓ içün gelmişdir. Be-�ālem; bā ḥarf-i ṣıla veyā ḥarf-i ẓarf. 

Semer, (M,T+ sīn’iñ ve mīm’iñ fetḥalarıyla,) efsāne ve ḥikāyet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳorḳarım ki göz yaşı �ışḳ ġamında bizim perdemizi yırtıcı 

ola ya�nī perde-i nāmūsumuzı hetk eyleye ve bu mühürli ya�nī gizli rāzımız 

�āleme dāstān ola ya�nī hīç kimse bilmedügi rāz-ı �ışḳımızı ifşā eyleye. Ḥāṣılı, 

ḳorḳarım ki göz yaşı bizi rüsvāy-ı �ālem eyleye.

אم  د در     
د ن   כ  د و آری 
Gūyend seng la�l şeved der-maḳām-ı ṣabr

Ārī şeved velīk be-ḫūn-ı ciger şeved

Ma�lūm ola ki la�l ma�denden çıḳdıḳda bu ma�hūd renkde olmaz imiş. Ṣoñ-

ra tāze ciger içine ḳorlar imiş ki bu rengi kesb ider. (200b) Ḫāce’niñ be-ḫūn-ı 
ciger şeved buyurduġı bu ma�nāya işāretdir. Bu beyt �ālemde kemāl-i şöhretle 

meşhūrdur, şöyle ki ḍarb-ı meẟel ḥükmine varmışdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Dirler ki ṭaş ṣabr maḳāmında la�l olur ya�nī mürūr-ı eyyām-

la adı ṭaş iken la�l ismiyle müsemmā olur. Ḫāce dir ki, belī olur, ammā ḫūn-ı 

cigerle olur. Ya�nī bir kişiniñ ḥāli muntaẓam olup ser ü sāmān üzre olmaġa nice 

zamān ṣabr ister. Ṣabır ise acıdır, nitekim ‘es-Ṣabru murrun’1 meşhūrdur. Pes, 

be-ḫūn-ı ciger īhām ṭarīḳiyle ẕikr olunmuşdur.

1 Sabır acıdır. 
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ت ر אی  از  در 
د ا   אد آن כ  א رب 

Der-tengnāy-ı ḥayretem ez-naḫvet-i raḳīb

Yā Rab me-bād ān ki gedā mu�teber şeved

Tengnāy; nāy ma�nā-yı maṣdariyyet ifāde ider, ṭarlıḳ dimekdir, ḥayret’e 

iżāfeti beyāniyyedir. Naḫvet tekebbür ü ta�aẓẓum ma�nāsınadır, raḳīb’e iżāfeti 

lāmiyyedir. Me-bād nehy-i ġā�ib, olmasun dimekdir, ekẟer du�āda müsta�mel-

dir. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayret ṭarlıġındayım raḳībiñ tekebbür ü ta�aẓẓumından. 

Yā Rab ol ḥāl olmasun ki gedā mu�teber ola, ya�nī Yā Rab, raḳīb mu�teber u 

muḥterem olmasın. Bu mıṣrā� da ziyāde meşhūrdur.

و   כ כ در   ا 
د א در כ  א  د כ  כ 

Īn ser-keşī ki der-ser-i serv-i bulend-i tu’st

Key bā-tu dest-i kūteh-i mā der-kemer şeved

Ser-keşī; yā ḥarf-i maṣdar. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ser-i serv-i bulend-i tu’st 
iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyye (M,T+ ve lāmiyyedir. Key ḳaçan.) Dest-i kūteh 

iżāfeti beyāniyyedir ve mā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Kemer lüġatde ḳuşaḳdır, gāh 

olur bel1 ma�nāsında müsta�mel olur, kemergāh maḳāmında.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ser-keşlik ki seniñ bülend ḳāmetiñ başındadır ya�nī se-

niñ bülend ḳāmetinde olan ser-keşlik ve istiġnā, pes, bizim ḳısa elimiz ḳaçan 

seniñ  beliñde olur. Ya�nī sende ki bu ser-keşlik ve istiġnā var, bizim māldan ve 

esbābdan2 ḳāṣır elimiz seni ḳaçan der-āġūş idebilür? Ya�nī ḥāl böyle iken seniñ-

le biz hem-āġūş olmaḳ mümkün degil.

ده ام روان א כ ا  د از  כ
د כ כאر  א  א כ آن 

Ez-her kerāne tīr-i du�ā kerdeem revān

Bāşed k’ez-ān miyāne yekī kārger şeved

1 S: bil. T’de ‘b’ harfinin üzerine hareke olarak üstün konulmuş. 

2 S: eẟvābdan. 
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Kerāne kenār ma�nāsınadır. Tīr-i du�ā iżāfeti beyāniyye. K’ez-ān aṣlında ki 
ez-ān idi, ki ḥarf-i beyān. Miyāne bunda miyān ma�nāsınadır. Kārger mü�eẟẟir 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kenārdan ve her cānibden du�ā oḳını revān eylemişim 

ya�nī du�ā oḳlarını uçurmuşum, ola ki anlarıñ aralarından birisi mü�eẟẟir olup 

murādım el vire.

ی אه  اش  ا   כ 
د אك در  א او  א  آ
Īn ḳaṣr-ı salṭanat ki tueş māh-manẓarī

Serhā ber-āsitāne-i ū ḫāk-i der şeved

Ḳaṣr-ı salṭanat iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i beyān veyā ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Tueş; şīn żamīri ḳaṣr’a rāci�dir. Māh-manẓarī; (M,T+ māh’da) iki vecih müm-

kündür, ya�nī iżāfet ve �adem-i iżāfet. Manẓarī’de yā ḥarf-i ḫiṭāb. Īn ḳaṣr-ı 
salṭanat mübtedā ve serhā mübtedā-yı ẟānī ve şeved ḫaber-i ẟānī1 ve cümle-i 

ismiyye ḫaber-i evvel ve şeved’iñ fā�ili ya�nī ismi taḥtında serhā’ya rāci� żamīr 

ve ḫaberi ḫāk-i der ve ber-āsitāne-i ū mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi ve iżāfeti lāmiyye 

ve żamīr-i ġā�ib ḳaṣr’a rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ḳaṣr-ı salṭanat ki sen anıñ māh-peyker maḥbūbısın 

ya�nī ay yüzli güzelisin2, ol ḳaṣr-ı salṭanatıñ āsitānesi üzre başlar ḳapı ṭopraġı 

olur, ya�nī �āşıḳlar kelleleri ol ḳaṣrıñ ḫāk-i deridir.

אی   زر  روی  از כ
د אك زر  א  آری   
Ez-kīmyā-yı mihr-i tu zer geşt rūy-ı men

Ārī be-yumn-i luṭf-ı şumā ḫāk zer şeved

Kīmyā-yı mihr iżāfeti beyāniyyedir ve tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Be-yumn; 
bā ḥarf-i sebeb ve yumn’uñ luṭf’a iżāfeti (201a) beyāniyyedir ve şumā’ya iżā-

feti lāmiyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ muḥabbetiñ kīmyāsından benim yüzüm altun oldı 

ya�nī muḥabbetiñden beñzim ṣarardı. Belī, siziñ luṭfuñuz bereketiyle ṭopraḳ 

altun olur. Ya�nī bir ḫāk-i bī-miḳdār iken siziñ muḥabbetiñiz sebebiyle zer-i 

sārā gibi (S+ ya�nī zer-i ḫāliṣ gibi) maḳbūl olduḳ.

1 S: ḫaberi. 

2 S: güzelü. 
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א כ א כ  כ     
د א   دم  ل  
Bes nukte ġayr-i ḥusn bi-bāyed ki tā kesī

Maḳbūl-i ṭab�-ı merdum-i ṣāḥib-naẓar şeved

Maḳbūl-i ṭab�-ı merdum iżāfetleri lāmiyyelerdir ve ṣāḥib’e iżāfeti beyā-

niyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Güzellikden ġayrı çoḳ nükte gerekdir ki bir kimse 

ṣāḥib-naẓar ḫalḳıñ ṭab�ınıñ maḳbūli ola. Ya�nī ṣāḥib-naẓar hemān ḥüsne iltifāt 

eylemez, belki nice dürli aḫlāḳ u eṭvār-ı ḥasene daḫi gerek ki ṭab�ınıñ maḳbūli 

ola. Bu beyt de ẓürefā arasında ziyāde meşhūrdur.

اه אن و داد ه  כ ن  ا 
د א   ص  آ כ د  

Ḫāhem şuden be-meykede giryān u dād-ḫāh

K’ez-dest-i ġam ḫalāṣ-ı men ān-cā meger şeved

Giryān ṣıfat-ı müşebbehedir, aġlayı aġlayı1 dimekdir. Dād-ḫāh vaṣf-ı terkī-

bīdir, dād isteyici ya�nī müteşekkī ve müteẓallim. K’ez aṣlında ki ez idi, ki 
ḥarf-i ta�līl. Dest-i ġam iżāfeti beyāniyyedir ve ḫalāṣ-ı men iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir. Meger edāt-ı temennī.

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāneye aġlayı aġlayı ve şikāyet ide ide ya�nī aġlayaraḳ 

ve şikāyet iderek gidiserem2. Ola ki ġam elinden benim ḫalāṣım anda ola, ya�nī 

bāşed ki ġamdan anda ḫalāṣ olam3.

ی אز  ار  א  د אن   ای 
د א را   כ כ  אن  כ 

Ey cān ḥadīẟ-i mā ber-i dil-dār bāz gūy

Līkin çunān me-kon ki ṣabā-rā ḫaber şeved

Bunda ḥadīẟ’den murād ḳıṣṣadır, mā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ber-i dil-dār 
iżāfeti de lāmiyyedir. Bāz edāt-ı te�kīd.

1 S: aġlayu aġlayu. 

2 S: giderem. 

3 M: oldum. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey cān, bizim ḳıṣṣamızı cānān ḳatında söyle, ammā şöyle 

eyleme ki ṣabāya ḫaber ola, zīrā ṣabā ġammāzdır, işidicek bizi �āleme dāstān 

ider ve rüsvāy oluruz1, zīrā sırr-ı �ışḳ-ı cānānımızı ifşā ider.

אش ل  ت  روزی ا  ر
د אد כ از    כ כ  رو 

Rūzī eger ġamī resedet teng-dil me-bāş

Rev şukr kon me-bād ki ez-bed beter şeved2

Rūzī ve ġamī yā’ları vaḥdet içündür. Resedet; tā żamīr-i muḫāṭabdır, 

żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına, saña irişürse dimekdir. Teng-dil göñli ṭar. 

Me-bāş olma dimekdir, nehy-i muḫāṭabdır. Me-bād nehy-i ġā�ibdir. Beter 
bed-ter’den muḫaffefdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir gün eger saña bir ġam u ġuṣṣa irişürse teng-dil olma, 

ya�nī göñlüñi ġam-nāk eylemeyüp var şükr eyle, olmaya ki yaramazdan yara-

maz ola. Ya�nī her ne gelürse Ḫudā’dan gelür, imdi şükür lāzımdır, olmaya ki 

daḫi yaramaz ola.

א ر  כ  אش  ر  ای دل 
د دد و ا    אم   ا 

Ey dil ṣabūr bāş u me-ḫor ġam ki �āḳıbet

Īn şām ṣubḥ gerded u īn şeb seḥer şeved

Şām’dan murād firāḳ u hicrāndır ve ṣubḥ’dan  viṣāl. Şeb’le seḥer de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül ṣābir ol ve ġam yeme, zīrā �āḳıbet bu firāḳ u 

hicrān aḫşāmı viṣāl ṣabāḥı olur ve firāḳ gicesi viṣāl seḥeri. Ḥāṣılı, ṣabr eyle ki 

elbette bir gün hicrān viṣāle mübeddel olur.

א  ز   א  
د א را   אد  دم در כ ار  

Ḥāfıẓ çu nāfe-i ser-i zulfeş be-dest-i tu’st

Dem der-keş er ne bād-ı ṣabā-rā ḫaber şeved

1 M: bī-nevā olur. 

2 S: me-bād k’ezān hem beter şeved. 



1232 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Ḥāfıẓ münādā. Çu ḥarf-i ta�līl. (M,T+ Nāfe-i) ser-i zulfeş iżāfetleri beyāniyye 

ve lāmiyyedir. Be-dest; bā ḥarf-i ẓarf ve iżāfet lāmiyyedir. Dem der-keş; dem 

nefes, dem der-keş ḫāmūş ol, ṭınma diyecek yerde isti�māl iderler. Er ne eger 

ne’den muḫaffefdir, yoḫsa ma�nāsına, �Arabīde ve-illā dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çünki nāfe-i ser-i zülfi seniñ eliñdedir, sākit ol, 

yoḫsa bād-ı ṣabāya ḫaber olur ve seniñ ser-i zülf-i yār eliñde olduġını ḫalḳa 

dāstān ider ve eliñden gidüp maḥrūm ḳalursın, ya�nī viṣālden hicrāna düşersin. 

Pes, imdi ḫāmūş ol ki ḥāliñe aġyār muṭṭāli� (201b) olmasun. Bād-ı ṣabādan 

murād ifşā-yi rāz iden aġyārdır. Ḥāṣılı, viṣāl-i cānānı kimseye ṭuyurma. Ba�żı 

nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle bulundı:

س אی  ر آرد  א  از  
د א    אی  אك او   
Ḥāfıẓ ser ez-laḥad be-der āred be-pāy-būs

Ger ḫāk-i ū be-pāy-ı şumā pey-siper şeved

Laḥad, (M,T+ lām’ıñ ve ḥā’nıñ fetḥalarıyla,) maḳbere ma�nāsınadır. Ḫāk-i 
ū żamīri Ḥāfıẓ’a rāci� olsa ve laḥad’a (S,M+ rāci� olsa ikisi de) cā�iz. Pey-siper 
ma�nāsını sābıḳan taḥḳīḳ eyledik idi ki çignek1 ma�nāsınadır ya�nī pāy-māl.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ başını ṭaşra çıḳarır ayaḳ öpmekden ötüri ya�nī 

pāy-būs eylemek içün eger anıñ maḳberesi ṭopraġı siziñ ayaġıñıza (S,T+ pey-si-

per ola ya�nī ayaġıñıza) pāy-māl ola. Ḥāṣılı, siz ki ḫāk-i laḥdini çigneyesiz2, ol 

laḥdden başını ḳaldırır ayaġıñızı öpmek içün.

1 S: çigleki. 

2 S: çiglersiz. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

אر آ  ان و    روز 
אل و  ا و כאر آ  زدم ا 

Rūz-ı hicrān u şeb-i firḳat-i yār āḫir şud

Zedem īn fāl u guẕeşt aḫter u kār āḫir şud

Mıṣrā�-ı evveliñ taḳdīri rūz-ı hicrān-ı yār’dır, zīrā şeb rūz’a ma�ṭūfdur. 

Hicrān’ıñ yār’e iżāfeti maṣdarıñ fā�iline veyā mef�ūline iżāfetidir. Firḳat’iñ de 

yār’e iżāfeti böyledir1. Āḫir şud dükendi dimekdir ya�nī tamām oldı. Zedem 
īn fāl ben bu fālı urdum ya�nī eyledim, yıldız da güẕer eyledi, ya�nī du�ā ḳabūl 

olacaḳ yerde2 vāḳi� oldı. (M,T+ Sābıḳan beyān olındı idi ki) keff-ül-ḫaḍīb dirler 

bir yıldız vardır ki burūcuñ birisiniñ bir derecesi var, her bār ki ol dereceye 

varsa her ne du�ā olsa Allāh’ıñ emriyle ol du�ā müstecāb olur, laṭīfe ile de olursa. 

Niteki bu beytde vāḳi�dir.

Beyt:  א אز  א  از   آن 
אل  را    ا در آن 

Her ān fālī ki ez-bāzīçe ber-ḫāst

Çu aḫter der-guẕeşt ān fāl şud rāst3

(S,T+ Keffu’l-ḫaḍīb güneşle bir burcda ve bir derecede cem� olsa her ne du�ā 

olsa maḳbūl olur dirler. Ba�żılar ẕu’l-cesedeynde vāḳi� olsa dirler ve ba�żılar 

vaḳt-i istivāda ḥükm eylediler, ve’l-
uhdetu 
ale’r-rāvī4.) Kār āḫir şud iş tāmām 

oldı, (M,F+ ya�nī murād ḥāṣıl oldı.)

Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ hācir olduġı gün (T+ veyā mehcūr olduġı gün) ve 

müfārıḳ olduġı gice, rā’nıñ kesriyle, veyā müfāraḳ olduġı gice, rā’nıñ fetḥiyle, 

tamām oldı,) ya�nī hicrān güni ve firāḳ gicesi5 dükendi, tamām oldı. Ben bu 

1 S, M: Firḳat’iñ de yār’e iżāfeti böyledir, te�emmel tedri. 
2 S: olacaḳ maḥalde. 

3 Bir fal latife/şaka yoluyla yapılsa bile şayet yıldızın konumuna uygun düşerse gerçekleşir. 

4 Sorumluluk rivayet edene aittir/Günahı söyleyenin boynuna. 

5 S: hicrān ve firāḳ gicesi. 
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fālı urdum ya�nī hicrān u firāḳ dükendi tamām oldı dimegi fāl eyledim, yıldız 

da maḫarrına vāḳi� oldı, murād da ḥāṣıl oldı ki ol murād viṣāl-i yār idi. Gu-
zeşt aḫter’iñ ma�nāsını nuḥūset yıldızınıñ devri geçdi ve iş āḫir oldı diyen bu 

ḳıṣṣanıñ aṣlın bilmez imiş. Aḫter guẕeşt sā�atine rāst geldi ma�nāsınadır bunda 

diyen de bilmez imiş1.

د ان   אز و  כ  آن  
אر آ  אد  م  א در 

Ān heme nāz u tena��um ki ḫazān mī-fermūd

�Āḳıbet der-ḳadem-i bād-ı bahār āḫir şud

Ān heme ol ḳadar dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Mī-fermūd buyururdı 

ya�nī eylerdi. Ḳadem-i bād-ı bahār iżāfetleri lāmiyyelerdir, aṣlında ‘ḳadem-i 

ṣıdḳ-ı bād-ı bahār’ idi, ya�nī yümn ve mübāreklik ma�nāsınadır (S,T+ ve der-ḳa-
dem-i meymūn taḳdīrindedir,) zīrā bu �ibāreti āẟār-ı ḥasene ile tefsīr eylemiş-

ler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḳadar nāz u tena��um ki ḫazān eylerdi, �āḳıbet bād-ı 

bahārıñ mübārek ḳademinde tamām oldı. Bunda ḫazāndan murād hicrāndır 

ve bahārdan viṣāl. Ya�nī ol ḳadar rūzgār ki hicrān mümtedd oldı, �āḳıbet ey-

yām-ı viṣāl yümniyle tamām (M,T+ oldı.) Ḳadem bunda devlet ma�nāsınadır 

(M+ diyen) ḳıyāsla �indī söylemiş2. 

دۀ  כ   ا כ  
אر آ  ون آی כ כאر    

Ṣubḥ-ı ummīd ki şud mu�tekif-i perde-i ġayb

Gū birūn āy ki kār-ı şeb-i tār āḫir şud

Ṣubḥ-ı ummīd iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Mu�tekif lüġat-

de iḥtibāsdır ya�nī kendini bir yerde ḥabs eylemek, ammā bunda mülāzemet 

murāddır, perde’ye (202a) iżāfeti lāmiyyedir ve perde’niñ ġayb’a beyāniyye. 

Gū ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle söyle ṣubḥ-ı ummīd’e. (M,T+ Birūn āy ṭaşra çıḳ.) Ki 
ḥarf-i ta�līl. Kār’ıñ şeb’e iżāfeti lāmiyye ve şeb’iñ tār’a beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ümīd ṣabāḥı ki perde-i ġaybda münzevī (S,T+ ve mu�tekif ) 

oldı, ya�nī ümīd emr-i ma�nevīdir ẓāhir ü hüveydā degil, imdi ṣubḥ-ı ümīde 

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>
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söyle ki ṭaşra çıḳsun, zīrā ḳarañlıḳ gice işi tamām oldı. Ḳarañlıḳ giceden murād 

ye�s ü nā-ümīdlikdir, imdi anıñ işi tamām oldı. İmdi me�mūl ü mercū olan 

aḥvāl ẓāhir u bāhir olsun ki żıddı gitdi, ya�nī ümīdsizlik gitdi, ümīd i�tikāfdan 

çıḳsun. Ya�nī viṣāl me�mūlumuz idi, ammā perde-i ġaybda idi, imdi çıḳsun ki 

firāḳ işi tamām oldı.

אل כ   א د כ  כ ا
אر آ  כ  אد دی و  ت 

Şukr-i Īzed ki be-iḳbāl-i kuleh-gūşe-i gul

Naḫvet-i bād-ı Dey1 u şevket-i ḫār āḫir şud

Şukr-i Īzed iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i ta�līl. Be-iḳbāl; 
(S,T+ bā ḥarf-i sebeb, āḫir şud’a müte�alliḳdir, iḳbāl’iñ) kuleh-gūşe’ye iżāfeti 

lāmiyyedir mecāzen. Kuleh-gūşe terkīb-i mezcīdir, gul’e iżāfeti beyāniyyedir. 

Naḫvet-i bād-ı Dey2 lāmiyyelerdir. Şevket ḥiddet ü şiddet ma�nāsınadır, ḫār’a 

iżāfeti lāmiyyedir. (S,F+ Bu beytde şevket ḫār’a nisbet tamām yerinde vāḳi�dir, 

zīrā şevk �Arabça dikene dirler.)

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh’a şükür ki gülüñ küleh-gūşesi gelmegi sebebiyle ya�nī 

gül ẓuhūr eylemesi sebebiyle ḳışın ṣovuḳ yeliniñ tekebbüri ve dikeniñ ḥiddet 

ü şiddeti tamām oldı, (S+ ya�nī) ṣovuḳ gitdi ve dikeni gül ḳapladı. Ḥāṣılı, bahār 

gelmekle hem ṣovuḳ gitdi ve hem diken nā-peydā oldı. (S+ Güle) kuleh-gūşe 

isnādı çiçekleriñ sulṭānı olmaḳ i�tibārıyladır. Niteki Ḫāce buyurmuşdur:

Beyt:   ف ا  از  אن   ا 
و و    אد   אرک  א رب   

Efser-i sulṭān-ı gul peydā şud ez-ṭarf-ı çemen

Maḳdemeş yā Rab mubārek bād ber-serv u semen3

אی دراز و  دل א  آن 
אر آ  ی  א   در 

Ān perīşānī-i şebhā-yı dirāz u ġam-ı dil

Heme der-sāye-i gīsū-yı nigār āḫir şud

1 M, T: naḫvet-i bāverī. 

2 M, T: naḫvet-i bāverī. 

3 443. gazel 1. beyit.
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Perīşānī; yā ḥarf-i maṣdar, şebhā-yı dirāz’a iżāfeti lāmiyyedir ve (S+ şe-
bhā-yı dirāz beyāniyye.) (M,T+ Bu perīşānlıġı şebhā-yı dirāz’a iżāfet) mecāzī-

dir, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳabīlindendir, ya�nī uzun gicelerde kendiniñ 

perīşānlıġı murāddır. Ġam-ı dil iżāfeti lāmiyyedir. Sāye-i gīsū-yi nigār iżāfet-

leri de lāmiyyedir. Şeb’e nisbet sāye-i gīsū-yi nigār ḫūb vāḳi�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol uzun giceler perīşānlıġı ve ol göñül ġamı ki bundan ev-

vel var idi, cemī�an gīsū-yi nigār sāyesinde tamām oldı. Sāye-i gīsūya nisbet me-

cāzīdir, murād cānānıñ kendüsidir, ya�nī nigārıñ sāyesinde āḫir oldı dimekdir.

 آ כאر  از ز و
אر آ  ه  از روی   ا 
Gerçi āşuftegī-i kār-ı men ez-zulf-i vey’est

Ḥall-i īn �uḳde hem ez-rūy-ı nigār āḫir şud

Āşuftegī; yā ḥarf-i maṣdar, bunda perīşānlıḳ ma�nāsınadır, kār’a iżāfeti ve 

kār’ıñ men’e iżāfeti lāmiyyelerdir. Zulf-i vey iżāfeti de böyledir. Vey żamīr-i 

ġā�ib (S+ ma�hūd) cānāna rāci�dir. �Uḳde dügüme1 dirler, bunda (S+ �uḳde’den) 

murād kār’ıñ perīşānlıġıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi işimiñ perīşānlıġı zülf-i cānāndan idi. Bu �uḳde ve 

perīşānlıġıñ ḥalli de anıñ rūyındandır. Ḥāṣılı, zaḥmet andan idi, raḥmet daḫi 

andan oldı.

א دف و  א روم   از  در 
אر آ    כ در دو 

Ba�d ezīn ber-der-i mey-ḫāne revem bā-def u çeng

Ḳıṣṣa-i ġuṣṣa ki der-devlet-i yār āḫir şud

Ber-der-i mey-ḫāne; ber ḥarf-i ṣıla. Mıṣrā�-ı ẟānī maḳām-ı ta�līldedir. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Devlet-i yār iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bundan ṣoñra (202b) meyḫāne ḳapusına def ü çengle gi-

derim, ya�nī meyḫāneye ẕevḳ u şevḳle giderim yāriñ devletinde tamām olan 

ḳıṣṣa-i ġuṣṣa içün. Ya�nī yāriñ devletinde ġam u ġuṣṣa tamām oldı, şimden girü 

meyḫāneye ṣafāyla giderim.

1 T: dügmeye. 
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ز אم  ئ ا אورم  ز 
אر آ    כ در و 

Bāverem nīst zi-bed-�ahdī-i eyyām henūz

Ḳıṣṣa-i hecr ki der-vuṣlat-ı yār āḫir şud

Bāver kerden inanmaḳdır, bunda i�timād ma�nāsınadır, i�timādım yoḳ di-

mekdir. �Ahdī’de yā ḥarf-i maṣdardır, eyyām’a iżāfeti lāmiyyedir. (S,T+ Henūz 

daḫi dimekdir. Ḳıṣṣa-i hecr iżāfeti lāmiyyedir.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i 

beyān. Vuṣlat-ı yār iżāfeti maṣdarıñ fā�iline veyā mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eyyāmıñ bed-�ahdliginden henūz inanım1  ve i�tiḳādım 

yoḳdur hicrān ḳıṣṣası ki yāriñ vuṣlatında tamām oldı2. Ya�nī vuṣlat-ı yār (M,T+ se-

bebiyle) firāḳ tamām olduġını (M+ yine) rūzgārıñ vefāsızlıġından inanmam.

אد دی    א   א
אر آ  כ    

Sāḳiyā luṭf numūdī ḳadeḥet pur mey bād

Ki be-tedbīr-i tu teşvīş-i ḫumār āḫir şud

Ḳadeḥet pur mey bād cümle-i du�ā�iyye, �ilm-i Bedī�’de ḥaşv-i melīḥ ḳabī-

lindendir3. Ki ḥarf-i ta�līl. Be-tedbīr; bā ḥarf-i sebeb, āḫir şud’a müte�alliḳdir, 

tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Teşvīş-i ḫumār iżāfeti de böyledir, ya�nī maṣdar fā�iline 

mużāfdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, luṭf gösterdiñ, ḳadeḥiñ pür-mey olsun ki seniñ 

tedbīriñle teşvīş-i ḫumār āḫir oldı ya�nī tamām oldı. Sāḳīye ḳadeḥi pür-mey 

olsun dimekle kendiye du�ā ider, zīrā dāfi�-i ḫumār sāḳīniñ virdigi bādedir4.

א را אورد כ  אر ار   در 
אر آ  כ כאن    و 
Der-şumār er çi ne-y-āverd kesī Ḥāfıẓ-rā

Şukr k’ān miḥnet-i bī-ḥadd u şumār āḫir şud

1 S, M: inanmam. 

2 S: olmuş ola. 

3 S: ḥaşv-i melīḥ dirler. 

4 M, T: zīrā vāḳi�-i ḫumār sāḳīniñ ve bu bādedir. S: zīrā dāfi�-i ḫumār kendünüñ virdügi bādedir. (F 

nüshası tercih edildi.)
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Der-şumār; der ḥarf-i ṣıla, şumār ḥesāb.

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi Ḥāfıẓ’ı hīç bir kimse ḥesāba getürmez ya�nī aña 

kimse i�tibār eylemez, şükür ki ol ma�hūd bī-hādd u şümār miḥnet tamām 

oldı. (S+ Ya�nī Ḥāfıẓ aña kimse i�tibār eylemezse ġam çekmez, belki şükr ider ki 

miḥnet-i bī-ḥadd u şümār tamām oldı.) Miḥnet didügi1 ḫalḳıñ āmed ü refti-

dir. Bu miḥnetden ḫalāṣ olduġına şükr ider, zīrā ḫalḳıñ āşinālıġı baş aġrısıdır. 

Nitekim buyurmuşlar:

Mıṣrā�: א  درد  ا آ
Āşināyī-i ḫalḳ derd-i ser’est2

193

Ve lehu eyżan
Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

د אن    وا  ا  آ
د אن  س  א א ورزد  א ر

Gerçi ber-vā�iẓ-i şehr īn suḫan āsān ne-şeved

Tā riyā verzed3 sālūs muselmān ne-şeved

Īn suḫan didügi mıṣrā�-ı ẟānīniñ mażmūnıdır. Tā bunda edāt-ı tevḳītdir, 

mādām ma�nāsına. Riyā, verzed’iñ muḳaddem mef�ūlidir ve sālūs fā�ili ve mu-
selmān, ne-şeved’iñ muḳāddem ḫaberi ve ismi taḥtında sālūs’a rāci� żamīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi şehriñ vā�iẓine bu söz āsān gelmez ya�nī müşkil ge-

lür. Mādāmki sālūs riyāya4 emek çeküp sa�y eyler, müslümān olmaz, ḥāṣılı, 

sālūs-ı riyāyī5 müslümān olmaz. Bu söz vā�iẓ-i sālūsa ta�rīżdir. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsını; tā riyā ve sālūs kesb ider ya�nī riyā eyler6, müslümān olmaz diyen 

ve mādemki riyā ve sālūsa sa�y ider, müslümān olmaz diyen ḫaṭā-yı fāḥiş ey-

lediler. Ve bu ḫaṭā bunlara vāv-ı sekteden nāşīdir, ya�nī riyā ile sālūs beyninde 

1 M, T: buyurduġı. 

2 İnsanlarla dostluk, içiçe olma baş ağrısıdır, sıkıntı kaynağıdır. 

3 S’de dāl’ın üzerine üstün konulmuş. 

4 T: sālūs ve riyāya. 

5 M: sālūs riyā ile. 

6 T: riyā ile. 
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ekẟer nüsḫada vāv mevcūd olmaġa1 maġrūr oldılar. Ammā bunda terkībde2 vāv 

īrād eylemek fāsiddir, belki ḥīn-ı taḳṭī�de vāv ẓāhir olur, nitekim sābıḳan tafṣīli 

geçmişdir.

ان  م כ כ   ز و כ ی آ ر
د אن  ا כ   و ا

Rindī āmūz u kerem kon ki ne çendān hunerī’st

Ḥayevānī ki ne-nūşed mey u insān (203a) ne-şeved

(S+ Rindī; yā ḥarf-i maṣdar.) Ki ḥarf-i ta�līl. Hünerī’st; yā ḥarf-i nisbet-

dir, hünere mensūb dimekdir ya�nī ehl-i3 hüner. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. İnsān, 
ne-şeved’iñ muḳaddem ḫaberi ve ismi taḥtında ḥayevān’a rāci� żamīrdir. Bun-

da ḥayevān yā’nıñ fetḥiyle oḳunur aṣl üzre.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur ki; rindlik ögren ve seḫā 

ve kerem eyle, zīrā ol ḳadar hünerli degildir ya�nī ol deñlü4 ehl-i hüner degildir 

bir ḥayvān ki şarāb içüp insān olmaz. Zīrā içmek rindlikdir ve seḫā ve kerem 

eylemek insāniyyetdir. Pes, bu ikiden ḫālī olan5 hünersiz bir ḥayvāndır. Huner 

lafẓını yā-yı nisbīsiz ekẟer nüsḫaya tābi� olup huner’est yazanlar ḫaberi mübtedā-

ya ḥaml eylemek ṣıḥḥat-ı şarṭ olduġından ġāfiller imiş, 
afa’llāhu 
anhumā.

אش ش  د ای دل  כ כאر  ا ا 
د אن  כ  و  د 

İsm-i a�ẓam bi-koned kār-ı ḫod ey dil ḫoş bāş

Ki be-telbīs u ḥiyel dīv Süleymān ne-şeved

İsm-i a�ẓam �Arabīde lafẓatu’llāhdır ver her dilde ism-i Ẕāt-ı Bārī ism-i 

a�ẓamdır6. Bi-koned kār-ı ḫod kendi işini işler, ya�nī bu ism-i şerīfe meşġūl 

olan ehl-i ṣalāḥ u felāḥ olup ṣıdk-ı dilile şuġl iderse aña nice fevā�id ve āẟār-ı 

ḫayrāt ḥāṣıl olur, ammā riyā ve telbīse meşġūl olursa7 aña hīç fā�ide ḥāṣıl olmaz. 

Mıṣrā�-ı ẟānī bu ma�nāyı müş�irdir.

1 S: olmaġla. 

2 M, T: ammā terkībinde. 

3 M, T: ol. 

4 T: dükeli. 

5 S: bu iki ḥāli olmayan. 

6 M, T: ism-i Ẕāt-ı Bārī-yi A�ẓamdır. 

7 M, T: riyā ve tesellüsle şuġl iderse. F: riyā ve tesellüsle meşġūl olursa. (F’de tesellüs kelimesi harekeli.)
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Maḥṣūl-i Beyt: İsm-i a�ẓam kendi işini işler, ey göñül, sen ḫoş ol, ya�nī 

sen hemān Ḥaḳ’la ol, Ḥaḳ seni ferāmūş eylemez. (S+ Hemān) telbīs ü ḥīleden 

ve riyā ve zerḳden ictināb eyle. (T+ Zīrā telbīs u ḥīle ile div Süleymān olmaz.) 

Zīrā dīv mühr-i Süleymān’ı ḥīle ile aldı Süleymān’dan, ammā Süleymān işini 

idemeyüp mühri deryāya atdı  ve yine Allāh’ıñ emriyle mühr Süleymān’a naṣīb 

oldı, nitekim ba�żı kitāblarda masṭūr u meẕkūrdur. Ḥāṣılı, bir şey ki ġayr-i 

müsteḥaḳḳ bir nā-ehliñ eline düşe, ol nā-ehliñ yedinde1 ḳarār eylemeyüp bir 

gün bir ehline düşer2. Ve bi’l-cümle bunlar gibiden murād3 ḳıṣṣadan ḥiṣṣedir.

א  د  א כ  אك   
د אن  ور    و   و 

Gevher-i pāk bi-bāyed ki şeved ḳābil-i feyż

V’er ne her seng u gilī lu�lu�4 u mercān ne-şeved

Gevher-i pāk iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Ḳābil-i feyż ism-i fā�i-

liñ mef�ūline iżāfetidir. Seng’den yā-yı vaḥdet ḥaẕf olınmışdır, gilī ḳarīnesiyle. 

Lu�lu� ve mercān leff ü neşr-i müretteb ṭarīḳiyle meẕkūrdur.

Maḥṣūl-i Beyt: İnsānıñ aṣlı ve gevheri pāk gerekdir ki feyżi ḳābil ola, ya�nī 

feyżi ḳabūl idüp müstefīż olmaġa aṣīl5 ü pāk gevher gerekdir, yoḫsa her ṭaş ve 

balçıḳ lü�lü� ve mercān olmaz, ya�nī her bir ṭaş incü ve her bir balçıḳ mercān 

olmaz. Ḥāṣılı, kişiniñ ẕātında isti�dād u ḳābiliyyet olmaḳ gerek ki Feyyāż’dan 

feyż ḳabūl eyleye. Ḫāce’niñ bu beyti meşhūr ebyātındandır.

  ورزم و ا כ ا  
د אن  אی د   ن 

�Işḳ mī-verzem u ummīd ki īn fenn-i şerīf

Çun hunerhā-yı diger mūcib-i ḥırmān ne-şeved

�Işḳ, mī-verzem’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Vāv ḥarf-i ḥāl. Ummīd 

(M,T+ mīm’iñ teşdīdiyledir żarūret-i vezniçün.) Aṣl-ı kelām ummīd hest’dir6, 

żarūret-i vezniçün ḥaẕf olındı. Ki ḥarf-i beyān. Īn fenn-i şerīf ya�nī �ışḳ. Çun 

edāt-ı teşbīh. Mūcib-i ḥırmān iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir.

1 S: ol nā-ehilde. 

2 S: bir gün bir ehline düşer. Niteki ba�żı kitāblar nā-ehil eline düşüp mürūr-ı eyyāmla bir ehline düşer. 

3 S: bi’l-cümle bunuñ gibiden. 

4 S: lūlū. 

5 T: aṣl. 

6 M: ummīd-i himmetdir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳa sa�y idüp emek çekerim, ḥālbuki ümīd vardır ki bu 

fenn-i şerīf ki �ışḳdır (203b) ġayri hünerler gibi maḥrūmluġa sebeb olmaya, 

zīrā hüner sebeb-i ḥırmāndır. Niteki Ḫāce buyurmuşdur:

Beyt:    אن    
د   א  وم    ز  

Huner bī-�ayb-ı ḥırmān nīst līkin

Zi-men maḥrūmter key sā�ilī būd1

Zahīr-i Fāryābī

Beyt:  אد אی   ا از د 
אد   א     د  داردم 

Merā ez-dest-i hunerhā-yı ḫīşten feryād 

Ki her yekī be-diger gūne dāredem2 nā-şād3

دا  כאم د دوش   כ 
د אن  א כ  ا אز   

Dūş mī-goft ki ferdā bi-dehem kām-ı dilet

Sebebī sāz Ḫudāyā ki peşīmān ne-şeved

(S+ Dūş dün gice. Mī-goft ḥikāyet-i ḥāl-i māżī.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı4 maḳūl ü 

ḳavl. Sebebī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Ḫudāyā münādā. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice söylerdi ki, yarın göñlüñ murādını virürem diyü. 

İmdi Yā Rab, bir sebeb eyle ki peşīmān olmaya, ola ki göñlüm murādını vire.

ا ی  ا      ز 
د אن  א از   א  א د 

Ḥusn-i ḫulkī zi-Ḫudā mī-ṭalebem ḫūy-ı tu-rā

Tā diger ḫāṭır-ı mā ez-tu perīşān ne-şeved

1 150. gazel 7. beyit.

2 M, F: dārem u. 

3 Kendi hünerlerimden dolayı vay benim hâlime. Her bir hüner farklı bir şekilde beni sıkıntıya soktu. 

(Hüner sahiplerini çekemeyenler çok olduğu için hüneri çok olanların mahrumiyetleri ve sıkıntıları 

daha çok olmaktadır.)

4 M: ki beyān-ı. 
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Ḫulkī; yā ḥarf-i (M+ vaḥdet veyā) tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh’dan seniñ ḫūyuñuñ ḥüsn-i ḫulḳın isterim ya�nī ḥüsn-i 

ḫulḳ ṣāḥibi olduġuñ isterim, tā daḫi bizim ḫāṭırımız senden perīşān olmaya, 

zīrā bed-ḫūy olıcaḳ1 bizi rencīde-ḫāṭır idersin.

א א  د   א  ذره را 
د אن  ر در א  

Ẕerre-rā tā ne-buved himmet-i �ālī Ḥāfıẓ

Ṭālib-i çeşme-i ḫurşīd-i dıraḫşān ne-şeved

Tā bunda tevḳīt içündür, mādām ma�nāsına. Himmet-i �ālī iżāfet-i beyā-

niyyedir. Ḥāfıẓ münādā. Ṭālib-i çeşme iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir 

ve çeşme-i ḫurşīd-i dıraḫşān iżāfetleri beyāniyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ẕerreniñ mādemki himmet-i bülendi olmaya ey Ḥāfıẓ, yal-

dıraġan güneşin çeşmesine ṭālib olmaz, ya�nī ẕerreniñ himmeti bülend gerekdir 

ki yerden ḳalḳup güneşiñ żiyāsında ḥareket idüp mer�ī ve maḥsūs ola2. Ḫāce bu 

beytde �ulüvv-i himmete terġīb ider.

194

Ve lehu eyżan
 Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün

א   آ    دارم 
آ א ا  אه     כ 

Goftem ġam-ı tu dārem goftā ġamet ser-āyed

Goftem ki māh-ı men şev goftā eger ber-āyed

Bu ġazel tamām su�āl ü cevāb ṭarīḳiyle vāḳi� olmuş. Bu üslūb �ilm-i Bedi�’den 

bir ṣan�atdır ki su�āl ü cevāb dirler. Ser-āyed dükene ve tamām ola dimekdir, 

du�ā maḳāmında müsta�meldir. Eger ber-āyed eger ḳolay gelürse dimekdir, 

rāst gelürse ma�nāsına da müsta�meldir, ammā ṭulū� u ḫurūc ma�nāsından da 

ḫālī degildir, ya�nī īhām ṭarīḳiyle vāḳi� olur. Niteki bu beytde  böyle vāḳi�dir:

1 T: oldugüñ  (. . .) olicek. 

2 M: mürebbā ve maḥsūb ola. T: mer�ī ve maḥsūb ola. 
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א و دو  אه ا   رخ  
آ א ا  א     

Goftem ruḫ-ı tu māh’est goftā velī du hefte

Goftem be-men numāyed goftā eger ber-āyed1

Be-men numāyed istifhāmdır, baña görinür mi2 dimekdir. Eger ber-āyed 
ḳolay gelüp rāst gelürse dimekdir3.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim, seniñ ġamıñ ṭutarım. Cānān da didi, ġa-

mın dükene ve tamām ola, du�ādır, ġamıñ gitsün4 ve tamām olsun dimekdir. 

Bu du�āda iki ma�nā melḥūẓdur. Viṣāl müyesser ola ve ġamdan ḫalāṣ bulasın 

dimek ola ve beni sevmeden ferāġat idüp ve ġamdan ḳurtulasın dimek ola. 

Ḥāṣılı, iki ma�nāyla inşā ṭarīḳiyle vāḳi�dir, iḫbār ṭarīḳiyle aḫẕ idüp ġamdan 

ḫalāṣ bulursın diyen bī-ḫaber imiş. Cānāna didim ki; benim māhım ol ya�nī 

māh gibi üstüme ṭāli� ol. Cānān didi; eger ḳolay gelürse ya�nī ṭāli�iñ müsā�id 

olursa seniñ māhıñ (204a) olup üstüne pertev ṣalayın5.

ز א א  אن ر و א  ز 
אن ا כאر כ آ و א א ز 

Goftem zi-mihr-bānān resm-i vefā bi-y-āmūz

Goftā zi-māh-rūyān īn kār kemter āyed

Mihr-bānān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, dilberān-ı 

mihr-bānān dimekdir. Resm-i vefā iżāfeti lāmiyyedir. Māh-rūyān; taḳdīri dil-

berān-ı māh-rūyāndır, (S+ māh-rū vaṣf-ı terkībī, ay yüzlü ma�nāsına. Īn kār) ya�nī 

resm-i vefā. Kemter āyed hīç gelmez dimekdir, niteki mükerrer beyān olmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki, mihribānlardan6 vefā resmini ögren. 

Ol da didi ki, māh-rūlardan bu iş hīç gelmez, ya�nī māh-rūlar vefā-dār 

olmaz, cefākār olur. Bunuñ ma�nāsını eksikrek7 gelür diyenler ziyāde eksik 

söylemişler.

1 Dedim ki senin yanağın ay gibidir, dedi ki fakat iki haftalık yani dolunay şeklindeki aydır. Dedim ki bu 

ay/yanak bana görünecek mi? Dedi ki kolay gelirse, denk gelirse olur. 

2 M: istifhāmdır, göründi. 

3 S: rāst gelürse dimekdir. M, T: ḳolay gelürse, rāst gelürse dimekdir. F nüshası tercih edildi.

4 S: dükensün. 

5 M, T: per ṣalup ṭulū� ideyim. 

6 S: meh-rūlardan. 

7 M, T: eksik. 
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م א راه    כ  
א כ  روا از راه د آ

Goftem ki ber-ḫayālet rāh-ı naẓar bi-bendem

Goftā ki şeb-revān’est ez-rāh-ı dīger āyed1

Rāh-ı naẓar beyāniyye veyā lāmiyyedir (S,T+ mecāzen, bi-bendem’iñ 

muḳaddem mef�ūlidir.) Şeb-revān vaṣf-ı terkībīdir, revīden’den, gice yürüyü-

cü, ekẟeriyā2 uġrıda isti�māl iderler.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki, ḫayāliñe naẓar yolın baġlarım, ya�nī ḫayāliñ dāḫil 

olduġı göz yolın baġlarım tā ki ḫayāliñ göz yolından göñüle varmasun. Cānān 

didi ki, benim ḫayālim şeb-revdir, ya�nī �ayyār-ı pür-fenn ü bisyār-dānişdir, bir 

ġayrı yoldan dāḫil olur. Ya�nī �ışḳ u muḥabbet hemān göz görmekle3 olmaz, 

belki ādem ḳulaḳdan da �āşıḳ olur. Ḥāṣılı, ta�aşşuḳ hemān naẓara münḥaṣır 

degildir, işitmekle de olur.

د א כ اه  ی ز   כ 
ا  اوت ر آ א ا 

Goftem ki būy-i zulfet gum-rāh-ı �ālemem kerd

Goftā eger bi-dānī hem ū’t reh-ber āyed

Goftem’den ṣoñra gelen ki �ibāretleri maḳūl ü ḳavl beynini rabṭ içün 

ḥarf-i beyāndır. Būy-i zulfet iżāfetleri lāmiyyelerdir. Gum-rāh-ı �ālem iżā-

feti de böyledir, gum-rāh yolı azmış (M,T+ ya�nī yolın yitirmiş kimseye dir-

ler,) mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden kerd fi�line muḳayyeddir, żamīr-i 

manṣūb muttaṣıl ma�nāsına (S+ mef�ūl-i evvelidir ve gum-rāh-ı �ālem mef�ūl-i 

ẟānīsi. Bi-dānī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, fi�l-i şarṭ. Hem bunda te�kīd 

ifāde ider. Ū’t; żamīr-i ġāyib būy-ı zulf’e rāci�dir ve żamīr-i ḫiṭāb ma�nā-

da āyed fi�line muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına. Reh-ber 
vaṣf-ı terkībīdir, yol iletici ve ḳulaġuz ma�nāsına.) Ū mübtedā-i evvel, reh-ber 
mübtedā-yı ẟānī ve cümle-i fi�liyye ḫaber-i ẟānī ve ẟānī (M,T+ ḫaberiyle) ḫa-

ber-i evvel. Pes, cümle-i ṣuġrā ve kübrā4 cevāb-ı şarṭ oldı ve cümle-i şarṭ u 

cevāb maḳūl-i goftā’dır.

1 S: Goftā ki şeb-revest ū ez-rāh-ı dīger āyed. 

2 S: ekẟer. 

3 M: hemān görmeklikle. 

4 M, T: cümle-i ṣıġar u kiber. F nüshası S ile aynı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki, seniñ būy-i zülfüñ beni güm-rāh-ı �ālem 

eyledi. Cānān didi, eger bilürseñ saña būy-i zülfümdür ḳulavuzluḳ1 eyleyen, 

ya�nī yine būy-ı zülfümdür saña ṭarīḳa delīl gelen2.

د אغ   ا כ  א   
ی د آ כ  כ כ א 

Goftem ḫoşā hevāyī k’ez-bāġ-ı �ışḳ ḫīzed

Goftā ḫunuk nesīmī k’ez-kūy-i dil-ber āyed

Ḫoşā; elif bunda mübālaġa ifāde ider, <F+ ya�nī �āşıḳlık hevāsı bir ḫoş hevā-

dır.> Hevāyī; yā ḥarf-i vaḥdet. K’ez aṣlında ki ez idi, ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Bāġ-ı �ışḳ iżāfeti beyāniyyedir. Ḫunuk, (M,T+ ḫā’nıñ ve nūn’uñ żammıyla,) mü-

bārek dimekdir, < ḫunuk bunda īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, zīrā ṣovuġa da 

ḫunuk dirler, ḫunuk mübtedā, nesīm ḫaberi, �aksi de cā�izdir.> Nesīmī; yā 

ḥarf-i vaḥdet. K’ez; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim, ne ḫoşdur bir havā ki bāġ-ı �ışḳdan ḳalḳar ya�nī3 

ẓāhir olur. Didi, bir nesīm-i mübārekdir ki kūy-i dilberden gelür veyā mübārek 

bir nesīmdir ki kūy-i cānāndan gelür.

رزو כ א را  ش    כ 
ور آ ه  א   כ כ 

Goftem ki nūş-ı la�let mā-rā be-ārzū kuşt

Goftā tu bendegī kon k’ū bende-perver āyed

Nūş ṭatlı ve bal ma�nāsına gelür. La�l’den murād lebdir teşbīh ṭarīḳiyle. 

Nūş-ı la�l iżāfeti beyāniyyedir, tā-yi ḫiṭāba iżāfet lāmiyyedir. Mā-rā, geşt’iñ 

(204b) muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-ārzū ġayr-i ṣarīḥi. Bendegī; yā ḥarf-i 

maṣdar.  (S,F+ Kon fi�l-i emr müfred muḫāṭab, eyle dimekdir. Bende-perver 
vaṣf-ı terkībīdir, perverīden’den, ḳul besleyici ya�nī) terbiye idici dimekdir. 

K’ū’da żamīr-i ġāyib ve āyed’de żamīr-i müstetir nūş-ı la�l’e rācidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki, nūş-ı la�liñ bizi ārzū ile depeledi ya�nī lebiñ ārzū-

sıyla helāk olduḳ. Didi ki, sen bendelik eyle, ya�nī bendeye lāzım vaẓīfeyi iẓhār 

eyle ki nūş-ı la�lim bende-perverlik eyler. Ya�nī sen veẓā�if-i �ubūdiyyeti vücūda 

getür ki benim nūş-ı lebim4 seni terbiye ider ve maḥrūm ḳomaz.

1 S, M: ḳulaġuzluḳ. 

2 S: delīl olan.

3 S: ḳalḳar ve. 

4 S: benim lebim. 
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م  دارد  دل ر כ 
א و آن درآ ی ا  כ  א 
Goftem dil-i raḥīmet key �azm-i ṣulḥ dāred

Goftā be-kes me-gū īn tā vaḳt-i ān der-āyed

Dil-i raḥīm iżāfeti beyāniyyedir ve tā’ya iżāfet lāmiyye. �Azm-i ṣulḥ maṣ-

darıñ mef�ūline iżāfetidir. Be-kes, me-gūy’uñ (S+ muḳaddem) mef�ūl-i ġayr-i 

ṣarīḥidir ve īn maḳūl-i ḳavl. Tā bunda ilā ve ḥattā ma�nāsınadır. Ān ism-i işā-

retdir �azm-i ṣulḥ’a. Der-āyed gele dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim, seniñ esirgeyici göñlün ḳaçan ṣulḥa �azm ider, ya�nī ne 

vaḳt ṣulḥa �azm idüp niyyet ider1? Didi, kimseye bunı söyleme, tā ṣulḥ vaḳti ge-

lince2. Ya�nī seniñle müsālāḥa ideriz, ammā kimseye bu rāzı3 açma çaḳ ṣulḥ idince.

ن  آ ی כ  ت د אن   ز
א כ    آ ش  א 
Goftem zemān-ı �işret dīdī ki çūn ser-āmed

Goftā ḫamūş Ḥāfıẓ k’īn ġuṣṣa hem ser-āyed

Zemān-ı �işret iżāfeti lāmiyye. Dīdī fi�l-i māżī müfred muḫāṭab, bunda 

iḫbār ve inşāya müteḥammildir. Ki ḥarf-i beyān. Çūn, vāv-ı aṣliyye ile, key-

fe ma�nāsınadır, nice dimekdir. Ser-āmed dükendi ve tamām oldı dimekdir. 

Ḫamūş fi�l-i emr müfred muḫāṭab, epsem ol dimekdir. K’īn; ki ḥarf-i ta�līl. 

Ser āyed dükenür ve tamām olur dimekdir.

[Maḥṣūl-i Beyt: Dedim ki gördün mü işret zamanı nasıl geçip gitti. Dedi 

ki sus Hâfız, bu sıkıntı zamanı da geçip gider. ] Ya�nī ey Ḥāfıẓ zamān-ı �işret 

tamām olup gitdiyse zamān-ı ġuṣṣa ve ġam da ḳalmaz dimekdir.

Beyt:   آ  در د אد 
ارد در   אدی و   دو 

Şād ber-ānem ki derīn deyr-i teng

Şādī vu ġam her du ne-dāred direng4

1 M, T: ṣulḥa niyyet idüp meyleder. 

2 S: gele. 

3 M, T: rāyı. 

4 Şundan dolayı sevinçliyim ki, bu dar/çileli dünyada hem sevinç hem de sıkıntı sürekli değil, gelip 

geçicidir. 
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195

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א دا  ت   א   ا   כ
א א  ون   ه  אی از دا

Her ki-rā bā-ḫaṭ-ı sebzet ser-i sevdā bāşed

Pāy ezīn dā�ire bīrūn ne-nihed tā bāşed

Bā-ḫaṭ; bā bunda ḥarf-i ṣıladır. Ḫaṭ-ı sebz iżāfeti beyāniyyedir. Ser-i sevdā 

iżāfeti de böyledir. Ne-nihed’iñ pāy muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve ezīn dā�i-
re ġayr-i ṣarīḥi ve bīrūn mef�ūlün fīhidir. Tā ḥarf-i tevḳīt.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimiñ ki ḫaṭṭ-ı sebziñe ya�nī tāze ṣaḳalıña sevdā ciheti 

ola ya�nī muḥabbeti ola, ayaġını bu dā�ireden ṭaşra ḳomaz mādāmki ḥayātda 

ola. Ya�nī seniñ dā�ire-i ḫaṭṭıñ muḥabbetini terk eylemez, ḥāṣılı, seni seven 

ölince saña �āşıḳdır. Ḫaṭdan murād cānān kendidir, ẕikr-i cüz� ve irāde-i küll 

ḳabīlindendir, buña mecāz-ı mürsel dirler. Ṣaḳala dā�ire ıṭlāḳı yüzüñ eṭrāfını 

iḥāṭa idüp dā�ire şeklinde olduġıçündür.

م אك       از 
א ا  ام   دای  داغ 

Men çu ez-ḫāk-i laḥad lāle-ṣıfat ber-ḫīzem

Dāġ-ı sevdā-yı tuem sırr-ı suveydā bāşed

Lāle-ṣıfat lāleveş dimekdir, murād dāġ-dār olmasıdır. Dāġ-ı sevdā iżāfeti 

beyāniyyedir ve tu’ya iżāfeti lāmiyye. Sırr-ı suveydā iżāfeti de beyāniyye-

dir. Suveydā, sīn’iñ żammı vāv’ıñ fetḥi ve yā’nıñ sükūnıyla, yüregiñ içinde 

uyuşmuş (205a) ḳara ḳan pāresine dirler, her ḥayvānıñ yüreginde ol olur. 

Dirler ki Allāhu Te�ālā ḳuvvet-i derrākeyi1 ol ḳara ḳanda ḳomışdır, ve’l- 
ilmu 

inde’llāh2.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben3 ki maḳbere ṭopraġından lāle gibi dāġ-dār ḳalḳam, 

seniñ sevdā ve muḥabbetiñ dāġı benim süveydāmıñ sırrı olur, ya�nī ol zamānda 

1 S: idrāki. M, T: derr[ā]keyi. F nüshası tercih edildi.

2 İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir.

3 M, T: men. 
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da seniñ �ışḳ u muḥabbetiñ sırrı derūn-ı dilimde olur. Ḥāṣılı, ölmekle muḥab-

betiñ dilimden gitmez ve şimdiki gibi dilimde mestūr u mektūm olur.

כ دا روا  داری א כ ای  
א א  دم  در ۀ  כ  د

Tā key ey gevher-i yek-dāne revā mī-dārī

K’ez-ġamet dīde-i merdum heme deryā bāşed

Cevher-i yek-dāne ekẟer lü�lü�de1 isti�māl iderler, dürr-i yetīm ma�nāsı-

na. Dīde-i merdum iżāfeti lāmiyyedir. Heme merdum’i te�kīd vāḳi� olmuş. 

Merdum’le dīde cem�i ḫūb vāḳi� olmuş. Dīde deryā olmaḳdan murād keẟret-i 

bükā ve giryedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey gevher-i yek-dāne, ḳaçana dek2 cā�iz ṭutarsın ki seniñ 

ġamıñdan ḫalḳıñ gözi deryā ola. Ya�nī niçeye dek cemī� ḫalḳıñ gözlerinden 

seniñ ġamıñdan deryālarca yaşlar revān olduġını revā görürsün. Murād ṭaleb-i 

şefḳat u merḥametdir. Ba�żı nüsḫada bu beyt (M,T+ böyle) vāḳi� olmuş:

א آ כ دا כ د ای    
א א  ه  در ا د אل   כ 

Tu ḫod ey gevher-i yek-dāne kucāyī āḫir

K’ez-ḫayāl-i tu merā dīde çu deryā bāşed

Ḫod bunda  taḥsīn-i lafẓ içün gelmişdir. Āḫir de böyledir. K’ez; ki ḥarf-i 

beyān. Bāşed bunda est ma�nāsına edāt-ı zamāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sen ey gevher-i yek-dāne, ḳandasın ki seniñ ḫayāliñden 

benim gözüm deryā gibi oldı, ya�nī seniñ ḫayāliñ ḫāṭırıma geldüginden bī-iḫ-

tiyār şol ḳadar çoḳ aġladım ki gözüm deryā olur3. Gel imdi bizi bu giryeden 

ḫalāṣ eyle.

אد ام    ود  ز   
א ا  ار دل  א  ران  כא

Ẓıll-i memdūd-ı ḫam-ı zulf-i tuem ber-ser bād

K’enderān sāye ḳarār-ı dil-i şeydā bāşed

1 S: lūlūde. 

2 S: ne vaḳte dek. 

3 S: gözlerim deryā olur. M: gözüm deryā oldı. 
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Ẓıll-i memdūd iżāfeti beyāniyyedir. Ḫam-ı zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyeler-

dir, mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden ser’e muḳayyeddir, ber-serem bād 

dimekdir. K’enderān; ki ḥarf-i ta�līl, ender edāt-ı ẓarfiyye, ān ism-i işāretdir 

sāyeye ki ẓıll-ı memdūd’dan �ibāretdir. Ḳarār-ı dil-i şeydā iżāfetleri lāmiyye 

ve beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñ büklüminiñ uzamış ve çekilmiş gölgesi ba-

şım üzere olsun ya�nī sāye-i zülfüñ benim başım üzerinden gitmesün, zīrā dil-i 

şeydānıñ ḳarārı ol sāyededir. Ya�nī benim dil-i şeydāmıñ ḳarārgāhı seniñ ḫam-ı 

zülfüñ olduġıçün ẓıll-ı memdūdı başımdan eksik olmasun. Ḥāṣılı, cānānıñ sā-

yesi dā�im üstümde olsun dimekdir, zīrā zülf anıñ esbāb-ı ḥüsninden ve ān’ıñ1 

levāzımındandır.

א ه ام آب روا  از   
א א  א ی و  ت    ا

Ez-bun-i her mujeem āb revān’est bi-y-ā

Egeret meyl-i leb-i cūy u temāşā bāşed

Bun, bā’nıñ żammıyla, her nesneniñ dibine dirler, her muje’ye iżāfeti lā-

miyyedir2. Āb mübtedā ve revān ḫaberi ve ez-bun, revān’a müte�alliḳ. Bi-y-ā 

mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Egeret; tā żamīr-i merfū� muttaṣıl ve żamīr-i 

manṣūb muttaṣıl olmaġa ḳābildir, eger seniñ ve eger saña ma�nāsına. Meyl-i 
leb-i cūy iżāfetleri lāmiyyelerdir. Temāşā leb-i cūy’a ma�ṭūfdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim her kirpigimiñ dibinden āb revāndır ya�nī gözüm 

yaşı aḳar. Gel, eger seniñ ırmaḳ kenārına ve temāşāya meyliñ olursa. Ya�nī leb-i 

cūy u temāşāya mā�il iseñ gel, benim gözüm (205b) yaşı ırmaġını seyr eyle.

ون آی و درآی ده  ن دل  د از 
א ا  אت   אره  כ د 

Çun dil-i men demī ez-perde birūn āy u der-āy

Ki diger bāre mulāḳāt ne peydā bāşed

Demī; yā ḥarf-i vaḥdet, bir nefes ve bir sā�at dimekdir. Āy fi�l-i emr müf-

red muḫāṭab, gel dimekdir, āyīden’den. Vāv ḥarf-i �aṭf. Der-āy; bunda da āy 

meẕkūr gibidir, ammā der lafẓına muḳārin olmaġla içeri gir ma�nāsınadır. 

1 F’de ikinci ‘anıñ’ kelimesindeki elifin üzerine med işareti konulmuştur.

2 S: Bun-i her muje iżāfeti lāmiyyedir. 
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Ki ḥarf-i ta�līl. Bāre kerre ma�nāsınadır. Diger bāre bir kerre daḫi dimekdir. 

Mulāḳāt müfā�ale bābından maṣdardır, buluşmaḳ dimekdir. Ne edāt-ı nefydir, 

ma�nā cihetinden bāşed’e muḳayyeddir, peydā ne-bāşed taḳdīrindedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm gibi bir nefes perdeden ṭaşra gel ya�nī te-

settürden ṭaşra çıḳ ve benim teng ü tārīk kulübeme gir, zīrā bir daḫi buluşmaḳ 

ẓāhir degildir. Cā�izdir ki ölem ve bir daḫi biribirimizi görmeyevüz.

כ  آری א  אز   از 
א ا    

Çeşmet ez-nāz be-Ḥāfıẓ ne-koned meyl ārī

Ser-girānī ṣıfat-ı nergis-i şehlā1 bāşed

Ārī evet2 dimekdir, mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ser-girānī baş aġırlıġı, ya�nī 

aġır başlı olmaḳ. Ṣıfat-ı nergis-i şehlā; ṣıfat’ıñ nergis’e iżāfeti lāmiyyedir ve 

nergis’iñ şehlā’ya beyāniyye. Şehlā eşhel’iñ mü�enneẟidir, ḳoyun ela gözli 

ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ çeşmiñ nāzdan ve tekebbürden Ḥāfıẓ’a meyl eyle-

mez. Belī, aġır başlı olmaḳ nergis-i şehlānıñ ṣıfatıdır. Ya�nī seniñ çeşmiñ ner-

gis-i şehlādır ve ser-girānlıḳ anıñ ṣıfatıdır. İmdi Ḥāfıẓ’a naẓar ṣalup iltifāt ey-

leyemezse ġarīb degil, zīrā aġır başlı olanlar degme kimseye iltifāt eylemezler.

1 M: ra�nā. 

2 S: eved. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilātün

آ א  ق  אب  از   آ
آ ار   א  אرض  אغ  ز 

Çu āftāb-ı mey ez-maşrıḳ-ı piyāle ber-āyed

Zi-bāġ-ı �āreż-ı sāḳī hezār lāle ber-āyed

Çu edāt-ı ta�līl. Āftāb-ı mey iżāfeti beyāniyyedir. Maşrıḳ-ı piyāle de 

böyledir. Ber-āyed bunda ṭulū� eyleye dimekdir. Bāġ-ı �āreż-ı sāḳī iżāfet-

leri beyāniyye ve lāmiyyedir. Ber-āyed bunda çıḳar dimekdir, ya�nī ẓāhir 

olur ve biter.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki şarāb āfitābı ya�nī şarāb piyāle maşrıḳından ya�nī 

piyāleden ṭulū� eyleye ya�nī ẓuhūr eyleye, sāḳīniñ �ārıżı bāġından biñ lāle ẓāhir 

olur, ya�nī bāde sevretinden rūyınıñ ḳızılı ḳızıl ve aḳı aḳ1 olur.

כ כ   در   
آ ی آن כ  אن    از 

Nesīm der-ser-i gul bi-şkened kulāle-i sunbul 

Çu ez-miyān-ı çemen būy-ı ān kulāle ber-āyed

Kulāle Fārisīde ol ṣaça dirler ki yaşla örile ve ḳuruduḳdan ṣoñra açalar ve 

ṭarayalar, pes, zincīr şeklin baġlar, �Arapça müca��ad dirler ve Pehlevīce neġūle2 

dirler. Kulāle-i sunbul iżāfeti beyāniyye veyā lāmiyyedir mecāzen. Ān kulāle 

buyurdıġı kulāle-i cānān’dır. Ber-āyed bunda çıḳa ya�nī ẓuhūr eyleye.

Maḥṣūl-i Beyt: Nesīm gülüñ başında külāle-i sünbüli şikest ider, ya�nī 

(M,T+ bunlara) taḥḳīr idüp i�tibār eylemez çünki çemen ortasından cānānıñ 

külālesi ḳoḳusı ẓāhir ola. Ya�nī cānānıñ būy-ı külālesi var iken güle ve sünbüle 

i�tibār yoḳ. Kulāle perçem ma�nāsınadır diyen ma�lūm oldı ki kulāleyi bilmez 

imiş3.

1 M, T: aġı aġ. 

2 T, F: nuġūle (nūn’un üzerine ötre konulmuş).

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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כ ای دل כ   ن  ان  د  ز 
آ ا  כ  כ   و   

Zi-gird-ḫān-ı nigūn-ı felek ṭama� me-kon ey dil

Ki bī-melālet1 u ṣed ġussā yek nevāle ber-āyed

Gird-ḫān, dāl’ıñ sükūnıyla, sini ve sofra dimekdir. Gird-ḫān-ı nigūn-ı felek 

iżāfetleri beyāniyyelerdir. Nigūn başı aşaġa ma�nāsınadır. Ṭama�, me-kon’uñ 

muḳaddem mef�ūlidir ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ki ḥarf-i (206a) beyān. 

Nevāle bunda loḳma ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Başı aşaġa felek sofrasından ey göñül, ṭama� ṭutma ki melā-

letsiz ve yüz ġuṣṣasız bir nevāle ya�nī bir loḳma ḥāṣıl olur, ya�nī dünyāda zaḥ-

metsiz bir nesne ḥāṣıl olmaz. Bunda gird’iñ dālını meksūr oḳuyup kenār ve 

eṭrāf ma�nāsına ṭutanlar kenārdan otlamışlar2. Mıṣrā�-ı evveliñ āḫirini ṭama� 
me-dār dilā diyen ve umīd ne-tuvān dāşt diyen ḫarāb nā-mevzūn yazmışlar3, 


afa’llāhu 
anhuma.

א כא  ان  آن  כא  
آ א  א  ر כ  ز 

Şikāyet-i şeb-i hicrān ne ān ḥikāyet-i ḥāl’est

Ki şemme�i zi-beyāneş be-ṣed risāle ber-āyed

Şikāyet-i şeb-i hicrān iżāfetleri lāmiyyelerdir, ya�nī şikāyet’iñ şeb-i hic-
rān’a maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ḥikāyet-i ḥāl iżāfeti de böyledir. Ki ḥarf-i 

beyān. Şemme�i; yā ḥarf-i vaḥdet. Beyāneş; şīn-i żamīr ḥikāyet-i ḥāl’e rāci�dir. 

Be-ṣed risāle, ber-āyed’e müte�alliḳdir. Ber-āyed bunda ḥāṣıl ola dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Hicrān gicesiniñ şikāyeti ol ḥikāyet-i ḥāl degildir ki bir 

şemme ve ẕerresi yüz risāle ve kitābla ḥāṣıl ola. Ya�nī şeb-i hicrānıñ ḥikāyet-i 

ḥāli defterlere ve risālelere ṣıġmaz. Minhusinde şemme�i’de olan hemze vaḥdet 

içündür diyen zā�id söylemiş4.

אن ح       ت  
آ א  ار  دد و כאم   

1 S: bī-melāmet. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Geret çu Nūḥ-ı nebī ṣabr hest ber-ġam-ı ṭūfān

Belā bi-gerded u kām-ı hezār-sāle ber-āyed

Geret; tā żamīri ma�nāda ṣabr’a muḳayyeddir, ger ṣabret hest taḳdīrinde. 

Mıṣrā�-ı ẟānī cevāb-ı şarṭdır. (S,T+ Ṭūfān’dan murād keẟret-i eşkdir ya�nī keẟret-i 

giryeden ḥāṣıl olan ṭūfāndır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Eger Nūḥ peyġamber gibi ṭūfān ġamına ṣabrıñ var ise sen-

de, belā döner ve biñ yıllıḳ murād ḥāṣıl olur, ya�nī rūzgārıñ şiddet ü ḥiddetine 

ṣabr eylemek sebebiyle her murād el virür. Mıṣrā�-ı evvelde ġam lafẓını īrād ey-

lemeyenler evzān aḥvālinden ġāfiller imiş1. Hezār-sāle buyurduġında Ḥażret-i 

Nūḥ 
aleyhi’s-selāmıñ �ömrine işāret var.

د د    ان  د   
آ ا  د כ ا כאر   אل 

Be-sa�y-i ḫod ne-tuvān burd pey be-gevher-i maḳṣūd

Ḫayāl būd ki īn kār bī-havāle ber-āyed

Pey bunda yol ve iz ma�nāsınadır ve burd burden ma�nāsınadır. Ḫayāl būd; 

taḳdīri ḫayālem būd idi. Ki ḥarf-i beyān. Īn kār ya�nī gevher-i maḳṣūda yol 

iletmek2. Ḥavāle aṣlında ḥavāle-i (M,T+ taḳdīr) idi.

Maḥṣūl-i Beyt: Kişi kendi sa�yi ile gevher-i maḳṣūda yol iletmek3 mümkün 

degil. Ḫayālim böyle idi ki bu iş taḳdīr-i Ḫudā’ya ḥavālesiz ḥāṣıl ola, ammā 

böyle degil, belki cemī� umūr ḥükm-i ḳażā ve ḳadere mevḳūfdur, ansız olmaz. 

Mıṣrā�-ı evvelde pey lafẓını īrād eylemeyenler baḥr-i Mücteẟẟ’iñ evzānı beynini 

teşḫīṣ eylemezler imiş4.

א رد       
آ ار   ش   אك כא ز 

Nesīm-i luṭf-i tu ger bi-gẕered be-turbet-i Ḥāfıẓ

Zi-ḫāk-i kālebedeş ṣed hezār nāle ber-āyed

Nesīm-i luṭf iżāfeti beyāniyyedir ve tu’ya iżāfeti lāmiyye. Be-turbet-i Ḥā-
fıẓ; bā ḥarf-i ṣıla, bi-gẕered’e müte�alliḳ ve iżāfet lāmiyyedir. Ḫāk-i kālebed 

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 M: yol eylemek. 

3 M: yol eylemek. 

4 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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iżāfeti beyāniyye ve şīn’a iżāfeti lāmiyyedir. Kālebed, kāf-ı �Arabīyle1 ve lām’ıñ 

fetḥi ve żammıyla, ḳālebiñ mu�accemidir ve ba�żıları emr bil-�aksdir didiler, 

ya�nī ḳāleb kālebed’iñ  mu�arrebidir didiler2. Ḥāṣılı, ḳāleb, lām’ıñ fetḥi ve kes-

riyle, cisme dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ luṭfuñ nesīmi Ḥāfıẓ’ıñ türbesine mürūr idüp uġrarsa 

anıñ cismi türābından yüz biñ nāle çıḳar, ya�nī seniñ luṭfuñ nesīminden ḥayāt 

bulup ḫāk-i (206b) vücūdınıñ her bir ẕerresi şevḳden nāle ve efġāna gele.

197

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Recez

Müfte�ilün Mefā�ilün Müfte�ilün Mefā�ilün

ا    כ אن   و 
אد   כ د  م   

Serv-i çemān-ı men çi-rā meyl-i çemen ne-mī-koned

Hem-dem-i gul ne-mī-şeved yād-ı semen ne-mī-koned

Serv-i çemān iżāfeti beyāniyyedir, çemān ṣıfat-ı müşebbehedir, çemī-

den’den, ṣalınmaḳ ve teferrüc eylemek ma�nāsına, men’e iżāfeti lāmiyyedir. 

Meyl-i çemen iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Hem-dem-i gul iżāfeti 

ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Yād-ı semen maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ṣalınıcı servim çemene niçün meyl eylemez ya�nī 

çemen seyrine mā�il degil, güle niçün muḳārin olmaz, semeni niçün añmaz? 

Ya�nī evvel bahārdır, niçün ṭaşra çıḳup çayır ve çemen seyrin eylemez? Serv-i 

çemāndan murād Ḫudā’dır diyen cāhil �aceb cerī cāhil imiş ki bī-pervā Ḫu-

dā’ya her ne ism ve her ne ṣıfat olursa ıṭlāḳ ider3. Esmā�u’llāh tevḳīfī olduġına 

�ālim olmaduġından böyle ḫaṭālar ider.

1 M, S, T: kāf-ı �Acemīyle. 

2 (S, T.F+ Ta�cīm �Araba maḫṣūṣ ḥarfi �Acemī ḥarfine döndürmege dirler. Ve ta�rīb �Aceme maḫṣūṣ ḥarfi 

�Arabī ḥarfine döndürmege dirler.) Bu cümle T ve F’de derkenarda bulunmaktadır. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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د  ر  ز او زه  א دل 
م و  כ د  زان  دراز 

Tā dil-i herze-gerd-i men reft be-çīn-i zulf-i ū

Zān sefer-i dirāz-ı ḫod �azm-i vaṭan ne-mī-koned

Tā zamānda ibtidā-yı ġāyet içündür, �Arabīde münẕü gibi. Dil-i her-
ze-gerd iżāfeti beyāniyyedir. Herze-gerd bī-fā�ide gezici, yiler oñmaz ma�nāsı-

nadır. Çīn-i zulf-i ū iżāfetleri lāmiyyelerdir. Sefer-i dirāz iżāfeti beyāniyyedir 

ve ḫod’a iżāfeti lāmiyyedir. �Azm-i vaṭan maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim �abeẟ yerlere gezen göñlüm cānānıñ çīn-i zülfine 

varaldan beri kendiniñ ol uzun seferinden vaṭanına ḳaṣd eylemez, ya�nī çīn-i 

zülf-i cānān seferinden vaṭan-ı ḳadīmini yād eyleyüp aña �azm eylemez. Sefer-i 

dirāz buyurduġı çīn �ibāretine göredir, zīrā çīn’de īhām vardır, te�emmel1.

د אن   م  א و   دل 
ی     כ ای כ אن 

Dil be-umīd-i vaṣl-ı tu hem-dem-i cān ne-mī-şeved

Cān be-hevā-yı kūy-ı tu ḫidmet-i ten ne-mī-koned

Umīd-i vaṣl-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Hem-dem-i cān ism-i fā�iliñ 

mef�ūline iżāfetidir. Hevā-yı kūy-ı tu iżāfetleri de lāmiyyelerdir. Ḫidmet-i ten 

maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül saña vāṣıl olmaḳ ümīdiyle cāna yār olmaz ya�nī cāna 

i�tibār eylemez. Cān daḫi seniñ maḥalleñ ārzūsıyla tene ḫidmet eylemez ya�nī 

(M,T+ tene) istiġnā ider.

و   כ و אن ا  כ
ش   כ ه ا ازان  ش כ

Pīş-i kemān-ı ebrūyeş lābe hemī-konem velī

Gūş- keşīdeest ezān gūş be-men ne-mī-koned

Pīş-i kemān-ı ebrūyeş iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyye ve lāmiyyedir 

(S,T+ leff ü neşr-i müretteb ṭarīḳiyle.) Lābe bunda temelluḳ ma�nāsınadır ya�nī 

1 S: te�emmel tedri. 
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yaltaḳlanmaḳ1. Gūş-keşīde; aṣl-ı kelām gūşeş keşīdeestdir, żarūret-i vezniçün 

(M,T+ şīn’i) ḥaẕf eylemişdir, ıṣṭılāḥlarında ḳulaġı burulmuş dimekdir, zīrā keşīde 

bunda mebniyyun li’l-mef�ūl ma�nāsınadır, burulmuş dimekdir. Ezān bunda 

edāt-ı ta�līldir. Gūş be-men ne-mī-koned ḳulaġın baña ṭutmaz, ya�nī sözüm 

diñlemez2.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ kemān-ı ebrūsı öñinde ve ḳatında çoḳ temelluḳ 

idüp yalvardım, ammā anıñ kemān-ı ebrūsınıñ ḳulaġı çekilüp burulmuşdur, 

anıñçün ḳulaġın baña ṭutup sözüm diñlemez3. Kemānıñ iki başlarına gūş dir-

ler. Gāh olur ki yayın başları atılur4. Pes, bir miḳdār burıvirürler ki ṭoġrıla. Ba�żı 

ḳaşlarıñ uçları da ṣaç cānibine burulmuş şekli olur ve kemāna teşbīh ṭarīḳiyle 

iki ebrūnuñ uçlarına gūş (207a) ıṭlāḳ eylemiş. Ḥāṣılı, ḳulaġı buruldıġı içün 

ḳulaġın baña ṭutup sözümi diñlemez5 dimekdir.

س دم و از   ه اش כ دی  ز 
ش   כ אه כ   כ ا 

Dī gile�i zi-ṭurraeş kerdem u ez-ser-i fusūs

Goft ki īn siyāh-kec gūş be-men ne-mī-koned

Gile, kāf-ı �Acemīniñ kesriyle, şikāyet ma�nāsınadır ve yā’sı ḥarf-i tenkīr, 

vaḥdet içün diyen (M+ sū-i) ẓann eyledi6. Fusūs bunda laṭīfe ve temesḫur ma�nā-

sınadır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl. Siyāh-kec iki ma�nāda müsta�meldir, 

birisi egri (M,T+ ḳara) ve birisi ḫāyin ḳara, bunda ikisine de  taḥammüli var.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün cānānıñ ṭurrasından şikāyet eyledim. Cānān baña 

laṭīfe ve temesḫur cihetinden didi ki, bu egri ḫā�in ḳara, ḳulaġın baña eylemez, 

ya�nī sözüm (S,T+ ṭutmaz ve) diñlemez7.

כ د ز   ن ز   
כ  כ אد آن   وه כ د  

Çun zi-nesīm mī-şeved zulf-i benefşe pur şiken

Veh ki dilem çi yād-ı ān �ahd-şiken ne-mī-koned

1 S: yaldaḳlanmaḳ. 

2 T, F: dignemez. 

3 T, F: dignemez. 

4 S: itilür. 

5 T, F: dignemez. 

6 <T+ Redd-i Şem�ī>

7 T, F: dignemez. 
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Zulf-i benefşe iżāfeti beyāniyyedir. Şiken burum ve büküm ma�nāsınadır, 

benefşe ḫod burulmuş ve bukülmüşdür. Veh ḥayf1 maḳāmında müsta�mel-

dir. Ki ḥarf-i beyān2. Çi bunda çi-rā ma�nāsınadır. Yād-ı ān iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir, zīrā yād ẕikir ma�nāsınadır. �Ahd-şiken vaṣf-ı terkībīdir, 

şikenīden’den, �ahd ṣıyıcı ya�nī3 naḳż-ı �ahd idici ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki nesīm-i ṣabādan zülf-i benefşe pür-şiken ola ya�nī 

(M,T+ benefşe) açılup evvel bahār ola, ḥayf ki göñlüm niçün ol �ahd-şiken cānā-

nı4 añmaz. Ya�nī şiken-i (M,T+ zülf-i) benefşeyi göricek göñlüm �acabā niye ol 

naḳż-ı �ahd eyleyen cānānı añmaz. Ẓāhirdir ki göñlüm andan küllī eẕāyla mü-

te�eẕẕī olmuşdur ki bahār zamānında anı añmaz.

אق    درد  د א  
אم   د  כ כ כ   

Sāḳī-i sīm-sāḳ-i men ger heme durd mī-dehed

Kīst ki ten çu cām-ı mey cumle dehen ne-mī-koned

Sāḳī’niñ sīm-sāḳ’a iżāfeti beyāniyyedir. Sīm-sāḳ vaṣf-ı terkībīdir, men’e 

iżāfeti lāmiyyedir. Durd şarābıñ balçıġı5. Ten, ne-mī-koned’iñ mef�ūl-i evveli 

ve dehen mef�ūl-i ẟānīsi.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim sāḳī-i sīm-sāḳım eger cümle dürd virüp ṣāf virmezse 

kimdir ki cismini ve tenini cām-ı mey gibi başdan başa aġız eylemeye, ya�nī 

ṣundıġı dürdi içmekden ötüri başdan başa aġız olmayan kimdir? Ya�nī andan 

her ne gelürse ḫoşdur, eger zehr ü eger tiryāḳ.

אכ از  رو א دا  אی    
כ   כ אك  زار را 

Laḫlaḫa-sāy şud ṣabā dāmen-i pāket ez-çi rū

Ḫāk-i benefşezār-rā muşk-i Ḫoten ne-mī-koned

Laḫlaḫa ḫoş ḳoḳulı terkībdir, ammā ṣovuḳ dürtünürler6, ṣaçınurlar, ḳoḳı-

nurlar ẕī-ṣafā. Laḫlaḫa-sāy vaṣf-ı terkībīdir, sāyīden’den, ezmek ve sürtmek 

1 M: ḥayfā. 

2 S: ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

3 S: ve. 

4 S: cānı. 

5 S: ṭordı. 

6 S: ṭurtınurlar. 
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ma�nāsına. Muşk-sāy u �anber-sāy bu ḳabīldendir, müşk ü �anber ezici dimek-

dir, zīrā ezildügi ḥīnde artıḳ ḳoḳu virür. Dāmen-i pāket iżāfetleri beyāniyye ve 

lāmiyyedir. Ez-çi rū ne yüzden ya�nī ne sebebden dimekdir. Ḫāk-i benefşezār 
(S+ iżāfeti lāmiyyedir. Benefşezār) benefşelik, gülzār güllük ve lālezār lālelik di-

mekdir. Muşk-i Ḫoten iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā laḫlaḫa-sāy u müşk-sāy u �anber-sāy oldı ya�nī ḫoş 

ḳoḳular ve güzel rāyiḥalar getürdi, ya�nī bahār zamānı oldı ki ṣabā envā�-i rāyiḥa-

lar getürecek zamāndır. Pes, ṣabā böyle olıcaḳ seniñ dāmen-i pākiñ ne içün ve 

ne cihetden ḫāk-i benefşezārı müşk-i Ḫoten eylemez, ya�nī ṣabā bir (M,T+ hevāyī) 

yilüp yöpürüci nesne iken laḫlaḫa-sāy olup güzel ve ṭatlu ḳoḳılar getürdügi taḳ-

dīrce seniñ dāmen-i pākiñ (207b) benefşezārı niçün müşk-i Ḫoten eylemez. Sen 

ḫod rūḥ-ı1 mücessemsin. Ba�żı nüsḫada bu beyt bulundı ki ḳāfiyesi beyt-i sābıḳıñ 

ḳāfiyesi gibidir, lākin tetmīm-i fā�ide içün bunda īrād eyledik.

א  م از  א   دا آ
כ   כ אك را  ر   כ 

Bā-heme �ıṭr-ı dāmenet āyedem ez-ṣabā �aceb

K’ez-guẕer-i tu ḫāk-rā muşk-i Ḫoten ne-mī-koned

�Iṭr-ı dāmenet iżāfetleri lāmiyyelerdir. K’ez; ki ḥarf-i beyān. Guẕer-i tu 

iżāfeti lāmiyyedir, guẕer ismdir geçme ve uġrama ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ etegiñiñ2 bu ḳadar ḳoḳusıyla ṣabādan baña �aceb 

gelür ki seniñ geçüp gitmegiñden ṭopraġı misk-i Ḫoten3 eylemez. Ya�nī ṣabā 

seniñ etegiñden �ıṭr alup güẕergāhıñ türābını müşk-i Ḫoten eylemedügi baña 

�aceb gelür, zīrā seniñ dāmeniñden ṣāfī misk4 ü �anber yaġar.

כ آب ر כ  ا א  כ  د
ن  כ כ  در  د   

Dest-keş-i cefā me-kon āb-ı ruḫem ki feyż-i ebr

Bī-meded-i sirişk-i men durr-i �Aden ne-mī-koned

Dest-keş-i cefā iżāfeti lāmiyyedir. Dest-keş maġlūb u maḳhūr ma�nāsına 

isti�māl iderler. Āb-ı rūḫem āb-ı rūyem ma�nāsınadır, ya�nī �ırz5, ve gözden 

1 revḥ olarak da okunabilir. 

2 S: etegiñ. 

3 S: müşk. 

4 S: müşk. 

5 S, M: �ārıż. 
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yüz üzre aḳan yaş, bunda īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, te�emmel. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Feyż-i ebr iżāfeti lāmiyyedir, bunda feyż-i ebr’den murād yaġmurdur.  Me-
ded-i sirişk-i men iżāfetleri lāmiyyelerdir. Durr-i �Aden iżāfeti de böyledir. 

�Aden Yemen diyārında bir şehriñ ismidir ki deryāsından eyü (S+ ve a�lā) incü 

çıḳar. Egerçi meşhūr budur ki eyü incü Baṣra deñizinden çıḳar. Hürmüz’de ve 

Baḥreyn’de ve ol eṭrāfda vāḳi� olan deryādan çıḳan incü eyidir dirler, ve’l-
uh-
detu 
ale’r-rāvī1.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim āb-ı rūyumı cefāya maġlūb u maḳhūr eyleme ya�nī 

āb-ı rūyumı ṣıyānet eyle, zīrā buluduñ feyżi ki yaġmurdur, benim sirişkim me-

dedinsiz2 dürr-i �Aden eylemez. Ya�nī āb-ı rūyum ki sirişkim netīcesidir, anı 

ri�āyet eyle ki dürr-i �Aden taḥṣīline gerek olur. Ḫāce ḳaṭarāt-ı eşkini dürr-i 

�Aden’e teşbīh eylemiş. Mıṣrā�-ı evveliñ āḫirini zi-feyż-i tu yazup mecmū�-i 

beytiñ ma�nāsını; cefā el çekmesin3 itme ki benim yanaġım ṣuyı seniñ feyżiñ-

den benim gözüm yaşı mededinsiz4 dürr-i �Aden eylemez diyen ma�nāsını an-

caḳ kendü bilür5. Ve minhusinde ya�nī cefādan el çekme didügi bundan aġreb-

dir6, 
afa’llāhu 
anhu.

ه  א א  ۀ    כ 
ا درد   כ ا  כ  

Kuşte-i ġamze-i tu şud Ḥāfıẓ-ı nā-şenīde-pend

Tīġ sezā’st her ki-rā derd-i suḫan ne-mī-koned

Kuşte-i ġamze-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḥāfıẓ-ı nā-şenīde iżāfeti beyā-

niyyedir. Tīġ mübtedā, sezā’st ḫaberi. Her ki-rā aṣlında her ki-rā ki idi, ki 
żarūret-i vezn içün ḥaẕf oldı. Derd-i suḫan iżāfeti lāmiyyedir. Derd-i suḫan 
ne-mī-koned söz derdlisi degil ya�nī sözi diñleyüp ḳabūl eylemez. Suḫan bun-

da sīn’iñ żammı ve ḫā’nıñ fetḥiyle oḳunmaḳ gerek ḳāfiye żarūretiçün.

Maḥṣūl-i Beyt: Pend işidüp diñlemeyen Ḥāfıẓ seniñ ġamzeñ maḳtūli oldı, 

ya�nī söz ḳabūl eylemedigiçün seniñ ġamze-i ḳattāliñ anı ḳatl eylese lāyıḳdır. 

Zīrā tīġ lāyıḳdır her kimseye ki anıñ söz derdi olmaz, ya�nī söz derdlisi olup 

söz ḳabūl eylemeyene ḳılıç lāyıḳdır. (M,T+ Pes, Ḥāfıẓ pend u naṣīḥat ḳabūl 

1 Sorumluluk rivayet edene aittir/Günahı söyleyenin boynuna. 

2 M: mededsiz. 

3 M: çekmesün. 

4 M: mededsiz. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī>

6 <T+ Redd-i Sürūrī>
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eylemedigiçün aña tīġ lāyıḳdır.) Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; her kime ki söz 

te�ẟīr eylemez, tīġ lāyıḳdır diyüp ve minhusinde derd mużāf olmamaḳ evlā ve 

aẓhardır diyüp ve derd bunda te�ẟīr ma�nāsınadır diyen (208a) derd-i süḫan-

dan ḫaber-dār degil imiş1.

198

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fe�ilātü Fā�ilātün Fe�ilātü Fā�ilātün

اغ دارد ور رو ز   א  دل 
א و   داغ دارد و  כ  

Dil-i mā be-devr-i rūyeş zi-çemen ferāġ dāred

Ki çu serv pāy-bend’est u çu lāle dāġ dāred

Be-devr-i rūyeş; bā ḥarf-i ẓarf, dāred’e müte�alliḳ. Devr bunda zamān 

ma�nāsınadır ve cā�izdir ki devr-i rūy’dan murād devr-i ḥüsn ü cemāl ola, eger-

çi ki rūy’uñ tedvīrine işāretden ḫālī degil īhām ṭarīḳiyle, şīn-i żamīr cānāna 

rāci�dir. Ferāġ dāred ferāġı var dimekdir, zīrā dāred bunuñ gibi yerlerde vü-

cūddan ve varlıḳdan2 �ibāretdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Çu ḥarf-i teşbīh. Pāy-bend 

ayaġı baġlı dimekdir. Dāġ dāred dāġı var dimekdir. Bu ġazel (M,T+ tamām) 

böyle gelür.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim göñlümüz cānānıñ rūyı devrinde çemenden fāriġdir 

ya�nī çemen seyrinden ferāġatı var, zīrā serv gibi kūy-i cānānda pāy-benddir ve 

lāle gibi āteş-i rūy-i cānānla3 dāġ-dārdır. Ya�nī dilinde �ışḳ-ı cānān dāġı vardır, 

çemen seyrine varmaġa ḫod cemī� cihetinden ferāġ-ı ḥāl ü bāl gerek.

وی כ אن ا כ א  و  א   
اغ دارد אن  ان ز  כ درون  
Ser-i mā furū ne-y-āyed be-kemān-ı ebrū-yı kes

Ki derūn-i gūşe-gīrān zi-cihān ferāġ dāred

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: ṭarlıḳdan. 

3 S: āteş-i �ışḳ-ı rūy-i cānān ile. 
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Furū ne-y-āyed inmez dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Gūşe-gīrān bir bucaḳ iḫ-

tiyār iden ehl-i tevekkül ü ḳanā�at kimselerde müsta�meldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim başımız kimseniñ ebrūsı kemānına inmez ya�nī 

kimseye baş egmeziz, zīrā gūşe-gīr �āşıḳlarıñ derūnınıñ cihāndan ferāġı var. 

Ya�nī bir köşe iḫtiyār idenler cihānıñ seyr ü ẕevḳinden fāriġ olur ve derūnları 

temāşā-yı cemāl-i cānāndan ġayrıya mā�il olmaz. Bunda ebrūya nisbet gūşe 

münāsib vāḳi� olmuş.

אب دارم כ ز ز او ز دم ز  
אغ دارد א  כ  در د אه כ   
Zi-benefşe tāb dārem ki zi-zulf-i ū zened dem

Tu siyāh-ı kem-bahā bīn ki çi der-dimāġ dāred

Tāb-dārem vaṣf-ı terkībī (M+ olıcaḳ) bā dāl’a vāṣıl olmaḳ gerek, ammā ol-

mayıcaḳ, olmamaḳ gerek, maḥall ikisine de müteḥammildir. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Zened dem bi-ḥasebi’l-lüġa nefes urur, ammā murād bunda teşbīhdir. Mıṣrā�-ı 

ẟānī, evvele nisbet ḍarb-ı meẟel ḥükmindedir. Tu  ḫiṭāb-ı �āmmdır. Siyāh-ı 
kem-bahā alçaḳ ḳıymetlü siyāh dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Çi der-dimāġ dā-
red dimāġında ne ṭutar, ya�nī dimāġında ne sevdā ve ġurūr var dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benefşeden tāb-dārım ya�nī mużṭarib u bī-ḥużūrum ve tā-

bım var ya�nī ḥarāretim ve ıżṭırābım var, zīrā zülf-i cānāndan nefes urur ya�nī 

kendini aña teşbīh ider ki ben de zülf-i cānān gibiyim reng ü būda. Tāb benef-

şeye nisbet burum ve bükümdür, zīrā benefşe burulmuş ve bükülmüşdür, ol 

münāsebetle zi-benefşe tāb dārem diyü buyurur.

ن ان ر א  כ אن  א   و 
اغ دارد  آن כ  رو  

Şeb-i ẓulmet u beyābān be-kucā tuvān resīden

Meger ān ki şem�-i rūyeş be-rehem çerāġ dāred

(M,T+ Şeb-i ẓulmet ḳarañlıḳ gice.) Be-kucā; bā ḥarf-i ṣıla, resīden’e mü-

te�alliḳdir. Meger bunda illā ma�nāsınadır. Ān ism-i işāretdir maḥẕūf zamāna, 

taḳdīri meger ān zemān. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Şem�-i rūyeş iżāfetleri beyā-

niyye ve lāmiyyedir. Be-rehem; bā ḥarf-i ṣıla. (M,T+ Çerāġ dāred çerāġ ṭutar.)
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḳarañlıḳ gice ve beyāban, daḫi nereye irişmek olur? Ya�nī 

şeb-i ẓulmet-i hicrān u beyābān-ı firāḳ-ı cānān, (M,T+ ḥāl) böyle iken nereye 

vāṣıl olmaḳ mümkündür? Meger ol zamān ki şem�-i rūyı benim yoluma çerāġ-ı 

viṣāl ṭuta1, ya�nī ol zamān murāda (208b) vāṣıl olmaḳ mümkündür ki2 şem�-i 

rūyı tecellī eyleye, viṣāl çerāġını öñümüze ve yolumuza ṭutup hidāyet eyleye.

د ار   א   و  
اغ دارد א  א   כ  و از 

Men u şem�-i ṣubḥgāhī sezed er behem bi-giryīm

Ki bi-sūḫtīm u ez-mā but-i mā ferāġ dāred

(M,T+ Ṣubḥgāh ṣabāḥ vaḳti ve yā ḥarf-i nisbet.) Behem biribirimizle. Bi-gir-
yīm; bā ḥarf-i istiḳbāl, giryīm fi�l-i mużāri� nefs-i mütekellim ma�a’l-ġayr. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Vāv ḥarf-i ḥāl.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ṣabāḥ vaḳtiniñ şem�iyle lāyıḳdır eger bile aġlarsaḳ, 

zīrā yandıḳ ve bizden bütümüz ya�nī cānānımız ferāġ ṭutar. Ya�nī yandıġımıza 

muḳayyed olmayup (M,T+ ferāġat) gösterir.

ام و     כ   
אغ دارد כ ا א כ  אه   

Be-çemen ḫırām u bi-nger ber-i taḫt-ı gul ki lāle

Be-nedīm-i şāh māned ki be-kef ayāġ dāred

Be-çemen ḫırām; bā ḥarf-i ṣıla, çemene ṣalın dimekdir. Vāv ḥarf-i �aṭf. 

Bi-nger, bā-yı te�kīdle, fi�l-i emr. Ber-i taḫt-ı gul iżāfetleri lāmiyye ve beyāniy-

yedir. Ki ḥarf -i beyān. Lāle mıṣrā�-ı ẟānīye merhūn mübtedā ve māned ḫaberi 

ve be-nedīm ḫabere müte�alliḳ. Nedīm bunda muṣāḥib ma�nāsınadır, şāh’a 

iżāfeti lāmiyyedir. Māned bunda beñzer dimekdir. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Be-kef; bā 

ḥarf-i ẓarf. Ayāġ saġraḳ3 ki şarāb ḳadeḥleriniñ ayaḳlısıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Çemene ṣalın ve naẓar 

eyle gül taḫtınıñ ḳatına ki lāle pādişāh muṣāḥibine beñzer ki elinde ayaḳlı ḳa-

deḥi ola. Güli pādişāha ve lāleyi muṣāḥibine ki elinde ayaḳlı ḳadeḥi ola, teşbīh 

eylemiş.

1 S: benim böyle çerāġ-ı viṣālim ṭuta. M: benimle yola çerāġ-ı viṣāl ṭuta. 

2 S: vāṣıl olmaḳ mümkündür, meger ol zamān ki şem�-i rūyı benim böyle çerāġ-ı viṣālim ṭutar. Ya�nī ol 

zamān murāda vüṣūl bulmaḳ mümkündür ki. 

3 S, M: ṣürāḥī. 
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دم  ا  כ در  
אن   כ زاغ دارد ب آ

Sezedem çu ebr-i Behmen ki derīn çemen bi-giryem

Ṭarab-āşiyān-ı bulbul bi-niger ki zāġ dāred

Behmen ḳış faṣlınıñ orta ayına dirler. Dey ve Behmen ve İsfendārmuz, 

bu üç ay ḳış aylarınıñ ismidir �Acemce. Derīn çemen’den murād dünyādır. 

Ṭarab-āşiyān terkīb-i mezcīdir, şenlik yuvası dimekdir, bulbul’e iżāfeti lāmiy-

yedir. Zāġ ḳarġa1 ve ḳuzġun ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Baña lāyıḳdır eger Behmen buludı gibi dünyā çeme-

ninde aġlasam, zīrā bülbülüñ şādlıḳ ve şenlik yuvasını, naẓar eyle ki ḳarġa2 

ve ḳuzġun ṭutar. Ya�nī �ulemā ve fużalā yerini cühelā, ve eşrāf u e�ālī yerini 

erāzil ü esāfil ṭutdı dimekdir3, şimdiki zamānımızda olduġı gibi, Allāh4 

ḫayırlar vire.

ه ز ره دل ز   وغ 
اغ دارد ور دزدی כ    د

Be-furūġ-ı çihre zulfet reh-i dil zened heme şeb

Çi dilāver’est duzdī ki be-şeb çerāġ dāred

Be-furūġ-ı çihre; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve iżāfet lāmiyyedir. Furūġ żiyā ve 

aydınlıḳ ma�nāsınadır. Heme şeb be-her şeb ma�nāsınadır ya�nī her gice. Çi 
bunda mübālaġa ifāde eder. Dil-āver vaṣf-ı terkībīdir, āverīden’den, yürekli 

dimekdir ya�nī bahādır. (M,T+ Duzdī; yā ḥarf-i vaḥdet.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Be-şeb; bā ḥarf-i ẓarf.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñ her gice göñlüñ yolını çehreniñ fürūġıyla 

ve żiyāsıyla urur. Ne �aceb bahādırdır bir uġrı ki gice çerāġ ṭutar. Ya�nī ne 

mübālaġa ile māhir bir uġrıdır ki gice ile rāh-zenligi çerāġla ider, ya�nī sā�ir 

uġrılar gibi çerāġı etegi altına alup ṣaḳlamaz. Niteki Kemāl-i  Ḫocendī 

buyurur:

1 S: ḳarḳa. 

2 S: ḳarḳa. 

3 S: Ya�nī �ulemā ve ṣuleḥa ve e�ālī ve eşrāf yerini cehele ve erāzil ve esāfil ṭutdı dimekdir. 

4 S: Ḥaḳ Te�ālā. 
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Beyt:  א אن  روان دارد  ز 
א   ا ز دا د رو ا ا 

Nişān-ı şeb-revān dāred ser-i zulf-i perīşāneş

Delīl-i rūşen’est īnek çerāġī zīr-i dāmāneş1

א  درس  دارد دل درد 
אغ دارد ای  א   א א  כ  
Ser-i ders-i �ışḳ dāred dil-i derdmend-i Ḥāfıẓ

Ki ne ḫāṭır-ı temāşā ne hevā-yı bāġ dāred

Ser bunda hevā ve ārzū (209a) ma�nāsınadır. Ders-i �ışḳ iżāfeti beyāniyye 

veyā lāmiyyedir mecāzen. Dil-i derdmend iżāfeti beyāniyyedir, mend Fārisī-

de edāt-ı nisbetdir, -li2 ma�nāsına, ya�nī derdli. Derdmend’iñ Ḥāfıẓ’a iżāfeti 

lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḫāṭır bunuñ gibi yerlerde fikir ma�nāsınadır, pes, 

iżāfet maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Temāşā seyr ma�nāsınadır. (M,T+ Hevā-yı 
bāġ iżāfeti de böyledir ve) dāred iki yere bile maṣrūfdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ derdli göñli �ışḳ dersi sevdāsın ṭutar ya�nī �ışḳ der-

si oḳumaḳ ārzūsındadır3, ḥāṣılı, �āşıḳ olmaḳ ārzūsındadır, anıñçün ne temāşā 

ḫāṭır u fikrin ṭutar (S+ ve ne bāġ ārzūsın ṭutar.) Ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ ne temāşā ve seyr 

ḫāṭırası var ve ne bāġ ārzūsı, zīrā �ışḳ dersi bāġ u bostān seyrin istemez, �āşıḳıñ 

bāġ u bostānı kūy-i cānāndır.

1 Senin perişan zülfün hırsızların alametini taşıyor. Buna delil eteğinin altında ışık bulunması, yani zülfün 

altında yüzün bulunmasıdır. 

2 S: -lü. 

3 S: �ışḳ oḳuyup ārzūsında. 
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199

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אد אن  כאر   اب و  
אد אدا  ان و    زد   ر

Şerāb-ı �ayş-ı nihān çīst kār-ı bī-bunyād

Zedīm ber-ṣaf-ı rindān u herçi bādā bād

Nihān şarāb’a da �ayş’a da ḳayıddır. Çīst su�āl, kār-ı bī-bunyād cevāb. 

Zedīm bunda ḳatıldıḳ ve ḳarışdıḳ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gizli şarāb içmek ve gizli �ayş u �işret eylemek nedir diyü 

ṣorarsañ bünyādsız işdir, ya�nī aṣlı ve temeli olmayan bināya beñzer ki ötesi 

yoḳdur. Pes, imdi kendimizi rindler alayına urduḳ ya�nī anlara ḳatıldıḳ ve anla-

ra ḳarışdıḳ her ne olursa olsun. Ya�nī gizlice �ayş u �işret �ırżı ḥıfẓ u ṣıyānet ider, 

ammā rindler ve �ayyāşlar ile �ayş u �işret kişiniñ āb-ı rūyını ber-bād ider. İmdi 

biz gizli �ayşda artıḳ ṣafā bulmadıḳ, pes, rindlere ḳarışdıḳ her ne olursa olsun.

כ אد  א وز   ه ز دل 
אد ه  س   כ   כ 

Girih zi-dil bi-guşā v’ez-sipihr yād me-kon

Ki fikr-i hīç muhendis çunīn girih ne-guşād

Girih dügüm. Yād me-kon añma dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Muhendis 
ism-i fā�ildir daḥrece bābından, ya�nī hendese-yuhendisu-hendeseten’den, bir 

müstaḳil �ilimdir, �ilm-i hey�et ü ḥisāba mebnīdir ki meḳādīr-i eşyā anıñla bili-

nür ve fenn-i raṣad aña mevḳūfdur, ol olmayınca raṣad olmaz.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüñden girihi aç ya�nī göñlüñden �uḳde-i ġamı ve ġuṣṣa-

yı gider, daḫi felekden yād eyleme ya�nī aḥvāl-i felek ü ḥarekātını1 añma, zīrā 

hīç bir mühendisin fikr ü ferāseti buncılayın �uḳdeyi ya�nī müşkili fetḥ2 eyle-

medi. Ḥāṣılı, göñlüñden ġamı giderüp felekden şikāyet eyleme, zīrā mü�eẟẟir-i 

ḥaḳīḳī felek degil ḫālıḳıdır ve (S,T+ mühendis) eflākiñ meḳādīr ü ḥarekātını ve 

1 M, T, F: aḥvāl u eflāk u ḥarekātını. 

2 S: ḥall. 
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burūcuñ derecāt u deḳāyıḳını, ẟāniye ve sālisesini �āşireye varınca bilür ancaḳ1. 

Ne cevher ü ne keyfiyyetde idügin bilen ḫālıḳıdır faḳaṭ.

خ ار כ  א   ب ز ز ا
אد ار دارد  اران  א  از 

Zi-inḳılāb-ı zemāne �aceb me-dār ki çarḫ

Ezīn fesāne hezārān hezār dāred yād

İnḳılāb-ı zemāne iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir, murād taġayyür-i 

zamānedir, belki taġayyür-i aḥvāl u eṭvār-ı ehl-i zamānedir. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Çarḫ mıṣrā�-ı ẟānīye merhūn mübtedā ve dāred yād ḫaberi ve bāḳīsi ḫabe-

re müte�alliḳdir. Ezīn bunuñ gibi dimekdir, niteki mirāren mürūr eylemişdir. 

Hezārān hezār niçe biñ kerre biñ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Zamāne ehliniñ taġayyürinden ta�accüb ṭutma, ya�nī ehl-i 

zamānıñ aḥvāl ü eṭvārı müteġayyir olduġından �aceb eyleme, zīrā felek bunuñ 

gibi (M,T+ nice biñ) efsāne ḫāṭırında ṭutar. Ya�nī ehl-i �ālemiñ bunuñ gibi nice 

(M,T+ biñ) ḳıṣṣası ve efsānesi (209b) yādındadır, zīrā ‘El-
ālemu muteġayyirun’2ı 
çoḳ oḳumuşdur.

כ ط ادب  زان כ  ح 
אد ز כא   و  و 

Ḳadeḥ be-şarṭ-ı edeb gīr zān ki terkībeş

Zi-kāse-i ser-i Cemşīd u Behmen’est u Ḳubād

Be-şarṭ-ı edeb; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve iżāfet beyāniyyedir. Ḳadeḥ, gīr’iñ 

muḳaddem mef�ūlidir. Zān edāt-ı ta�līl. Ki ḥarf-i beyān. Terkībeş; şīn-i żamīr ḳa-
deḥ’e rāci�dir. Kāse-i ser iżāfeti beyāniyye ve Cemşīd’e ve mā-ba�dine iżāfeti lāmiy-

yedir. Cemşīd ve Behmen  ve Ḳubād Ḥażret-i Muḥammed’den evvel3 gelmiş birer 

pādişāhıñ ismidir, niteki her birisi Şāh-nāme’de mufaṣṣal meẕkūr u masṭūrdur4.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳadeḥi şarṭ-ı edeble ṭut, zīrā anıñ terkībi meẕkūr5 üç pā-

dişāhıñ kellesi kāsesindendir, ya�nī yeriñ (S,T+ yüzi ki anıñ üstini çigneyüp geze-

riz, hep zamān-ı evvelde olanlarıñ a�żāsı türābıdır ve düzilen ḳadeḥler ve kāseler 

ol) türābdandır. Niteki �Ömer Ḫayyām6 buyurur:

1 S: ẟāniye ve ẟāliẟesini �āşireye varınca bilür ancaḳ, ya�nī ẟevānī ve ẟevāliẟini �avāşire varınca bilür ancak. 

2 Âlem değişicidir. 

3 S: Ḥażret-i Resūlu’llāh ṣalle’llāhu 
aleyhi ve sellemden muḳaddem. 

4 M: mufaṣṣal ve meẕkūrdur. 

5 M: meşhūr. 

6 S: �Ömer bin Ḫayyām. 
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Rubā�ī: دا ا ش  א    ا 
ا ا   ر ا  و در ر
اری    م  او   אر  ز
א ا   אی   א  א ز   

Īn kāse ki bes nikūş perdāḫteend

Bi-şkeste vu der-reh-guẕer endāḫteend

Zinhār ḳadem berū be-ḫārī ne-nihī

K’īn kāse zi-kāsehā-yı ser sāḫteend1

א ر כ آ כ כאوس و כ כ
אد ن ر     כ وا כ 

Ki āgeh’est ki Kāvūs u Key kucā reftend

Ki vāḳıf ’est ki çūn reft taḫt-ı Cem ber-bād

Ki āgehest; ki bunda ismdir kim ma�nāsına. İkinci ki ḥarf-i beyān. Kāvūs 
Ḥażret-i İbrāhim peyġamberiñ2 nemrūd’ı adıdır ve Key bir pādişāhıñ ismi-

dir. Ki vāḳıf ’est; ki yine ismdir kim ma�nāsına. Çūn, vāv-ı aṣliyye ile, edāt-ı 

istifhāmdır, keyfe ma�nāsına. Taḫt-ı Cem iżāfeti lāmiyyedir. Cem Ḥażret-i Sü-

leymān peyġamberiñ3 ismidir, niteki mükerrer beyān olındı.

Maḥṣūl-i Beyt: Kim āgāhdır ki Nemrūd u Key ḳanda gitdiler. Kim 

�ālimdir ki Ḥażret-i Süleymān’ıñ taḫtı yil üzre veyā yile nice gitdi yil üzre, ya�nī 

kendi taḫtı olduġı ḥīnde ve yile fenā olduġı ḥīnde. Reft ber-bād bu iki ma�nāyı 

mutażammındır. Ḥāṣıl-ı kelām, dünyāya bu ḳadar ulu pādişāhlar ki geldi, ne-

reye gitdiler ve nice oldılar dimekdir. Ya�nī dünyā dārü’l-fenādır, bunda gelen 

bāḳī ḳalmayup elbette gidiserdir ve bir daḫi gelmeyiserdir4.

ز   ت    ز 
אد ۀ  ن د כ   د از 

Zi-ḥasret-i leb-i Şīrīn henūz mī-bīnem

Ki lāle mī-demed ez-ḫūn-ı dīde-i Ferhād

1 Gayet güzel yaptıkları sonra kırıp yol üzerine attıkları şu şarap kadehine sakın hor ve hakir görerek ayak 

basma. Çünkü bu kadeh çürüyüp toprak olmuş nice başlardan yapılmıştır. 

2 S: Ḥażret-i İbrāhim peyġamberiñ 
aleyhi’s-selām. 
3 S: Süleymān peyġamber 
aleyhi’s-selāmıñ. 

4 S: elbette gider ve daḫi gelmez dimekdir. 
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Zi-ḥasret-i leb-i Şīrīn iżāfetleri lāmiyyelerdir ve lāle, mī-demed’e müte�al-

liḳdir. Henūz mī-bīnem cümle-i mu�terıża. Ki ḥarf-i beyān. Mī-demed biter 

ve ẓāhir olur ma�nāsındadır. Ḫūn-ı dīde-i Ferhād iżāfetleri de lāmiyyelerdir ve 

mī-demed’e müte�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şīrīn’iñ lebi ḥasretinden el-ān müşāhede idüp görüyorum1 

ki lāle ḫūn-ı dīde-i Ferhādd’an biter. Ya�nī ḳırmızı lāleler ki biter, anıñ rengini 

ḳan aġlayanlarıñ gözi yaşından bilmek gerek. Ḥāṣılı, �ibret gözüyle naẓar idi-

cek, her nesneden bir pend ü ḥikmet2 iktisāb eylemek mümkündür, zīrā Allāh 

her şey�i bir ḥikmetine münebbih delīl3 ḫalḳ eylemiş.

اب  א ز   א כ ز א 
אد اب آ  ر  در 
Bi-y-ā bi-y-ā ki zemānī zi-mey ḫarāb şevīm

Meger resīm be-gencī derīn ḫarāb-ābād

Zemānī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ḫarāb şevīm mest-i evkār olalım dimekdir. 

Meger edāt-ı temennī, ola ki dimekdir. Be-gencī; bā ḥarf-i (M,T+ ṣıla) resīm’e 

müte�alliḳ ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ḫarāb-ābād mübālaġa ḫarāblıḳdan kināyetdir, 

niteki sābıḳan (M,T+ mufaṣṣal) beyān olunmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Gel gel ki bir zamān mey-

den ḫarāb olalım ya�nī mest-i evkār olalım. Ola ki bir ḫazīneye irişevüz bu 

ḫarāb-ābādda. Ya�nī çünki (210a) �ālemiñ ḥāli ebyāt-ı sābıḳada meẕkūr olan 

gibidir, gel imdi bāde-i �ışḳ-ı cānānla mest-i evkār olalım4, ola ki bu dünyā 

didikleri ḫarāb-ābādda genc-i viṣāl-i cānāna vāṣıl olavuz.

א د ا  و  כ  
אد אم  ز כ  اد و   א  כ 

Meger ki lāle bi-dānist bī-vefāyī-i dehr

Ki tā bi-zād u bi-şud cām-ı mey zi-kef ne-nihād

Meger bunda ke�enne ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. Bi-dānist; bā ḥarf-i 

te�kīd. Bī-vefāyī-i dehr iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Tā ibtidā-yı ġāyet içün-

dür (M,T+ zamānda,) münẕü gibi �Arabīde. Bi-zād ve bi-şud bā’ları te�kīd içündür.

1 S: görürüm. 

2 S: pend ü naṣīḥat ve ḥikmet. 

3 S: münebbih ve delīl. 

4 S: mest olmaz olalım. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ke�enne ki lāle dehriñ vefāsızlıġını bildi ki, ṭoġalıdan beri 

elinden cām-ı meyi ḳomadı, ya�nī �ömrü piyāle-gīrlik ile ve bāde-nūşluġla geç-

di. Lāleyi piyāleye ve cāma teşbīh meşhūrdur.

ا   אزت   د ا
אد אك  و آب رכ آ  
Ne-mī-dehend icāzet merā be-seyr-i sefer

Nesīm-i ḫāk-i Muṣallā vu āb-ı Rukn-ābād

İcāzet, ne-mī-dehend’iñ mef�ūl-i ẟānīsidir ve mef�ūl-i evveli merā’dır. 

Be-seyr-i sefer; bā ḥarf-i ṣıla, icāzet’e müte�alliḳ. Seyr-i sefer iżāfeti maṣda-

rıñ mef�ūline iżāfetidir. Nesīm-i ḫāk-i Muṣallā iżāfetleri lāmiyyelerdir. Vāv 

ḥarf-i �aṭf ve āb ma�ṭūfdur nesīm’e ve ikisi ne-mī-dehend’iñ fā�ilidir ve āb’ıñ 

Rukn-ābād’a iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sefer seyrine baña icāzet virmezler ḫāk-i Muṣallā nesīmi 

ve āb-ı Rüknābād, ya�nī bu ikiye  ziyāde ta�alluḳum olduġıçün bunları ḳoyup1 

sefer seyrine ve seyāhat-i �āleme gitmem. Muṣallā buyurduġı Şīrāz’ıñ namāzgā-

hıdır ki āb-ı Rüknābād yanından aḳar. Eṭrāfı bāġlar ve bāġçeler imiş, ġāyetle 

maḳbūl yer imiş. Ḥāṣılı, Şīrāz’ıñ seyrāngāhıdır ve Ḫāce ḥażretleriniñ türbe-i 

şerīfleri2 namāzgāhda vāḳi� olmuş, ‘yuzāru ve yuteberreku bihi’ 3.

א آ ر ر در   
אد אن او  א  כ  ز ز
Resīd der-ġam-ı �ışḳeş be-cānem ān-çi resīd

Ki çeşm-i zaḫm-ı zemāne be-cān-ı ū me-resād

�Işḳeş; żamīri cānāna rāci�dir. Be-cānem; bā ḥarf-i ṣıla, resīd’e müte�alliḳ-

dir. Ān-çi, resīd’iñ fā�ilidir. Mıṣrā�-ı ẟānī cümle-i du�ā�iyye ve ki ḥarf-i rābıṭ-ı 

du�ā. Çeşm-i zaḫm-ı zemāne iżāfetleri lāmiyyelerdir4, ya�nī zamāneniñ żararı 

irişmeye dimekdir. Be-cān-ı ū; bā ḥarf-i ṣıla, me-resād’a müte�alliḳ. Ū żamī-

ri cānāna rāci�dir. Me-resād fi�l-i neyh-i ġāyib, irişmesün dimekdir, maḳṣūd 

du�ādır.

1 M: bıraḳup. 

2 S: türbe-i pür-enverleri. 

3 Ziyaret edilir ve mübarek/kutsal sayılır. (S+ Ḳaddese sırrehu’l-�azīz ve nefe�anā bi-kerāmetihi’ş-şerīfeti) 

Anlamı: Allah aziz rûhunu mukaddes kılsın ve bizi şerefli kerametiyle faydalandırsın. 

4 S: Çeşm-i zaḫm-ı zamāne iżāfetleri lāmiyyelerdir. Çeşm-i zaḫm göz degme ma�nāsına, �Arabca 

�aynu’l-Kemāl dirler, ḥāṣılı, żarardan kināyetdir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ �ışḳı ġamında cānıma irişen irişdi ya�nī çoḳ belā ve 

elem irişdi ki zamāneniñ yavuz gözi anıñ cānına irişmesün, ya�nī baña andan 

her ne belā gelürse gelsün hemān Allāh anı cemī� belālardan emīn eylesün, 

āmīn.

א  א   ح   
אد ب دل  כ  ا  ا 

Ḳadeḥ me-gīr çu Ḥāfıẓ meger be-nāle-i çeng

Ki besteend ber-ebrīşum-i ṭarab dil-i şād

(S+ Meger bunda edāt-ı istiẟnādır, illā ma�nāsına. Ki ḥarf-i ta�līl. Ber bunda 

bā-yı ṣıla ma�nāsınadır.) Ebrīşum, hemzeniñ fetḥi ve şīn’iñ żammıyla, Fārisī-

dir, ibrişim ma�nāsına, �Arabīsi sīn’le gelür, ṭarab’a iżāfeti beyāniyyedir1. Dil-i 
şād da böyledir. Ebrīşum ḳaydı anıñçündür ki çeng’e kiriş yerine ebrīşum 

ṭaḳarlar.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ gibi ḳadeḥi ṭutma meger çeng āvāzıyla. Ya�nī bāde 

içerseñ2 çeng ü çeġāne ile iç, zīrā şād göñli şādlıḳ ibrīşimine baġlamışlar, ya�nī 

(210b) göñül şād olmaġa ibrīşim ṭarabı diñlemek gerek. Ḥāṣılı, göñle sürūr, 

şenlik ibrīşimden gelür ki çengiñ ibrīşimidir. Ebrīşüm-i ṭarab’dan murād 

(M,T+ çeng ibrīşimidir.)

1 M: böyledir. 

2 S: içerken. 
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200

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

د در ازل  כ  دو ارزا 
د א  م  ادش  אم  א ا 

Der-ezel her k’ū be-feyż-i devlet erzānī buved

Tā ebed cām-ı murādeş hem-dem-i cānī buved

Her k’ū aṣlında her ki ū idi. Be-feyż-i devlet; bā ḥarf-i ṣıla, buved’e mü-

te�alliḳdir ve iżāfet beyāniyyedir ve erzānī, buved’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ya�nī ḫaberi 

ve ismi taḥtında ki’ye rāci� żamīrdir. Erzānī lāyıḳ dimekdir. Tā intihā-i ġāyet 

içündür, ilā ma�nāsına. Cām-ı murād iżāfeti beyāniyyedir ve şīn’e iżāfeti lā-

miyye. Hem-dem muṣāḥibe dirler, cānī’ye iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i nis-

bet, cāna mensūb hemdem ya�nī rūhānī muṣāḥib, şīn-i żamīr ma�nā cihetinde 

cānī’ye muḳayyeddir, cānīş taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Her ol kimse ki ezelde feyż-i devlete lāyıḳ ola ya�nī her 

kime ki taḳdīr-i Yezdānīde �aṭiyye-i devlet lāyıḳ olmuş ola, ebede dek murād 

cāmı ol kimseniñ cānına hemdem ve muṣāḥib olur, ya�nī ölince murādından 

münfekk olmaz dimekdir.

אر ا    א כ از   אن   
د א  אری  אخ ار د   ا 
Men hemān sā�at ki ez-mey ḫāstem şud tovbegār

Goftem īn şāḫ er dehed bārī peşīmānī buved

Ki ḥarf-i beyān. Ḫāstem şud; bunda şud maṣdar ma�nāsınadır, olmaḳ di-

ledim dimekdir. Tovbegār tevbeci dimekdir, gār edāt-ı fā�ildir (M+ -ci ma�nā-

sına.) Īn şāḫ ya�nī tevbe. Bārī; bār aġaç ḥāṣılı, bunda netīce murāddır ve yā 

ḥarf-i tenkīr. Peşīmānī; yā ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol sā�atde ki ben meyden tevbekār olmaḳ diledim, didim. 

Eger bu şāḫ ḥāṣıl virürse ol ḥāṣıl peşīmānlıḳdır. Ya�nī didim, eger tevbe üzerine 

muṣırr olup ḳalursam elbette (M,T+ tevbe) eyledigime peşīmān olurum.
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وش ن   אده  د  כא 
د א      ر  
Ḫod giriftem k’efkenem seccāde çun sūsen be-dūş

Hemçu gul ber-ḫırḳa reng-i mey muselmānī buved

Ḫod bunda taḥsīn-i kelām içün gelmişdir. Giriftem ṭutayım ya�nī ḳıyās 

ideyim, ḥāṣılı, farż u taḳdīr ideyim dimekdir. Çun edāt-ı teşbīh. Sūsen, sīn-i 

evveliñ żammı ve ẟānīniñ fetḥiyle, lafẓ-ı müşterekdir �Arabla �Acem beyninde. 

Ba�żı cehele-i �Acem sīn-i evveliñ fetḥiyle isti�māl eyledigine i�tibār olunmasun. 

Sūsen’e ve zanbaġa1 ya�nī çiçeklerine (S,T+ ardına) mā�il olduḳlarıçün seccāde 

dimişler ve bunları seccādesi omuzında zāhidlere teşbīh meşhūrdur. Niteki 

Kemāl Paşa-zāde buyurur:

Beyt:  Zanbaḳ bugün omuzına seccādesin alur 

  Dün gülşene şarāb ṭaşırdı ḳabaḳ ḳabaḳ2

Uzun ḳabaġa teşbīh ider ġonçe-i zanbaḳı. Hemçu edāt-ı teşbīh. Reng-i 
mey iżāfeti lāmiyyedir. Muselmānī buved; yā ḥarf-i maṣdar ve muselmānī 
buved istifhām-ı inkārīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭutayım ki sūsen gibi omuzuma seccāde ṣalup �ābid ü zā-

hid gibi gezem, lākin ḫırḳam üzerinde gül gibi şarāb rengi müslümānlıḳ mı 

olsun? Ya�nī riyā ḳaṣd idüp omuzuma seccāde ṣalsam ḫırḳamda bāde rengi beni 

ikẕāb idüp rüsvā ider.

אرم  ت   אم در  اغ   
د را  א כ  زان כ כ ا دل 

Bī-çerāġ-ı cām der-ḫalvet ne-mī-yārem nişest

Zān ki kunc-i ehl-i dil bāyed ki nūrānī buved

Çerāġ-ı cām iżāfeti beyāniyyedir. Ne-mī-yārem fi�l-i nefy-i mużāri�, ḳā-

dir degilim dimekdir. Nişest bunda nişesten ma�nāsınadır. Zān edāt-ı ta�līl. 

Ki ḥarf-i beyān. Ehl-i dil iżāfeti lāmiyyedir. Bāyed gerek. (211a) Ki ḥarf-i 

beyān. Nūrānī ism-i mensūb, elif ve nūn ḫilāf-ı ḳıyās üzre ziyāde olmuş, 

ḳıyās nūrī idi.

1 S: zanbaḳa. 

2 İbni Kemâl Divanı G. 162/5.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫalvetde cām-ı bāde çerāġınsız oturmaġa ḳādir degilim, zīrā 

ehl-i diliñ bucaġı nūrānī olmaḳ gerek. Ḥāṣılı, bādesiz ḫalvet çekemezem, zīrā 

bāde ḫalvetiñ eglencesi ve nūr-ı sürūrıdır1. Cām-ı bādeyi çerāġa teşbīh ider. Ba�żı 

nüsḫada bu beyt vāḳi� olmuş, egerçi ki iki mıṣrā� biribirine münāsib degil.

אد אده  ر  و  وغ از  א را  ت 
د אدا  אن ز  رئ  و  
Ḫalvet-i mā-rā furūġ ez-nūr-ı şem� u bāde bād

Vaḳt-i gul mestūrī-i mestān zi-nā-dānī buved

Ḫalvet-i mā iżāfeti lāmiyyedir ve rā bunda edāt-ı taḫṣīṣ, bizim dimekdir. 

Furūġ żiyā ve aydınlıḳ. Nūr-ı şem� u bāde bād; nūr-ı şem� iżāfeti lāmiyyedir 

ve bāde ma�ṭūfdur şem�’e ve iżāfet beyāniyyedir, bād olsun dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ḫalvetimiziñ żiyā ve aydınlıġı şem� u bāde nūrından 

olsun ya�nī ḫalvetimiz şem� u bādesiz olmasun, şem�den murād maḥbūbdur, 

ya�nī maḥbūb u bādesiz olmasun dimekdir. Gül vaḳtinde mestleriñ mestūrluġı 

ya�nī perhīzkārlıġı nā-dānlıḳ ve cāhillikdendir.

אن ر  אر و   ا  ا و 
د א  ان  אن  א אم  از  ن 
Meclis-i uns u bahār u baḥẟ-i �ışḳ ender-miyān

Ne-steden cām-ı mey ez-cānān girān-cānī būd

Meclis-i uns iżāfeti lāmiyyedir ve bahār; taḳdīri zemān-ı bahār’dır ve 

baḥẟ-i �ışḳ iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ender-miyān ortada dimekdir. 

Ne-steden; nūn ḥarf-i nefy, siteden maṣdardır, pes, ne-steden almamaḳ di-

mekdir. Cām-ı mey iżāfeti lāmiyye ve ne-steden’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-cānān 

ġayr-i ṣarīḥi. Girān-cān vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır ve yā ḥarf-i maṣdar, aġır 

cānlılıḳ2 dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Meclisimiz meclis-i üns ve zamān bahār ve �ışḳ baḥẟi de 

ortada. Böyle meclisde ve böyle (S+ zamānda ve böyle) ḥālde cānāndan cām-ı 

mey almamaḳ aġır cānlılıḳdandır, ya�nī ġılzat-ı şe�nden3 ve ẟıḳlet-i ṭab�dandır, 

ya�nī cānāndan cām-ı bāde alup içmemek ziyāde denā�etdendir.

1 T: nūr-ı servidir. 

2 S: aġır cānlu. 

3 M: şāndan. 
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אش אم    א    
د א  ت ر א ر را آب  

Himmet-i �ālī ṭaleb cām-ı muraṣṣa� gū me-bāş

Rind-rā āb-ı �ineb yāḳūt-i rummānī buved

Himmet-i �ālī iżāfeti beyāniyyedir. Ṭaleb fi�l-i emr müfred muḫāṭab-

dır, ṭaleb eyle dimekdir. Cām-ı muraṣṣa� iżāfeti de beyāniyyedir. Gū ḫiṭāb-ı 

�āmmdır. Me-bāş fi�l-i nehy müfred muḫāṭabdır, olma dimekdir. Gū me-bāş 
olmasın ya�nī gerekmez. Rind-rā rinde. Āb-ı �ineb iżāfeti lāmiyyedir, üzüm 

ṣuyı ya�nī şarāb. Yāḳūt-i rummānī iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i nisbet1, 

ḳırmızı yāḳūt dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: (S,T+ �Ālī himmet iste 

ya�nī) �ālī-himmet olmaġa ṭālib ol cām-ı muraṣṣa� olmaz ise de, ya�nī cām-ı 

(S+ muraṣṣa�) olmaḳ lāzım degil. Ḥāṣılı, bülend-himmet ol ve ekābirāne vaż� u 

tertīb olmazsa olmasun, zīrā rind-i bāde-nūşa āb-ı �ineb yāḳūt-ı rümmānīdir. 

Ḥāṣılı, rinde yāḳūt-i rümmānīyle muraṣṣa� cām lāzım degil, aña bāde-i sürḫ la�l 

ü yāḳūtdur. Yāḳūtı rummānīlıġla2 vaṣf eyledi, zīrā yāḳūtda mu�teber olan enār 

dānesi gibi rengīn ü berrāḳ olandır.

ار ان   א  ا ای دل  א  כ 
د אدا  אن  אن   ی   

Nīk-nāmī  ḫāhī ey dil bā-bedān ṣoḥbet me-dār

Bed-pesendī cān-ı men burhān-ı nā-dānī buved

Nīk-nām vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, eyi adlı dimekdir ve yā ḥarf-i maṣ-

dar. Ḫāhī fi�l-i mużāri� muḫāṭab, nīk-nāmī muḳaddem mef�ūlidir. Ṣoḥbet de 

me-dār’ıñ muḳaddem mef�ūlidir. Bed-pesend (M,T+ vaṣf-ı) terkībī, yaramaz be-

genici ya�nī yaramazı ḳabūl idici, yā ḥarf-i maṣdar. (211b) Cān-ı men iżāfeti 

lāmiyye ve münādā, ḥarf-i nidāsı maḥẕūf. Burhān-ı nā-dānī iżāfeti lāmiyyedir 

ve yā ḥarf-i maṣdar, burhān delīle dirler, nā-dānlıġa delīldir dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ad eyligi isterseñ ya�nī adıñ eylikle meşhūr ol-

duġın isterseñ yaramazlarla ṣoḥbet ṭutma ya�nī yaramazlarla oturup ṭurma3, zīrā 

1 M: ḥarf-i maṣdar-ı nisbet. 

2 M: rümmānīlikle. 

3 S: yaramazlarla yār olma ve oturup ṭurma. 



1275Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

yaramazlıġı ḳabūl eylemek nā-dānlıġa delīldir. Ḥāṣılı, yaramazlarla hem-ṣoḥ-

bet olmaḳdan ictināb lāzımdır. Niteki Ḫāce buyurur:

Beyt:  אدت אی  ز כ א
ا   ا  ز    

Bi-y-āmūzemet kīmyā-yı sa�ādet

Zi-hem-ṣoḥbet-i bed cudāyī cudāyī1

א   א כאر  אن  א   
د א  כ  ا ر ر  ر כ כא
Gerçi bī-sāmān numāyed kār-ı mā sehleş me-bīn

K’enderīn kişver gedāyī reşk-i sulṭānī buved

Sāmān lafẓ-ı müşterekdir, ammā bunda üslūb u ḳānūn ma�nāsınadır ve 

bī edāt-ı selbdir, pes, bī-sāmān bī-endāze vü ḳānūn dimekdir. Numāyed 

bunda fi�l-i lāzımdır, görinür dimekdir. Kār-ı mā iżāfeti lāmiyyedir. Sehl 
ḳolay dimekdir, āsān ma�nāsına, lafẓ-ı �Arabīdir, şīn-i żamīr kār’a rāci�dir 

ve ma�nāda me-bīn’e muḳayyeddir, me-bīneş taḳdīrınde, sehl muḳaddem 

mef�ūlidir. K’enderīn; ki ḥarf-i ta�līl. Kişver iḳlīm ü memleket. Gedāyī, 
ḥarf-i maṣdarla mübtedā, reşk-i sulṭānī yā-yı maṣdarla ḫaberi. Reşk güni2 

ve ġayret, sulṭānī’ye iżāfeti lāmiyyedir. Buved bunda est ma�nāsınadır ya�nī 

edāt-ı zamāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi bizim işimiz düzensiz ve endāzesiz görinür, ammā 

sen anı ḳolay görme ya�nī ẕelīl ü ḥaḳīr i�tiḳād eyleme, zīrā bu kişverde gedā-

lıḳ sulṭānlıḳ ġayretidir, ya�nī gedālara pādişāhlar reşk ü ḥased iderler. Ḥāṣılı, 

ṭarīḳ-i �uşşāḳ ẓāhiren egerçi cüz�ī görinür, ammā sen anı cüz�ī i�tibār u i�tiḳād 

eyleme, zīrā kişver-i �ışḳda gedālara pādişāhlar reşk ider3.

اب אن  رد  א   ی   دی 
د א  ای     آن  כ 

Dī �azīzī goft Ḥāfıẓ mī-ḫored pinhān şerāb

Ey �azīz-i men ne �ayb ān bih ki pinhānī buved

1 538. gazel 9. beyit.

2 M: ḥased. 

3 T: iderdi. 
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Dī dün dimekdir. �Azīz kem-yāb ma�nāsınadır ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ne �ayb 

�ayb degil, ya�nī bādeyi pinhān içmek, zīrā ol yegdir ki pinhānī ola.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün bir �azīz didi ki, Ḥāfıẓ şarābı gizli içer. Ḫāce dir ki, ey 

benim �azīzim, şarābı gizli içmek �ayb degildir, pes, gizli olmaḳ yegdir, (S+ ya�nī 

bādeyi �ārifler katında gizli içmek maḳbūldür.) Yā ma�nā böyle ola: Ol yeg degil 

midir ki �ayb gizli ola, ya�nī bāde içmek �ayb olduġı taḳdīrce gizli içmek yegdir, 

ve li-kullin vichetun. 
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Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

د א  אد  אده  دل ز  ا  
د א  אد כאر  אد   

Eger ne bāde ġam-ı dil zi-yād-ı mā bi-bered

Nihīb-i ḥādiẟe bunyād-ı kār-ı mā bi-bered

Ne edāt-ı nefy, ma�nā cihetinde bi-bered’e muḳayyeddir. Yād bunda ḫāṭırdır. 

Nihīb lafẓ-ı Fārisīdir, bunda ḳorḳı ma�nāsınadır1. Ḥādiẟe mevṣūf-ı maḥẕūfuñ ṣı-

fatıdır, taḳdīri, aḥvāl-i ḥādiẟe veyā ġumūm-ı ḥādiẟe’dir. Bunyād temeldir, bun-
yād’ıñ kār’a ve kār’ıñ mā’ya iżāfeti lāmiyyedir, kār’dan bunda murād intiẓām-ı 

ḥāldir. Bi-bered fi�l-i mużāri� müfred ġā�ibdir, evvelindeki bā ḥarf-i istiḳbāldir ve 

bu bā’yı ẓürefā-yı �Acem meksūr oḳur ve rüstāyīleri mażmūm oḳur.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger bāde bizim ḫāṭırımızdan göñül ġamını iletmezse aḥvāl 

ü ġumūm-ı ḥādiẟe ḳorḳusı bizim işimiziñ temelini ya�nī intiẓām-ı ḥālimiziñ te-

melini ve aṣlını iledür ya�nī giderir, ḥāṣılı, (212a) yıḳar ḫarāb ider. Ya�nī ḫāṭırı-

mızdan göñül ġamını ileten bādedir, ve-illā ḥavādiẟ-i eyyām ḳorḳusı bizi helāk 

iderdi. Mıṣrā�-ı evvel cümle-i şarṭiyye ve ẟānī cevābiyye. Bunda nihīb’i heybetle 

tefsīr eyleyen iṣābet eylememiş2.

1 <S+ Nihīb, bi-kesr-i evvel>

2 <T+ Redd-i Sürūrī>
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و כ  و     
د   כ از ور  
Vu ger ne �aḳl be-mestī furū keşed lenger

Çi gūne keştī ezīn varṭa-i belā bi-bered

Vāv ḥarf-i �aṭf, şarṭıyyeyi şarṭiyyeye �aṭf ider.  Ne edāt-ı nefydir, ma�nā ci-

hetinden keşed’e muḳayyeddir, ne-keşed taḳdīrinde. Be-mestī; bā ḥarf-i ẓarf. 

Furū keşed lenger; edāt-ı nefyle, lengeri aşaġı çekmeyeydi ya�nī lengeri ṣalma-

yaydı, ḥāṣılı, aġır düşmeyeydi. Varṭa, vāv’ıñ ve ṭā’nıñ fetḥalarıyla, lafẓ-ı �Arabī-

dir, helāk ma�nāsınadır, belā’ya iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ve eger �aḳıl mestlikde ya�nī serḫoşluḳ ḥāletinde lenger ṣal-

mayaydı, ḥāṣılı, kendüyi aġır başlı ṭutmayaydı ne vecihle vücūdı keştīsini bu 

belā mehlikinden iletürdi1. Ya�nī �aḳıl �ışḳ mestliginde eger vaḳār u sükūn üzre 

olmayaydı vücūdı keştīsini dünyā ġumūm u hümūm u beliyyātından ne vecih-

le ḳurtarırdı. Ḥāṣılı, �aḳıl ṭarīḳ-i �ışḳda rezānet iẓhār eyledi, yoḫsa ḫiffet eylese 

helāk olurdı. Bu beytde edāt-ı şarṭı vāv yerine hemze ile yazanlar2 maḳṣūda 

mütefaṭṭın olmamışlar3.

כ א  א  א א  כ  אن כ 
د א  د כ د از د כ 
Fiġān ki bā-heme kes ġāyibāne bāḫt felek

Kesī ne-būd ki destī ezīn deġā bi-bered

Figān bunuñ gibi yerlerde ḥayf dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Ġāyibāne gizli 

dimekdir. Bāḫt fi�l-i māżī müfred ġāyib, oynadı dimekdir. Kesī; yā ḥarf-i vaḥ-

det. Ki ḥarf-i beyān. Destī ma�nā cihetinden bi-bered’e nāẓırdır, ya�nī destī 
bi-bered dimekdir, ġalebeden ta�bīrdir. Deġā �Acem dilinde ḳalpdir, deġal 

ma�nāsına, ammā ekẟer ḥīle ve ḫud�a ma�nāsında isti�māl iderler ve bāz lafẓıy-

la terkīb idüp deġā-bāz dirler ḥīle-bāz ma�nāsına. Pes, felek’e deġā’yı ḥaml 

eylemede müsāmaḥa var, zīrā felek deġā-bāzdır, deġā degildir, ammā üslūb-ı 

�Arabiyyeye ḳıyās olunsa mübālāġa ḳaṣd olunup ‘reculun 
adlun’ ḳabīlinden 

olur. (M,T+ Deġā deġal ma�nāsına geldigi) Enverī’niñ bu beytinden ma�lūmdur.

1 M, T: iledürdi. 

2 Yani ‘vu ger’ yerine ‘eger’ yazanlar. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Beyt:  אت ق  ا    א   ا
א   ال ا د אی  دروغ و 

Eyā sipihr-nevālī ki pīş-i ṣıdḳ-ı seḫāt1

Seḫā-yı baḥr2 durūġ u nevāl-i ebr deġā’st3

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayf ki herkesle felek gizli oyun oynadı ya�nī ne ṭarīḳ ile oyna-

dıġı ẓāhir olmadı, ḥālbuki her kimse ile bir dürli ve ġayr-i mükerrer oynadı, ammā 

bir kimse olmadı ki bu ḥīle-bāz ve ḥoḳḳa-bāza ġālib ola, belki herkes maġlūbıdır. 

Felege isnād te�eddübendir, ve-illā ḥaḳīḳatde her işi işleyen Ṣāni�-i muṭlaḳdır. Ġāyi-

bāneniñ ma�nāsını ġalebe eyledi diyüp minhusinde ġāyibāne bu ma�nāya isti�māl-

dir diyen �indī söylemiş4. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; kimse olmadı ki bu ḥīle-bāz-

dan bir el ilete5 diyen dest burd’uñ ma�nāsını bilmez imiş6.

ف  دل  ازان  כ 
د א  אرئ  گ  אن ز  כ 

Dil-i ża�īfem ezān mī-keşed be-ṭarf-ı çemen

Ki cān zi-merg be-bīmārī-i ṣabā bi-bered

Dil-i ża�īf iżāfeti beyāniyyedir ve mīm’e iżāfet lāmiyyedir. Ezān edāt-ı ta�līl. 

Mī-keşed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, bunda (M,T+ lāzımdır,) çekilür veyā çekinür 

ya�nī meyleder dimekdir. Be-ṭarf; bā ḥarf-i ṣıla, çemen’e iżāfeti lāmiyyedir. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Cān, bi-bered’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve bāḳīleri ġayr-i ṣarīḥi. Be-bīmārī’de 

bā ḥarf-i sebeb (212b) ve yā ḥarf-i maṣdar ve ṣabā’ya iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ża�īf göñlüm anıñçün çemen cānibine çekilür 

veyā çekinür ya�nī mā�il olur ki cānını mergden ṣabānıñ bīmārlıġı sebebiyle 

(M,T+ ḳurtara) ya�nī ṣabānıñ āheste esmesi sebebiyle cānını ölümden7 ḫalāṣ eyle-

ye, ḥāṣılı, ṣabānıñ āheste ve nāzik esmesi cānına cān ḳatar. Ṣabāya bīmār ıṭlāḳı 

āheste esdigi vaḳtdir. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; ża�īf göñlüm anıñçün çeker 

çemen ṭarafına diyen ve ża�īf (S+ göñül beni ol sebebden) çemen ṭarafına çeker 

diyen ziyāde ża�īf ma�nā virmişler8.

1 S: seḫā’st. 

2 S: ebr. 

3 Ey bağışı gökyüzü gibi yüce olan, senin cömertliğinin önünde yani ona kıyasla denizin cömertliği ve 

bulutun bağışı aldatıcı bir görünümden başka bir şey değildir. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 M, T: ilede. 

6 <T+ Redd-i Şem�ī>

7 S: ölmeden. 

8 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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א  را כ ار  
د א  و آب  אد כ 
Guẕār ber-ẓulumāt’est Ḫıżr-ı rāhī kū

Me-bād k’āteş-i maḥrūmī āb-ı mā bi-bered

Guẕār ismdir geçid ve uġraḳ ma�nāsına. Ḫıżr-ı rāhī iżāfeti lāmiyyedir ve yā 

ḥarf-i vaḥdet1. (M,T+ Me-bād, nehy-i ġā�ib, olmaya dimekdir. K’āteş; ki ḥarf-i 

beyān, maḥrūm’a iżāfeti beyāniyye2,) (T+ yā ḥarf-i maṣdar.) (S,T+ Āb-ı mā iżā-

feti lāmiyyedir,) āb’ıñ mā’ya iżāfeti leṭāfetden ḫālī degil.  Bi-bered ya�nī żāyi� 

eyleye.

Maḥṣūl-i Beyt: Güẕār ẓulümāt-ı firāḳ u hicrān üzerinedir. Ḳanı bir yol 

Ḫıżır’ı ya�nī bir ṭarīḳ-i viṣāl Ḫıżır’ı? Olmaya ki maḥrūmluḳ āteşi bizim �ırżı-

mızı żāyi� eyleye. Ḥāṣılı, ṭarīḳ-i �ışḳ ẓulümāt-ı firāḳ u hicrāna mürūr ider. Pes, 

ḳanı bir delīl-i ṭarīḳ-i viṣāl? Olmaya ki viṣālden maḥrūm olmaḳ āteşi ṭarīḳ-i 

�ışḳ u muḥabbetde sa�yımız āb-ı rūyını żāyi� eyleye, İskender’iñ āb-ı ḥayāt ṭale-

binde sa�yi żāyi� olduġı gibi.

ن ر כ ا  אده     
د א  ا آرد و ا 

Ṭabīb-i �ışḳ menem bāde ḫor ki īn ma�cūn

Ferāġat āred u endīşe-i ḫaṭā bi-bered

Ṭabīb-i �ışḳ iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i ta�līl. Īn ma�-
cūn mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Endīşe fikir, ḫaṭā’ya iżāfeti maṣdarıñ mef�ūli-

ne iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ ṭabībi benim, bāde iç, zīrā bu ma�cūn içene ferāġat-ı 

ḫāṭır getürür ve ḫaṭā fikri iledür. Ya�nī �ışḳ ıżṭırābını def� eylemege �ilāc bāde 

içmekdir, zīrā bāde ma�cūnı �ışḳ ḥarāretinden göñüle ferāġat getürür ve ḫāṭır-

dan ḫaṭālı fikri giderir.

אر  אل او  א و כ   
د ای را  א    

Bi-sūḫt Ḥāfıẓ u kes ḥāl-i ū be-yār ne-goft

Meger nesīm peyāmī Ḫudāy-rā bi-bered

1 S: ḥarf-i maṣdar. 

2 M: lāmiyye. 
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Vāv ḥarf-i ḥāl. Be-yār; bā ḥarf-i ṣıla. Nesīm aṣlında bād-ı nesīm’dir, żarū-

ret-i vezniçün bād ḥaẕf olındı. Peyāmī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ḫudāy-rā; rā ḥarf-i 

taḫṣīṣ, Allāh içün dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ yandı, ya�nī āteş-i �ışḳla, ḥālbuki kimse anıñ ḥālini 

yāre söylemedi, meger bād-ı nesīm Allāh içün yārine bir ḫaber ilete. Ḥāṣı-

lı, Ḥāfıẓ’ıñ āteş-i �ışḳ-ı cānānla yandıġını kimse yārine i�lām eylemedi, meger 

Allāh içün bād-ı nesīm i�lām eyleye. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; meger yel bir 

ḫaber Allāh içün yā Allāh’a (S+ ilete) diyen terkībde ġarīb taṣarruf göstermiş 

ve bu mıṣrā�ıñ ma�nāsını; meger bād-ı nesīm Allāh içün bir ḫaber ilete yārdan 

diyen ma�nāyı ḳalb eylemiş1.
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 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

ل  כ ی و  آن  ا 
ار ا  כ اض  ا כ ا

Merā be-rindī vu �ışḳ ān fużūl �ayb koned

Ki i�tirāż ber-esrār-ı ehl-i ġayb koned

Ba�żı nüsḫada �ilm-i ġayb vāḳi� olmuş. Merā baña dimekdir. Be-rindī; bā 

ḥarf-i muṣāḥabet ve yā ḥarf-i maṣdar. Fużūl, fā’nıñ żammıyla, ıṣṭılāḥ-ı �Acemde 

mütekebbir ve ḫod-rāy ve ḫod-pesend olan kimseye dirler, ḥāṣılı, üzerine lāzım ol-

mayan işlere ḳarışana dirler. Türkīde ol kimseye foṭul2 dirler. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Baña rindlik ve �ışḳla (213a) ol fużūl �ayb ider ki ehl-i ġaybıñ 

esrārına i�tirāż ider, ya�nī aḥvāl-i ġayba ve esrār-ı ilāhiyeye i�tirāż idüp münkir 

olandır benim �ışḳıma ve rindligime �ayb eyleyen. Zīrā her iş taḳdīr-i ezelī ile olur, 

ol ise ġā�ibdir, Allāh’dan ġayrı kimse aña �ālim degil. �İlm-i ġayb buyurdıġı anıñ-

çündür. Minhusinde fużūl fā’nıñ fetḥiyledir diyen foṭul3 �aceb cāhil foṭul4 imiş5.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 M: fużūl. 

3 M: fużūl. 

4 M: fużūl. 

5 <T+ Redd-i Şem�ī>
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אه אل       כ
כ  כ   ا   כ

Kemāl-i ser-i maḥabbet bi-bīn ne naḳṣ-ı gunāh

Ki her ki bī-huner ufted naẓar be-�ayb koned

Kemāl-i ser-i maḥabbet iżāfetleri lāmiyyelerdir. Bi-bīn fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab, gör dimekdir, kemāl-i ser muḳaddem mef�ūlidir. Naḳṣ-ı gunāh iżā-

feti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Her ki aṣlında herkes ki idi, niteki mükerrer 

beyān olunmuşdur. Ufted vāḳi� olur. Naẓar, koned’iñ muḳaddem mef�ūlidir, 

be-�ayb naẓar’a müte�alliḳ.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Kemāl-i ser-i muḥab-

bete baḳ, noḳṣān-ı günāha baḳma ya�nī günāhdan ḥāṣıl olan noḳṣāna baḳma, 

zīrā her kim ki bī-hüner vāḳi� olur, �ayba naẓar ider, zīrā kendünüñ kemāli 

ve hüneri yoḳdur ki ol hüner (M,T+ ü kemāl) sebebiyle ehl-i hüner ü (S+ ehl-i) 

kemāli bile. Niteki dimişler: ‘İnnemā ya
rifu ẕe’l-faḍlı mine’n-nāsi ẕūhu’1. Ve 

Şeyḫ Sa�dī ḥażretleri Bostān’da buyurmuş:

Beyt:  ی ه  ا ای  
ی   ه ام    

Elā ey huner-mend-i ferḫunde-ḫūy

Huner-mend ne-şnīdeem �ayb-cūy2

א ۀ  م  ن ره ا אن 
א   כ אب ز  כ ا
Çunān bi-zed reh-i İslām ġamze-i sāḳī

Ki ictināb zi-ṣahbā meger Ṣuheyb koned

Reh-i İslām iżāfeti lāmiyyedir. Ġamze-i sāḳī de böyledir. Ki ḥarf-i beyān. 

İctināb ṣaḳınmaḳ. (M,T+ Ṣahbā ḳırmızı şarāb.) Ṣuheyb, taṣġīr vezni üzre,  ṣahā-

beden biriniñ ismidir. Ḥażret-i Ḥabību’llāh ẓuhūr eyledügi zamānda küffār-ı 

�Arabdan biriniñ ḳulı idi. Bir gün uġrın gelüp īmāna geldi ve gāh gāh meclis-i 

şerīfleri ile müşerref olurdı. �Āḳıbet efendisi ṭuydı Ḥażret’e mülāzemet eyledi-

gini. Pes, buña cefā üzre3 oldı. Bu da Ḥażret’e gelüp şikāyet eyledi. Pes, Ḥażret 

1 Erdemli insanları ancak erdemli olanlar tanır. 

2 Ey ahlakı güzel olan hüner sahibi, hüner sahiplerinin başkasının ayıplarını araştırdığını duymadım. 

3 S: cefā ider. 
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bunı1 efendisinden ṣatun alup atları ḫidmetine ta�yīn eyledi. Ziyāde ṣuleḥādan 

olduġıçün Ḥażret-i İmām-ı �Ömer radıya’llāhu 
anh bunuñ ḥaḳḳında buyu-

rur: ‘Ni
me’l-
abdu Ṣuheybun lev lem yeḫafi’llāhe lem ya
ṣihi’. Bu kelām-ı şerīfiñ 

ma�nāsı; ne eyi ḳuldur Ṣuheyb, Allāh’dan ḳorkmasa da Allāh’a āsī olmazdı, ol 

ḫod ḳorḳar.

Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳīniñ ġamzesi İslām yolını ancılayın urdı ki ṣahbādan 

meger Ṣuheyb ictināb eyleye, ya�nī ḳuvvet-i ṣalāḥ u taḳvāda meger Ṣuheyb 

mertebesinde ola bir kimse ki şarābdan ictināb u perhīz eyleye, ve-illā sāḳīniñ 

ġamzesi (M,T+ tamām) �ālemi bāde-nūş eyledi.

ی آ  אن  ر  آن ز ز  
א   כ ۀ  כ אك  כ 

Zi-�ıṭr-ı ḥūr-ı behişt ān zamān ber-āyed būy

Ki ḫāk-i meykede-i mā �abīr-i ceyb koned

�Iṭr-ı ḥūr-ı behişt iżāfetleri lāmiyyelerdir. �Iṭr güzel ḳoḳıya dirler, bunda 

mużāf maḥẕūfdur, taḳdīri, esbāb-ı �ıṭr dimekdir. Ḥūr; sābıḳan beyān olındı ki 

ḥūr �Arabīde cem�dir, ammā �Acem müfred isti�māl ider ve eger cem� isti�māl 

eylese bunda konend dimek gerek idi cem� ṣīġasıyla. Ber-āyed çıḳar ve ẓāhir 

olur ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. Ḫāk-i meykede-i mā iżāfetleri de lāmiyye-

lerdir. �Abīr-i ceyb iżāfeti de lāmiyyedir2.

Maḥṣūl-i Beyt: Cennet ḥūrınıñ3 esbāb-ı �ıṭrından ve mevādd-ı4 ṭībından 

ol zamān ḳoḳu çıḳup peydā olur ki bizim meykedemiz ḫākini yaḳasına �abīr 

(S+ eyleye, ya�nī bizim meyḫānemiz ṭopraġını �abīr) yerine isti�māl idüp anıñla 

mu�aṭṭar5 olmaḳ gerekdir ki andan güzel ḳoḳular peydā ola. Ḥāṣılı, mādde-i 

ṭīb ve sebeb-i �ıṭr bu türābı (213b) eylemek gerek [ki] būyende ola.

ل ا د אدت  כ  
כ و ر כ כ  אد כ כ در 

Kilīd-i genc-i sa�ādet ḳabūl-i ehl-i dil’est

Me-bād kes ki derīn nukte şekk u reyb koned

1 S: Pes, Resūlu’llāh ṣalle’llāhu 
aleyhi ve sellem gelüp bunı. 

2 Bu cümle S’de parağrafın ikinci cümlesi. 

3 S: ḥūrīleriniñ. 

4 M: mü�eddā. 

5 F: müte�aṭṭır.
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Kilīd-i genc-i sa�ādet iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Kilīd �Acem miftāḥa 

dir, kāf ’da fetḥa ve kesre cā�izdir. Ḳabūl’üñ ehl’e iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfe-

tidir ve ehl’iñ dil’e lāmiyyedir. Me-bād fi�l-i nehy-i ġā�ib, olmaya (M,T+ ve ol-

masun) dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Derīn nukte mıṣrā�-ı evveliñ mażmūnına 

işāretdir. Şekk u reyb �aṭf-ı tefsīrdir, �ilm-i Bedī�’de buña ḥaşv-i ḳabīḥ dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Sa�ādet ḫazīnesiniñ miftāḥı ehl-i dil �āşıḳlarıñ ḳabūlidir1, 

ya�nī anlarıñ maḳbūli olmaḳ sa�ādet ḫazīnesine mālik olmaḳdır. Olmaya ki 

kimse bu ma�nāda şekk ü şübhe eyleye, ya�nī ehl-i diliñ maḳbūli olmaḳ sa�ādete 

mālik olmaḳda şekk ü reyb yoḳdur.

اد אن وادئ ا  ر 
אن   כ אل  כ  

Şubān-ı vādī-i Eymen gehī resed be-murād

Ki çend sāl be-cān ḫidmet-i Şu�ayb koned

Şubān çobandır, bunda murād Ḥażret-i Mūsā’dır. Vādī-i Eymen şol vādī-

dir ki Ḥażret-i Mūsā2 anda tecellīye maẓhar düşdi. Gehī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki 
ḥarf-i beyān. Çend nice dimekdir. Şu�ayb’den murād Şu�ayb peyġamberdir3 ki 

Mūsā aña nice yıl çobanlıḳ eyledi ki peyġamberlik maḳāmına vāṣıl oldı. Bunda 

murād’dan maḳṣūd4 mertebe-i nübüvvetdir ki Mūsā’ya aña ḫidmet eylemek 

sebebiyle virildi. Niteki Nevāyī buyurur:

Beyt:  Pīrsiz girme bu vādī içre kim ṭuymas Kelīm

  Tīre şāmın rūşen emr itmay aña ḫidmet Şu�ayb

Maḥṣūl-i Beyt: Vādī-i Eymen’iñ çobanı bir vaḳtde murāda irüşür ki nice 

yıl cānla Ḥażret-i Şu�ayb’a ḫidmet eyleye, ya�nī anı mürşid ittiḫāẕ idüp aña 

ḫidmet eylemeyince murādına vāṣıl olmadı.

א א  כא  ن  ه  ز د
אن  כ אب و ز אد و   
Zi-dīde ḫūn bi-çekāned fesāne-i Ḥāfıẓ

Çu yād-ı vaḳt-i şebāb u zemān-ı şeyb koned

1 S: ḳavlidir. 

2 S: Ḥażret-i Mūsā 
aleyhi’s-selām. 
3 S: Şu�ayb peyġamber 
aleyhi’s-selāmdır. 

4 S: murād ve maḳṣūd. 
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Bi-çekāned; bā ḥarf-i te�kīd, çekāned fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, ṭamzırır 

dimekdir, elif ve nūn edāt-ı ta�diyedir. Yād-ı vaḳt-i şebāb iżāfetleri lāmiyyeler-

dir. Zemān-ı şeyb de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gözden ḳan ṭamzırır Ḥāfıẓ’ıñ  fesānesi, (M,T+ ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ 

fesānesi) işideni ḳan aġladır çünki yigitlik vaḳtini ve pīrlik zamānını1 yād eyle-

ye. Ya�nī yigitlik zamānını ve pīrlik vaḳtini añup fesāneye şürū� idince sāmi�īni 

ḳan aġladır.

203

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

כ اری  אز  א دو ا 
כ اری  א و  אز آ و  אر 

Ṭā�ir-i devlet eger bāz guẕārī bi-koned

Yār bāz āyed u bā-vaṣl ḳarārī bi-koned

Ṭā�ir-i devlet iżāfeti beyāniyyedir. Guẕārī; yā ḥarf-i tenkīr. Bāz gine ma�nā-

sınadır. Ḳarārī yā’sı da tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger devlet ṭā�iri gine güẕār idüp uġrarsa yār girü gelür ve 

vaṣl ile2 ḳarār ider. Ya�nī başımıza devlet ḳuşı ḳonarsa3 yār girü gelüp maḳām-ı 

vaṣlda ḳarār ider, ḥāṣılı, bizden ayrılmaz. Ḳarārī yā’sını vaḥdet içün ṭutan 

ma�nāya eyi ḳarār virmemiş4.

א ه را د در و    د
כ אری  رد  و  

Dīde-rā destgeh-i durr u guher gerçi ne-mānd

Bi-ḫored ḫūnī vu tedbīr-i niẟārī bi-koned

1 S: pīrlik vaḳtini ve yigitlik zamānını. 

2 S: vaṣla. 

3 S: ḳonar. 

4 S: ma�nāda eyü ḳarār itmemiş. <T+ Redd-i Şem�ī>
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Dīde-rā dīdeniñ dimekdir. Destgeh ḳudret ve vüs�at ma�nāsınadır, durr’e 

iżāfeti beyāniyye. Durr u guher’den murād göz yaşıdır. Ḫūnī; yā ḥarf-i tenkīr. 

Tedbīr-i niẟārī iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve yā ḥarf-i tenkīr. Bunda 

bi-ḫored ve bi-koned fi�illeriniñ iḫbāra ve inşāya taḥammüli var.

Maḥṣūl-i Beyt: Gözüñ dürr ü gühere vüs�ati ve ḳudreti gerçi ḳalmadı keẟ-

ret-i bükā ve giryeden, (214a) pes, ciger ḳanını içer ve niẟār tedbīrini ider, 

yāḫud ciger ḳanını içsün ve niẟār tedbīrin eylesün. Ya�nī dīdede mādde-i niẟār 

ḳalmadı, imdi dilden ve cigerden alup niẟār eylesün. Ḫūnī ve niẟārī yā’larını 

vaḥdet içün ṭutup ve fi�illeri iḫbāra ḳaṣr eyleyen taḳṣīr eylemiş1.

א אرد  او دم ز از   כ 
כ اری  ش  א  אد  ش 

Kes ne-yāred ber-i ū dem zeden ez-ḳıṣṣa-i mā

Megereş bād-ı ṣabā gūş-guẕārī bi-koned

Ne-yāred fi�l-i nefy-i müstaḳbel, ḳādir degil dimekdir. Ber-i ū iżāfeti lā-

miyye, ū żamīri cānāna rāci�dir. Dem zeden nefes urmaḳ ya�nī2 tekellüm eyle-

mek. Megereş; şīn żamīri cānāna rācidir. Gūş-guẕār fısıldıya dirler, yā ḥarf-i 

vaḥdet veyā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Kimse cānānıñ ḳatında ḳādir degildir bizim ḳıṣṣamızdan 

nefes urup tekellüm eylemege, ya�nī bizim aḥvālimizi cānāna kimse �arż eyle-

mege ḳādir degil, meger bād-ı ṣabā ḳulaġına bir fısıldı eyleye. Ya�nī meger bād-ı 

ṣabā ḫufyeten gūşına kimse āgāh olmamaḳ içün bizim ḳıṣṣamızı i�lām eyleye, 

yoḫsa āşikāre aḥvālimizi aña kimse i�lām idemez. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; 

meger aña bād-ı ṣabā ḳulaġa uġramaḳlıḳ eyleye3 diyen ma�nāsınıñ yanına uġ-

ramamış4.

واز روی  אز  را  داده ام 
כ כאری  ش  و  ا  אز 
Dādeem bāz-ı naẓar-rā be-teẕervī-pervāz

Bāz ḫāned megereş naḳş u şikārī5 bi-koned

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: ve. 

3 S: bād-ı ṣabā yanına uġramaḳla ide. 

4 <T+ Redd-i Sürūrī>

5 S: nigārī. 
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Bāz-ı naẓar iżāfeti beyāniyyedir. Be-teẕervī; bā ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i nis-

bet. Teẕerv, tā’nıñ ve ẕāl-ı mu�cemeniñ fetḥalarıyla ve rā ve vāv’ıñ sükūnıyla, 

süñlün ḳuşına dirler. Teẕervī-pervāz vaṣf-ı terkībīdir, süñlün uçuşlı dimekdir. 

Bāz bunda taḥsīn-i lafẓ içün gelmişdir. Ḫāned fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, fā�ili 

teẕervī-pervāz’a rāci� żamīrdir ve naḳş mef�ūl-i ṣarīḥi. Bunda naḳş’dan murād 

peftereyi ṣalup ḫuba ḫuba diyü çaġırmaġa dirler, peftereye dimezler ba�żılar 

ẓann eyledügi gibi1. Megereş; şīn-i żamīr bāz-ı naẓar’a rāci�dir ve bi-koned’iñ 

fā�ili de aña rāci� żamīrdir ve şikārī mef�ūlidir ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr, 

yā-yı nisbet ẓann eyleyen ḥurūf-i ḳāfiyeden külliyyen āgāh degil imiş2.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāz-ı naẓarı bir süñlün uçuşlıya virdim, ola ki süñlün uçuş-

lı bāz-ı naẓara naḳş oḳuya ya�nī ta�līm eyleye, ve bāz-ı naẓar şikār eyleye ya�nī 

av avlaya. Zīrā murġ-i şikārī ta�līm olup3 insāna me�nūs olmayınca şikārı alup 

ḳaçar, issine virmez. Ḥāṣılı, benim bāz-ı naẓarım bir murġ-i vaḥşīdir, gāh ol 

maḥbūba mā�il olur ve gāh bu. Pes, bunı bir ḫoş-reftār teẕerve virdim ya�nī  
bir nāzik-reftār cānāna virdim, ola ki kendiye me�nūs idüp vaḥşetin gidere ki 

baña rām olup benden vaḥşet eylemeye dimekdir, ve’l-
ilmu 
inde’llāh4. Ba�żıları 

didiler ki, bāz-ı naẓar dādeem’iñ mef�ūl-i evveli ve pervāz mef�ūl-i ẟānīsi ve 

teẕervī’niñ yā’sı ḥarf-i vaḥdet ve bāz’dan murād bāz-ı naẓar’dır ve ḫāned’iñ fā�ili 

yanındaki bāz’dır ve megereş żamīri teẕerv’e rāci�dir ve naḳş’dan bunda murād 

ṣafīr-i bāzdır didiler. Bu taḳdīrce

Maḥṣūl-i Beyt: Bāz-ı naẓara pervāz virdim bir teẕerve, ya�nī (S,T+ anı bir teẕer-

ve) ṣaldım, ola ki bāz-ı naẓar aña ṣafīr virüp anı şikār eyleye. Ḥāṣılı, naẓarıñ te�ẟīri 

var, pes, aña naẓar ṣaldım, ola ki naẓarımdan müte�eẟẟir olup baña me�nūs ola 

dimekdir, ve li-kullin vichetun. Mıṣrā�ı ẟānīniñ ma�nāsını; meger ol naẓarım bā-

zını peftere girü oḳıya ve şikār eyleye diyen medhūş (214b) �aceb ne fikirle didi 

bu sözi. Ḥāṣılı, bu beytiñ (M,T+ ma�nāsında envā�-ı terzīḳāt5 u esnāf-ı tezkīkāt īrād 

eyleyeniñ) fuḥşiyyātına i�tibār olunmasun ki ṣudā�-ı bī-fā�ide īrāẟ ider6.

אرۀ  כ    دوش  
כ ا داد כ آری  א  

Dūş goftem bi-koned la�l-i lebeş çāre-i men

Hātif-i ġayb nidā dād ki ārī bi-koned

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: idüp. 

4 İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir. 

5 M: tezrīfāt. 

6 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Bi-koned iḫbār ve inşāya muḥtemeldir, ammā bunda inşā murāddır. La�l-i 
leb iżāfeti beyāniyyedir ve bi-koned’iñ fā�ili ve çāre-i men iżāfeti lāmiyye ve 

bi-koned’iñ mef�ūli. Hātif-i ġayb iżāfeti lāmiyyedir, hetf ṣavt ma�nāsınadır ve 

hātif ṣā�it. Ārī bi-koned iḫbār murād ola, ya�nī eyler bilā-şekk, yāḫud murād 

istihzādır, evet1 eyler ya�nī eylemez dimek ola.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice didim, cānanıñ la�l-i lebi baña çāre ider mi? Hā-

tif-i ġayb nidā virdi ki2, belī, eyler, ya�nī ġaybdan bir āvāz geldi ki, eved, eyler, 

meẕkūr iki ṭarīḳle.

د כ  אق  א ز   
כ ون آ و כאری  دی از  

Şehr ḫālī’st zi-�uşşāḳ buved k’ez-ṭarafī

Merdī ez-ḫīş birūn āyed u kārī bi-koned

Şehr mübtedā, ḫālī’st ḫaberi, zi-�uşşāḳ ḫabere müte�alliḳ. Buved bunda 

edāt-ı temennīdir. K’ez; ki ḥarf-i beyān. Ṭarafī; yā ḥarf-i vaḥdet. Merdī yā’sı 

da vaḥdetdir. Ez-ḫīş birūn āyed ma�nā-yı lüġavīsi kendiden çıḳar dimekdir, 

ammā ıṣṭılāḥda ve isti�mālde kendiye ḳıya ma�nāsınadır. Kārī bi-koned ya�nī 

�āşıḳ ola dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şehir �uşşāḳdan ḫālīdir ya�nī şehirde �āşıḳ yoḳ, ola ki bir 

cānibden bir er gele ve kendiye ḳıya ve �āşıḳ ola. Zīrā �ışḳ bir āteşdir, cānına 

ḳıymayan �āşıḳ olamaz.

دۀ م   כ כ כ ز 
כ אری   درכ و د 

Kū kerīmī ki zi-bezm-i ṭarabeş ġam-zede�i

Cur�a�i der-keşed u def�-i ḫumārī bi-koned

Kū ḳanı. Kerīmī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān. Zi-bezm, der-keşed’e 

müte�alliḳdir. Bezm’iñ ṭarab’a iżāfeti beyāniyyedir ve şīn’e iżāfeti lāmiyye. 

Ġam-zede ġam urmuş dimekdir ya�nī ġam çekmiş ma�nāsına. Ġam-zede 

mübtedā ve yā ḥarf-i vaḥdet, der-keşed ḫaberi. Cur�a�i, der-keşed’iñ mef�ūl-i 

ṣarīḥi ve yā ḥarf-i vaḥdet. Def�-i ḫumār iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve 

yā ḥarf-i tenkīr. Bi-koned’iñ fā�ili taḥtında ġam-zede’ye rāci� żamīrdir.

1 M, T: eved. 

2 S: didi. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanı bir kerīmü’ş-şān ki anıñ bezm-i ṭarabından ya�nī 

şenlik meclisinden bir ġam-nāk bir cür�a çeküp def�-i ḫumār eyleye? Ya�nī 

ḳanı bir sahī vücūd ki bir ġamlı faḳīr andan bir dünyā fā�idesini göre ve 

ḫumār-ı ġamı def� eyleye? Ḥāṣılı, fuḳarā ḥāline naẓar ider bir kerīm vücūd 

yoḳdur dimekdir.

گ ر א  א  و   א  א و
כ כ دو  כאری  خ از  אزئ 
Yā vefā yā ḫaber-i vaṣl-ı tu yā merg-i raḳīb

Bāzī-i çarḫ ezīn yek du se kārī bi-koned

Yā vefā; taḳdīr-i kelām yā vefā bād’dır, ya�nī bu elfāẓıñ her birinden ṣoñra 

bād lafẓı taḳdīr olunur. Ḫaber-i vaṣl-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Merg-i raḳīb 

de böyledir. (M,T+ Bāzī-i çarḫ da böyledir ve mübtedā ve bi-koned ḫaberi ve 

sā�iri ḫabere müte�alliḳ.) Yek du se bir iki üç dimekdir. Kārī; yā vaḥdet ve kār, 
bi-koned’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā vefā olsun, yā seniñ vaṣlıñ ḫaberi, yā raḳībiñ ölümi ḫa-

beri olsun, felegiñ oyunı bu üçüñ1 birini eyleye, ya�nī Allāh’dan dilerim ki bu 

üçüñ birini müyesser eyleye, āmīn.

وی  روزی א از در او   א
כ אری  ت از  כ ری  
Ḥāfıẓā ez-der-i ū ger ne-revī hem rūzī

Guẕerī ber-seret ez-gūşe-kenārī bi-koned

Rūzī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr2.  Gūşe-kenārī; yā ḥarf-i vaḥdet, 

(M,T+ gūşe bucaḳ, kenār ḳırañ.) Gūşe-kenār aṣlında kenār-ı gūşe idi, iżāfet-

le, bucaġın kenārı dimekdir, ṣoñra iżāfetden ḳaṭ� idüp terkīb-i mezcī ḳılındı, 

kenār ucı ma�nāsına. Bi-koned’iñ żamīr fā�ili ve ū żamīri cānāna rāci�dir ve 

guẕer, bi-koned’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, (215a) eger cānānıñ ḳapusından gitmezseñ 

ya�nī ḳapusına mülāzım olup beklerseñ elbette bir gün üzeriñe bir gūşe-kenār-

dan güẕer eyler, ya�nī merḥamet ve şefḳat idüp bir gün başıñ üzerine bir gū-

şe-kenārdan sāye-i luṭfını ṣalar ya�nī viṣālini müyesser ider. Ḥāṣılı, sen hemān 

mülāzım-ı dergāhı ol ki ol seni ferāmūş eylemeyüp saña luṭf u iḥsān eyleye 

1 S: üçden. 

2 S: Rūzī; yā ḥarf-i vaḥdet. (S+ Guzerī; yā ḥarf-i vaḥdet) veyā tenkīr. 
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veyā eyler. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; bir uġramaġı seniñ başıñ üzre bir ḳırañ 

bucaġından ider diyen ḫayli perīşān söylemiş1. Ve mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; ey 

Ḥāfıẓ, anıñ dergāhından gitmeyesin hem bir gün diyen şarṭ ve cezā ma�nāsını 

bilmediginden ġayrı mıṣrā�ıñ ma�nāsını añlamamış2.

204

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec

Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün

א ش آ  و زان  
א א  כ در د  

Ḫoş āmed gul u zān ḫoşter ne-bāşed

Ki der-destet be-cuz sāġar ne-bāşed

U zān; vāv ḥarf-i ḥāl3. Ki ḥarf-i beyān. Be-cuz; bā ḥarf-i zā�id.

Maḥṣūl-i Beyt: Gül ḫoş geldi ṣafā geldi, ḥālbuki andan ḫoşraḳ olmaz ya�nī 

hīç bir iş andan eyirek degildir ki elinde sāġardan ġayrı nesne olmaya, ya�nī gül 

zamānında bāde içmekden eyi maṣlaḥat olmaz. Gül ile sāġar cem�i ol cihetten-

dir ki gül-i muṭabbaḳı ayaḳsız ḳadeḥe teşbīh eylemişler.

אن ر در   دان و  
א א  د  כ  

Ġanīmet dān u mey ḫor der-gulistān

Ki gul tā hefte-i dīger ne-bāşed

Gülüñ gelmesini ġanīmet bil. Ki ḥarf-i ta�līl. Tā intihā-i ġāyet ma�nāsını 

ifāde ider zamānda. Hefte-i dīger bir hafta daḫi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gülüñ gelmesini ġanīmet bil ve gülistanda mey iç ya�nī 

furṣatı fevt eyleme, zīrā gül bir haftaya dek daḫi olmaz ya�nī bir haftalıḳ �ömri 

vardır. Bu kelām gülüñ zamānı çoḳ ẟābit olmayup tīz geçmesinden ta�bīrdir4 

ve-illā zamān-ı gül birḳaç hafta olur.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: vāv ḥāl içündür. 

4 S: gülüñ zamānı çoḳ ẟābit olmayup (S+ tīz geçer, ya�nī) tīz geçmesinden ta�bīrdir. 
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אب אب در  אن  در ز
א ف   כ دا در 

Zemān-ı ḫoş-dilī der-yāb der-yāb

Ki dā�im der-ṣadef gevher ne-bāşed

Zemān-ı ḫoş-dilī iżāfeti lāmiyyedir. Ḫoş-dil vaṣf-ı terkībīdir ve yā ḥarf-i 

maṣdar, gönül ḫoşluġı zamānı dimekdir. Der-yāb der-yāb, (M,T+ dāl’larıñ 

fetḥalarıyla, añla) ve tedārük eyle dimekdir. Ba�żı nüsḫada bu iki �ibāretin mā-

beyninde vāv bulunup ve ṣadef ve gevher ḳarīnesi sebebiyle1 ve te�sīs te�kīdden 

evlādır dimekle ba�żılar ikinci dālı mażmūm oḳuyup dur yāb, incü bul didiler, 

ammā ḫoş-ṭab� şu�arā-yı A�cām bu taṣarrufı teslīm eylemeyüp te�kīddir didiler 

ve mābeynehumāda vāv īrād eylemek fāsiddir didiler. Pes, imdi vāv īrād idüp 

ve te�sīse ẕāhib olup incü bul diyenler fāsidi ḳabūl eylemiş olurlar2.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül ḫoşluġı zamānını añla ve tedārük eyle, ya�nī göñül 

ḫoşluġı zamānı ki gül zamānıdır, ġanīmet bil ve muḳteżāsını tedārük idüp ḳażā 

eyle, zīrā dā�imā ṣadefde gevher olmaz, ya�nī her zamān gül ṭurmaz ki �ayş u 

�işret eyleyesin. Ḫāce’niñ dā�imā ṣadefde gevher olmaz buyurdıġı, ya�nī bārān-ı 

Nīsān dā�imā yaġmaz, Nīsān’da yaġar ancaḳ. Ve gāh olur ki Nīsān’da bārān 

yaġmaz ve her ṣadefe bārān düşmez ki dürr ola, ḥāṣılı, �umūm üzre her ṣadef 

inci terbiye eylemez dimekdir.

א  را راه  כא
א כ   כ כ  
�Aceb rāhī’st rāh-ı �ışḳ k’ān-cā

Kesī ser ber-koned k’eş ser ne-bāşed

Rāhī’st; yā ḥarf-i vaḥdet veyā ḥarf-i tenkīr. Ser ber-koned başın3 ḳaldırır. 

K’eş; şīn-i żamīr kes’e rāci�dir. Ser ne-bāşed başı olmaya ya�nī başdan geçe 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir �aceb yoldur yā �aceb yoldur �ışḳ yolı ki anda ya�nī ol 

yolda  bir kimse baş ḳaldırır ya�nī re�īs-i �uşşāḳ olup (215b) ser-dār olur ki başı 

olmaya ya�nī başdan geçe. Ya�nī ṭarīḳ-i �ışḳda ser-dār u ser-firāz-ı �uşşāḳ ol �āşıḳ 

1 S: ḳarīnesiyle. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 M: baş. 
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olur ki cānān yolunda cān ve başdan geçe. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; �aceb bir 

yoldur �ışḳ yolı ki anda diyen �aceb bir edā eylemişdir1.

א رس  ی اوراق ا 
א כ   در د 

Bi-şūy evrāḳ eger hem-ders-i māyī

Ki �ilm-i �ışḳ der-defter ne-bāşed

Defter’den bunda murād kitābdır, ya�nī �āşıḳ u ma�şūḳ ḳıṣṣasını2 yazan 

kitāblar, Leylī vü Mecnūn, Ḫüsrev ü Şīrīn ve Vāmıḳ u �Azrā ve bunlardan ġay-

rı. Evrāḳ’dan da murād bu kitāblardır.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger bizimle hem-ders ve hem-sebaḳ iseñ ya�nī �āşıḳ-ı 

cānān iseñ evrāḳı yu ya�nī evrāḳ müṭāla�asından geç, zīrā �ışḳ (M,T+ �ilmi) def-

terde olmaz ya�nī �ilm-i �ışḳ kitāblara yazılmaz. Ḥāṣılı, �ilm-i ḥāldir, ḳīl ü ḳālle 

olmaz. Dīvānlar ve �uşşāḳ ḳıṣṣalarını oḳuyup yazmaġla olmaz. Bunuñ ẕevḳi 

derūnīdir, ṭatmayınca olmaz. ‘Men lem yeẕuḳ lem ya
rif ’3dir.

ی  א ش و دل در  ز  
א ر  כ   ز

Zi-men bi-nyūş u dil der-şāhidī bend

Ki ḥusneş beste-i zīver ne-bāşed

Der-şāhidī; der ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i vaḥdet-i nev�iyye. Bend fi�l-i emr 

müfred muḫāṭab, baġla dimekdir. Ki ḥarfi rābıṭ-ı ṣıfat. Ḥusneş; żamīri şāhid’e 

rāci�dir. Beste-i zīver iżāfeti lāmiyyedir, zīver bunda zīnet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Benden işit ya�nī benim naṣīḥatim diñle ve göñlüñi bir 

maḥbūba baġla ki güzelligi zīb ü zīnete baġlı olmaya, ya�nī ḥüsni ẕātī ola, mük-

tesebī olmaya, güzel libās giymekle ve kendiye düzen ve tertīb virmekle olma-

ya. Ḥāṣılı, ḥüsni Ḫudā-dād ola, �ārıżī olmaya.

א א  א ای  در 
א ر כ در כ  ا 

Bi-y-ā ey şeyḫ der-ḫum-ḫāne-i mā

Şerābī ḫor ki der-Kevẟer ne-bāşed

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 M, T, F: ṭabaḳasını. 

3 Tatmayan bilmez. 
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Şerābī ḫor; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Der-Kevẟer; mużāf 

maḥẕūfdur, der-cennet-i Kevẟer dimekdir veyā mużāfun ileyh maḥẕūfdur, 

ya�nī der-Kevẟer-i cennet dimek ola1.

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ey şeyḫ, bizim meyḫānemizde bir şarāb iç ki cennet-i 

Kevẟer’de ve Kevẟer-i cennetde olmaz, ya�nī ol leẕẕet ü keyfiyyet ki anda var, 

cennet şarāblarında olmaz.

אم زر ده  א  כ ا
א א  כ כ زر 

Eyā pur la�l kerde cām-ı zerrīn

Bi-baḫşā ber-kesī k’eş zer ne-bāşed

Eyā �Arabīde ḥarf-i nidādır, münādāsı maḥẕūf, taḳdīri, eyā kesī ki. La�l’den 

murād ḳırmızı şarābdır teşbīh ṭarīḳiyle. Bi-baḫşā; bā ḥarf-i te�kīd, baḫşā fi�l-i 

emr müfred muḫāṭab, esirge dimekdir, baḫşāyīden’den. Ber-kesī; �Arabīde 

raḥmet lafẓı �alā ile müsta�mel olduġı gibi Fārisīde baḫşūden ve baḫşāyīden ve 

bunlarıñ müştaḳḳātı ber lafẓıyla müsta�meldir. K’eş; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat ve 

żamīr kes’e rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ḳırmızı şarābla altun ḳadeḥi pür eyleyen kimse, esirge 

şol kimseyi ki (M,T+ zeri) olmaya, ya�nī fuḳarāya merḥamet ü şefḳat üzre ol ki 

meẟūbāt-ı �uẓmā bulasın. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; �aṭā ḳıl bir kimseye ki 

altunı2 olmaya diyen bi-baḫşā ile bi-baḫş lafıẓlarını teşḫīṣ eylemez imiş3.

א رب אرم   ا  
א א وی  درد   כ 

Şerābī bī-humārem baḫş yā Rab

Ki bā-vey hīç derd-i ser ne-bāşed

Şerābī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bī-ḫumār şarāb’ın ṣıfatı, mīm-i żamīr ma�nā ci-

hetinde baḫş fi�line muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına. Baḫş 
fi�l-i emr müfred muḫāṭab, baġışla dimekdir, baḫşīden’den. Yā Rab ḥarf-i nidā 

ve münādā. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Bā-ū; żamīr-i ġā�ib (216a) şerāb’a rāci�dir.

1 S: Der-kevẟer; mużāf maḥẕūfdur veyā mużāfun ileyh maḥẕūfdur, ya�nī der-Kevẟer-i cennet dimek ola 

veyā der-cennet-i Kevẟer dimekdir. 

2 S: altun ḳadeḥi. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rab, baña ḫumārsız bir şarāb baġışla ki ol şarābla hīç baş 

aġrısı olmaya, ya�nī baña şarāb-ı �ışḳ müyesser eyle ki ma�hūd şarāb gibi ḫumārı 

ve derd-i seri olmaya.

د     א
א א آزر  כ در 

Benāmīzed butī sīmīn-tenem hest

Ki der-but-ḫāne-i Āzer ne-bāşed

Benāmīzed lafẓ-ı basīṭdir ya�nī müfreddir, mürekkeb degil, Allāh yavuz 

gözden ṣaḳlasun maḳāmında müsta�meldir. Taḥsīn maḳāmında da müsta�mel-

dir, bāreke’llāh ma�nāsına. Butī; yā ḥarf-i vaḥdet. Sīmīn-ten but’uñ ṣıfatı. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Āzer Ḥażret-i İbrāhīm’iñ1 babasınıñ ismidir ki anıñ ṣan�atı 

büt-tırāşlıḳ idi, ya�nī bütler yonardı2. Bu da  ma�lūm ola ki büt ḳız (M,T+ şek-

linde) ve oġlan ve ba�żı ḥayvānāt şeklinde olur. Ḥāṣılı, ḳabā�il-i �Arab’ın her 

biriniñ bir dürlü büti olur imiş, niteki ba�żı kitāblarda mufaṣṣal yazmışlardır, 

ammā bu maḳām müstevfā ẕikrine münāsib degil.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce buyurur ki, Allāh yaramaz gözden ṣaḳlasun, bir sīmīn-ten 

bütüm vardır ki büt-ḫāne-i Āzer’de olmaz, ya�nī bir maḥbūbum vardır ki bütkede-

lerde böyle ṣanem bulunmaz. Benāmīzed’iñ ma�nāsını Allāh adı ḥaḳḳıçün diyüp 

minhusinde benāmīzed lafẓı be-nām-ı Īzed’den muḫaffefdir ve ḥarf-i bā ḳasem 

içündür, aṣıl ma�nāsı Allāh adı ḥaḳḳı içün dimekdir diyen cemī�an söyledügi �indī-

dir, hīç aṣlı yoḳdur3. Benāmīzed bunda taḥsīn içündür, ba�żı maḥalde Allāh ḥaḳḳı-

çün ma�nāsına daḫi gelür diyen �indiyyāt tekellüminde sābıḳıñ iẟrince gitmişdir4. 

Zīrā taḥsīn ifāde eylese bir edāt-ı taḥsīnle daḫi cem� olmazdı. Niteki Ḥażret-i Mev-

lāna Cāmī (S,F+ Mu�ammā manẓūmesiniñ āḫirinde) buyurmuşdur:

Beyt:  ا د ز دّر  א
א   כ  ك  אس    ا

Benāmīzed zihī durr-i girāmī

Ki suft elmās nūk-i kilk-i Cāmī5

Zihī bunda taḥsīn ifāde ider.

1 S: Ḥażret-i İbrāhīm 
aleyhi’s-selāmıñ. 

2  (S+ Bu da ma�l�ūm ola ki her biriniñ bir dürlü büti olur imiş.)

3 <T+ Redd-i Sürūrī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 Allah kötü gözlerden saklasın, ne değerli bir incidir ki Câmî’nin kaleminin ucu elması delmiş, yani 

harika manzum sözleri bir gerdanlık gibi bir araya getirmiş. 
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אن او ۀ  אن   از 
א אכ  אدش از  ا 

Men ez-cān bende-i Sulṭān Üveysem

Egerçi yādeş ez-çāker ne-bāşed

Sulṭān Üveys selāṭīn-i İlḫāniye’den biriniñ ismidir, laḳabı Ġıyāẟeddīn’dir, Sel-

mān-ı Sāvecī’niñ memdūḥlarındandır. Çāker ḳulluḳçıya ve ḫidmetkāra dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce buyurur ki, ben cāndan Sulṭān Üveys’iñ ḳulıyam, 

egerçi aña bu çākerden yād olmaz ya�nī (M,T+ ben) çākerini yād eylemez.

ر א آرا כ  אج 
א ۀ ا   ز

Be-tāc-ı �ālem-ārāyeş ki ḫurşīd

Çunīn zībende-i efser ne-bāşed

Be-tāc; bā ḥarf-i ḳasem, tāc’ıñ �ālem-ārā’ya iżāfeti beyāniyye ve şīn’e iżāfet 

lāmiyye. �Ālem-ārā vaṣf-ı terkībīdir, ārāyīden’den, �ālem bezeyici dimekdir. Ki 
ḥarf-i beyān. Ḫurşīd mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Zībende-i efser iżāfeti lāmiy-

yedir, zībende yaraşıḳ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sulṭān Üveys’iñ �ālem bezeyici tācı ḥaḳḳı içün ki güneş 

buncılayın ya�nī Üveys gibi tācıñ yaraşıġı degil. Ḥāṣılı, tāc aña yaraşduġı gibi 

güneşe yaraşmaz. Güneşi tācā teşbīh eylemişler.

א א    د  כ 
א כ   در  

Kesī gīred ḫaṭā ber-naẓm-ı Ḥāfıẓ

Ki hīçeş luṭf der-gevher ne-bāşed

Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Hīçeş; şīn-i żamīr kesī’ye 

rāci�dir ve ma�nā cihetinden gevher’e muḳayyeddir, der-gevhereş taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ naẓmında bir kimse ḫaṭā ṭutar ki gevherinde hīç 

leṭāfet olmaya. Ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ naẓmında ḫaṭā var diyeniñ ẕātında ve aṣlında hīç 

(216b) luṭf yoḳdur. Zīrā, naẓmı hemān incü dizisidir ki ehli yanında ziyāde 

maḳbūl ü merġūbdur.
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205

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אد آر א  ان ز   א
אد آر א  ق  

Mu�āşirān zi-ḥarīf-i şebāne yād ārīd

Ḥuḳūḳ-ı bendegī-i muḫliṣāne yād ārīd

Mu�āşirān münādā. Şebāne; sābıḳan bu elif ve nūn ve hā-yı resmī mufaṣṣal 

ẕikr olınmışdır, giceye maḫṣūṣ muṣāḥib dimekdir. Yād ārīd añıñ dimekdir. 

Ḥuḳūḳ-ı bendegī iżāfeti lāmiyyedir ve muḫliṣāne’ye iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey yārān-ı mu�āşirān, gice muṣāḥibini veyā giceler 

(M,T+ muṣāḥibini) añıñ, muḫliṣāne ḳulluḳ huḳūḳını añıñ, ya�nī ḫulūṣ-ı ṭaviy-

yetle olan ḳulluḳ ḥuḳūḳını añıñ.

אق א    از آه و 
אد آر א  ت   و 
Be-vaḳt-i serḫoşī ez-āh u nāle-i �uşşāḳ

Be-ṣavt-ı naġme-i çeng u çeġāne yād ārīd

Be-vaḳt; bā ḥarf-i ẓarf. Serḫoşī; yā ḥarf-i maṣdar. Be-ṣavt; bā ḥarf-i 

muṣāḥabet. Naġme kelām-ı ḫafīye dirler. Ṣavt-ı naġme-i çeng iżāfetleri lā-

miyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sarḫoşluḳ vaḳtinde �uşşāḳıñ āh u nālesinden naġme-i çeng 

ve çeġāne naġmesi āvāzıyla añıñ1. Ḥāṣılı, sāzlar naġmesi sebebiyle anlarıñ eyle-

digi āh u nāleyi añıñ dimekdir.

اد آور د ا אن   در 
אد آر א  א در  ز   

Çu der-miyān-ı murād āverīd dest-i umīd

Zi-�ahd-i ṣoḥbet-i mā der-miyāne yād ārīd

1 S: naġme-i çeng ü çeġāne (S+ ṣavtıyla añıñ, serḫoş olduġunuz ḥīnde �uşşāḳ eyledügi āh u nāleden çeng ü 

çeġāne) naġmesi āvāzıyla añıñ. 
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Miyān bel ve orta ma�nāsınadır, ammā çaḳ  orta degil. Miyān-ı murād 

iżāfeti lāmiyyedir. Dest-i umīd iżāfeti lāmiyyedir mecāzen1. (M,T+ �Ahd bunda 

zamān ma�nāsınadır. �Ahd’ıñ ṣoḥbet’e ve ṣoḥbet’iñ mā’ya iżāfeti lāmiyyedir.) 

Miyāne en orta, ammā bunda muṭlaḳ orta ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki murād beline ve ortasına ya�nī �ayne’l-fi�line ümīd 

elini getüresiz, ya�nī ümīd eyledigiñiz murāda el urasız, ḥāṣılı, murādıñız el 

vire, bizim ṣoḥbetimiz zamānını ortaya getürüñ, ya�nī bizimle olan ve geçen 

ṣoḥbet zamānını arañızda añıñ. Ḥāṣılı, murādıñız el virdükde bizimle ṣoḥbe-

tiñiz zamānını arañızda teẕekkür eyleñ, ya�nī ḥaḳḳ-ı ṣoḥbeti ferāmūş eylemeñ 

dimekdir.

א ه در رخ  אده כ  כ   
אد آر ا  ود و  אن  א ز 

Çu �aks-i bāde koned cilve der-ruḫ-ı sāḳī

Zi-�āşıḳān be-surūd u terāne yād ārīd

�Aks-i bāde iżāfeti lāmiyyedir, ya�nī te�ẟīr-i sevret-i bāde. Koned cilve 

ya�nī ẓāhir ola. Surūd muṭlaḳ ırdır ve terāne ırdan bir nev�, pes, �aṭfü’l-ḫāṣṣ 

�ale’l-�āmm ḳabīlinden olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki bādeniñ �aksi, ya�nī te�ẟīr-i sevret-i bāde ḥumreti 

sāḳī ruḫında ẓāhir ola, �uşşāḳdan sürūd u terāne ile yād eyleñ, ya�nī anları naġ-

me ile añıñ veyā naġme sebebiyle añıñ.

אداران א  و ر ز  

אد آر א  א دور ز ز  و
Ne-mī-ḫorīd zemānī ġam-ı vefā-dārān

Zi-bī-vefāyī-i devr-i zemāne yād ārīd

Ne-mī-ḫorīd yemezsiz, iḫbār murāddır. Zemānī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ġam, 
ne-mī-ḫorīd’iñ mef�ūl-i ṣarīḥidir. Ġam’ıñ vefā-dārān’a iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir, elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdī-

ri, yārān veyā2 �āşıḳān-ı vefā-dārān dimekdir. Vefā-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārī-

den’den, vefā ṭutucı ya�nī vefā ṣāḥibi dimekdir. Bī-vefāyī; yā-yı ẟānī ḥarf-i maṣ-

dardır, devr-i zemāne’ye iżāfeti lāmiyyedir ve devr’iñ zemāne’ye beyāniyye.

1 S: Miyān-ı murād, dest-i ümīd iżāfetleri lāmiyyelerdir. 

2 S: ve. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Bir zamān vefā-dār �āşıḳlarıñ ġamını yemezsiñiz, ya�nī 

aḥvāliyle1 muḳayyed olmazsıñız, imdi devr-i zamāne vefāsızlıġını yāda getü-

rüñ. Ya�nī siz vefā-dār �uşşāḳın ġamını yiyüp ḥāliyle2 muḳayyed olmazsıñız, 

imdi devr-i zamāne size (217a) vefā eylemeyüp ḥāliñizle muḳayyed olmaz.

כ و  دو ا  
אد آر א  אز אن   ز 

Semend-i devlet eger çend ser-keş’est velī

Zi-hem-rehān be-ser-i tāziyāne yād ārīd

Semend ekẟerī ḳula atda müsta�meldir, devlet’e iżāfeti beyāniyyedir. Eger 
çend ne ḳadar ki ma�nāsına gelür. Ser-keş bunda çamış ma�nāsınadır. Velī 
edāt-ı istidrākdir. Hem-rehān hem-reh’iñ cem�idir, yoldaşlar dimekdir. Tā-
ziyāne ḳamçı.

Maḥṣūl-i Beyt: Devlet atı ne ḳadar çamış ise de, ammā yoldaşlardan ḳamçı 

ucıyla3 añıñ. Ma�lūmdur ki at serkeşlik eyledikde ḳamçı ucıyla başına ururlar 

te�dīb içün ki serkeşlik eylemeye. İmdi Ḫāce buyurur ki, siziñ semend-i dev-

letiñiz her ne ḳadar ki tīz-rev ü sebük-pey ise de imdi geride ḳalmış yoldaşları 

tāziyāne ucıyla anın, ya�nī semendiñizi āheste yürüdüñ4 ki anlar yetişüp berā-

ber yürüsünler5. Ḥāṣılı, devletiñiz her ne ḳadar tīz ise de bī-devlet olan āşinā-

ları ḫāṭırıñızdan gidermeñ dimekdir. Bunda ba�żılarıñ nā-müvecceh tevcīhine 

i�tibār olunmaya6.

ل ر  אن  אכ   ای 
אد آر א  א و ا آ ز روی 

Be-vech-i merḥamet ey sākinān-ı ṣadr-ı celāl

Zi-rūy-ı Ḥāfıẓ u ān āsitāne yād ārīd

Be-vech-i merḥamet iżāfeti beyāniyyedir. Sākinān-ı ṣadr-ı celāl iżāfetleri 

lāmiyyelerdir.

1 S: aḥvāline. 

2 S: ḥāline. 

3 S: yoldaşlarıñ ḳamçısı ucıyla. 

4 S: yüridüñ. 

5 S, T: yürisünler. 

6 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Merḥamet vechiyle ya�nī merḥametle ey ṣadr-ı celāl sākin-

leri ya�nī āsitāne-ı cānān ki �aẓamet ṣadrıdır, anıñ sākinleri, rūy-ı Ḥāfıẓ’dan ve 

ol āsitāne-i cānāndan yāda getürüñ, ya�nī Ḥāfıẓ āsitāne-i (M,T+ cānāna) rū-māl 

olduġını añıñ. (M,T+ Ḥāṣılı,) āsitāne-i cānān ki ṣadr-ı �aẓamet u celāldir, Ḥāfıẓ 

anda sākin olup mücāvir olduġını yād eyleñ.

206

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א   آ ده ای دل כ 
ی כ  آ אس   כ ز ا

Mujde ey dil ki Mesīḥā-nefesī mī-āyed

Ki zi-enfās-ı ḫoşeş būy-i kesī mī-āyed

Ki ḥarf-i beyān. Mesīḥā-nefes vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır ve yā ḥarf-i 

vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Enfās-ı ḫoş iżāfeti beyāniyyedir ve şīn’e iżāfet 

lāmiyyedir. Būy-i kes  iżāfeti de lāmiyyedir ve yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül1, muştuluḳ ki bir �Īsā nefesli geliyor ki güzel 

nefeslerinden bir kimse ḳoḳusı geliyor, ya�nī anıñ enfās-ı ṭayyibesinden 

cānān ḳoḳusı geliyor. Kesī bunda elfāẓ-ı kināyeden vāḳi� olmuş ki cānān 

murāddır.

אد כ دوش א و  כ  از   
אد ر  آ א و  زده ام 

Ez-ġam-ı hecr me-kon nāle vu feryād ki dūş

Zedeem fālī vu feryād-resī mī-āyed

Ki ḥarf-i beyān. Dūş mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Fālī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Feryād-res vaṣf-ı terkībīdir, resīden’den, medede ve feryād u fiġāna irişen kim-

seye dirler ve yā ḥarf-i vaḥdet

1 S: Ey Ḥāfıẓ. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce diline ḫiṭāb idüp buyurur ki, hicrān ġamından nāle 

eyleme ki dün gice bir fāl açmışım ve bir feryād-res geliyor1, ya�nī bir derde 

dermān ider cānān geliyor2 ki vaṣlıyla müşerref olursun.

م و  زآ وادئ ا   
א   آ א   آ

Z’āteş-i vādī-i Eymen ne menem ḫurrem u bes

Mūsā ān-cā be-umīd-i ḳabesī mī-āyed

Āteş-i vādī-i Eymen iżāfeti lāmiyyedir ve Vādī-i Eymen Allāh Te�ālā 

Mūsā’ya tecellī eyledügi vādīdir, bunda kūy-ı cānāndan kināyetdir. Ḫurrem u 
bes; vāv’dan ṣoñra bes gelse faḳaṭ ma�nāsınadır. Ḳabes āteş pāresine dirler ve 

yā ḥarf-i vaḥdet. Ḳabes’den nūr-ı viṣāl murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Kūy-ı cānān āteşinden ve nūr-ı çerāġından ancaḳ ben ḫur-

rem degilim, Ḥażret-i Mūsā bu nebāhet-i şān u �uluvv-i ḳadr ile anda ya�nī kūy-ı 

cānāna ḳabes-i viṣāl ümīdiyle gelür. Ya�nī ben degilim ancaḳ kūy-ı cānāna viṣāl 

ümīdiyle varan, Ḥażret-i Mūsā da (217b) vādī-i Eymen’e viṣāl ümīdiyle vardı.

اش כאری  ی   כ  כ در כ
א    آ כ آ
Hīç kes nīst ki der-kūy-ı tueş kārī nīst

Herkes ān-cā be-ṭarīḳ-i hevesī mī-āyed

Ki ḥarf-i beyān. Tueş; şīn kes’e rāci�dir. Kārī; yā ḥarf-i vaḥdet. Hevesī yā’sı da 

böyledir. Bu ġazelde ḥarf-i vaṣl cemī�an vaḥdet içün gelür, illā birisi tenkīr içün.

Maḥṣūl-i Beyt: Dünyāda hīç kimse yoḳdur ki seniñ maḥalleñde bir işi 

olmaya, ya�nī herkesiñ seniñ kūyuñda bir �alāḳası vardır. Pes, imdi her kimse 

anda bir heves u ārzū ṭarīḳiyle gelür. Ya�nī seniñ kūyuña kimse bī-taḳrīb var-

maz, belki ṭaleb-i dīdār-ı viṣāl ümīdiyle varır.

א ق כ כ  دا כ  
א   آ ر  כ  ا 

Kes ne-dānist ki menzilgeh-i ma�şūḳ kucā’st

Īn ḳadar hest ki bāng-ı ceresī mī-āyed

1 S: geliyorı. 

2 S: geliyorı. 
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Ceres deve ve ḳatır1 getürdügi çañdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Kimse bilmedi ki ma�şūḳuñ mekān u menzili ḳandadır, 

ya�nī cānān �ālī-şāndır, kimse anıñ maḳāmına vāṣıl degildir ki nerede olduġını 

bile. Bu ḳadar vardır ki menzilgāhından bir ceres āvāzı gelür, ya�nī menzilgā-

hından nevbet kösı ve neḳḳāresi āvāzı gelür ḳulaġımıza, ammā menzilgāhını 

ta�yīn eylemege kimse ḳādir degildir. Ceres ẕikri ḳāfiye żarūretiçündür2, ve-illā 

nevbetde kösler ve nekkāreler çalınur, ceresler çalınmaz, meger ki misāfir ola 

ve develer ve ḳatırlar3 boġazında olan çañlar öte. Ol ṭarīḳle menzilgāhdan ḳon-

duġı mekān murād olur, ve li-kullin vichetun.

م אب כ א ار  ده כ 
  ز    آ

Cur�a�i dih ki be-mey-ḫāne-i erbāb-ı kerem

Her ḥarīfī zi-pey-i multemesī mī-āyed

Cur�a�i; yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül. Cur�a�i dih bir cür�a 

vir dimekdir. Dih fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, cur�a muḳaddem mef�ūl-i 

ṣarīḥidir. Ki ḥarf-i ta�līl. Be-mey-ḫāne; bā ḥarf-i ṣıla, mī-āyed’e müte�alliḳ. 

Mey-ḫāne-i erbāb-ı kerem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḥarīfī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Pey edāt-ı ta�līl, multemes’e iżāfeti lāmiyyedir. İltimās lüġatde ṭalebe dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir cür�a vir ki erbāb-ı kerem meyḫānesine her ḥarīf-i bā-

de-nūş bir maṭlūbdan ötüri gelür4. Ya�nī erbāb-ı kereme gelen bir murād içün 

gelür. Biz de cürā�-i viṣāl içün gelmişizdir5, bizden cür�a-i viṣāliñi dirīġ eyleme 

ki ehl-i keremsin. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; bir cür�a vir ki kerem ṣāḥibleriniñ 

meyḫānesinde diyen bā’yı ḥarf-i ẓarf aḫẕında ḫaṭā eylemiş6.

אر  ن  دو را   
زش   آ ش כ  ان   
Dōst-rā ger ser-i pursīden-i bīmār-ı ġam’est

Gū bi-rān ḫoş ki henūzeş nefesī mī-āyed

1 S: ḳatār. 

2 S: ceres ẕikri żarūret-i ḳāfiye ecli içündür. 

3 S: ḳatārlar. 

4 S: varır. 

5 S: gelmişiz. 

6 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Dōst-rā; rā ḥarf-i taḫṣīṣ, dostuñ dimekdir. Ser bunda ārzū ma�nāsınadır ve 

ser-i pursīden iżāfeti lāmiyyedir ve pursīden’iñ bīmār’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ū-

line iżāfetidir ve bīmār’ıñ ġam’a lāmiyye. Gū  ḫiṭāb-ı �āmm, dosta söyle dimek-

dir. Bi-rān; bā ḥarf-i te�kīddir. Rān fi�l-i emr müfred muḫāṭab, sür dimekdir. 

Bi-rān ḫoş eyi sür ma�nāsınadır ya�nī muḥkem git. Ki ḥarf-i beyān. Henūzeş 
bunda, daḫi dimekdir, şīn bīmār-ı ġam’a rāci�dir. Nefesī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ eger bīmār-ı ġam �iyādesi sevdāsı var ise ya�nī ġam 

ḫastasınıñ ḥālini ve ḫāṭırını ṣormaḳ ārzūsı var ise dosta söyle, muḥkem sür 

ya�nī pek git1 ki daḫi nefesi gelür ya�nī daḫi ölmedi, pek giderseñ ṣoñ nefesine 

irişürsin. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsında; (218a) dosta eger ġam ḫastasın ṣormaḳ 

hevesi var ise diyenler rā’nıñ ma�ānīsini iḥāṭa eylememişler imiş2. Mıṣrā�-ı ẟānī-

de ḫoş bi-rān’ıñ ma�nāsını, ya�nī gelsün dimekle ta�bīr eyleyen ḫoş varmamış3.

אغ  כ    ا 
م כ   آ א  

Ḫaber-i bulbul-i īn bāġ bi-pursīd ki men

Nāle�i mī-şinevem k’ez-ḳafesī mī-āyed

Ḫaber-i bulbul-i īn bāġ iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḫaber, bi-pursīd’iñ 

muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir. Ki ḥarf-i ta�līl. Men mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. 

K’ez; ki ḥarf-i beyān. Ḳafesī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu bāġıñ bülbüli ḫaberin ṣoruñ ya�nī aḫbārından istifsār 

eyleñ, zīrā ben bir nāle işidirim ki ḳafesden gelür. Ya�nī yoḳlañ, olmaya ki 

giriftār-ı ḳafes olmuş ola. Bu beyt Selmān’ıñ4 göz aġrısı sebebiyle nice zamān 

evde oturup ṭaşra çıḳmaduġından ta�bīrdir. Ba�żı nüsḫalara tabi� olup bi-pur-

sīd’i me-pursīd yazan maḳṣūd-ı beytden ḫaberdār degil imiş5.

אران א  אر دارد   دل 
כאر   آ אزی  א

Yār dāred ser-i ṣayd-ı dil-i Ḥāfıẓ yārān

Şāh-bāzī be-şikār-ı megesī mī-āyed

1 T: gid. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 Bu kelime ‘Selmā’nıñ’ şeklinde de düşünülebilir.

5 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Ser-i ṣayd-ı dil-i Ḥāfıẓ iżāfetleri lāmiyyedir. Şāh-bāzī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Be-şikār; bā ḥarf-i ṣıla, meges’e iżāfeti lāmiyyedir. Megesī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Mī-āyed bunda iḫbār ve inşāya müteḥammildir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey yārān, yār Ḥāfıẓ’ıñ göñlini ṣayd eylemek sevdāsın ṭutar 

ya�nī göñlini ṣayd eylemek ister. Ke�enne ki bir şāh-bāz bir megesiñ ṣaydına 

gelür. Yāḫud bir şāh-bāz bir megesiñ ṣaydına gelür mi, ya�nī gelmez dimekdir 

istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle.

207

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fei�lātün Mefāī�lün Fe�ilāt

ه د אر و  ده כ آ  ر 
و     و 

Resīd mujde ki āmed bahār u sebze demīd

Vazīfe ger bi-resed maṣrıfeş gul’est u nebīd

Demīd bitdi dimekdir. Maṣrıfeş, rā’nıñ kesriyle, ḍarabe bābından ismi 

mekāndır, (M,T+ ya�nī ṣarafe-yesrıfu’dan,) şīn-i żamīr vaẓīfe’ye rāci�dir. Nebīd; 
ḫurmayı veyā inciri veyā ḳurı üzümi ṣu içine ḳoyup ekşidirler, pes, şarāb gibi 

bir müskir ṣu peydā olup anı ḫamr yerine içerler, ammā bunda ḫamr murāddır. 

Aṣl-ı lüġat ẕāl-ı mu�ceme iledir, ammā �Acem1 dāl-ı mühmele ile isti�māl ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Muştuluḳ irişdi ki bahār geldi ve sebze belürdi ve bitdi. 

Pes, imdi vaẓīfe irişürse maṣrıfı gül ü şarābdır, ya�nī bahār geldi, furṣatı fevt 

eylemeyüp bāde-nūş olmaḳ gerek.

א اب כ آ   غ   
אب  כ כ אد   אن 

Ṣafīr-i murġ ber-āmed baṭ-ı şerāb kucā’st

Figān futād be-bulbul niḳāb-ı gul ki keşīd

1 S: �Arab. 
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Ṣafīr-i murġ ḳuş ṣıḳlıġı. Ber-āmed çıḳdı ya�nī ẓāhir oldı. Baṭṭ-ı şerāb; 
(M,T+ baṭṭa,) ṭā’nıñ teşdīdiyle (M,T+ ve tā-yı vaḥdetle,) ṣu ḳuşlarından, �Arabīde 

ḳaza dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde teşbīh ṭarīḳiyle yatuḳ bardaḳ ve kilindir 

murāddır, şerāb’a iżāfeti lāmiyyedir. Niḳāb-ı gul iżāfeti beyāniyyedir. Ki bun-

da ismdir, kim ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳuş ṣıḳlıġı çıḳdı ya�nī naġamāt-ı ṭuyūr ẓāhir oldı. Şarāb 

yatuġı ve kilindiri ḳandadır ya�nī bāde ḳandadır? Ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll 

ḳabīlindendir. Bülbüle fiġān düşdi, ya�nī bülbül feryād u fiġāna başladı, gü-

lüñ niḳābını kim çekdi ya�nī güle kim el urdı ki bülbüli nāleye getürdi. Ya�nī 

bülbülüñ nālesi bī-taḳrīb degildir, belki bir kimse el ḳarmış1 ki böyle feryād u 

fiġān eyler.

ا   ا  ر   
و   אده  כ  

Men īn muraḳḳa�-i rengīn çu gul bi-ḫāhem sūḫt

Ki pīr-i bāde-furūşeş be-cur�a�i ne-ḫarīd

Muraḳḳa� pāre pāre yamalı fuḳāra ḫırḳası. (218b) Çu gul mā-ḳabline 

ve mā-ba�dine ṣarf olmaḳ ḳābildir. Ki ḥarf-i ta�līl. Furūşeş; şīn-i żamīr mu-
raḳḳa�’a rāci�dir. Be-cur�a�i; bā ḥarf-i muḳābele ve yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze 

ḥarf-i tevessül. (M,T+ Ne-ḫarīd) fi�l-i nefy-i müstaḳbel.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben bu bādeyle  rengīn muraḳḳa�ı gül gibi yaḳısaram ya�nī 

gül gibi ḳızıl āteş idiserem, yāḫud gül gibi bāde ile rengīn ḫırḳayı yandırısaram, 

zīrā pīr-i mey-furūş muraḳḳa�ı bir cür�a bādeye ṣatun almadı ya�nī hīç i�tibār 

eylemedi.

وز ش   ا א  ز روی 
אن   د אرض  د  כ 

Zi- rūy-ı sāḳī-i mehveş gulī bi-çīn imrūz

Ki gird-i �āreż-ı bostān ḫaṭ-ı benefşe demīd

Gulī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bi-çīn; bā ḥarf-i te�kīd, çīn fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab, devşir dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Gird-i �āreż-ı bostān iżāfetleri lā-

miyyelerdir. Ḫaṭ-ı benefşe beyāniyye. Demīd bitdi ve ẓāhir oldı dimekdir.

1 S: ḳomış. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳī-i mehveş rūyından bir gül divşir bugün ya�nī rūy-ı 

mehveşinden mütemetti� ol, zīrā bostānıñ �ārıżı eṭrāfında ḫaṭṭ-ı benefşe belürdi 

ya�nī benefşe açıldı. Ḥāṣılı, evvel bahārdır, sāḳīyle bāġlarda �ayş u �işrete meşġūl 

ol. ‘Gird-i �āreż-ı bostān ḫaṭṭ-ı benefşe demīd’ buyurduġı anıñçündür ki benef-

şe �ādeten bostānlarıñ eṭrāfında dikilür.

م ی    د راه  כ
ی  כ   آن כ در ره 

Be-kūy-ı �ışḳ me-nih bī-delīl-i rāh ḳadem

Ki gum şud ān ki derīn reh be-reh-berī ne-resīd

Be-kūy; bā ḥarf-i ṣıla, �ışḳ’a iżāfeti beyāniyyedir. Me-nih fi�l-i nehy müfred 

muḫāṭab, ḳoma dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Gum şud yitdi ya�nī ḍāll oldı di-

mekdir. Ān ki aṣlı ān kes ki idi, niteki beyān olundı. Be-rehberī; bā ḥarf-i ṣıla 

ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Reh-ber vaṣf-ı terkībīdir, berīden’den, iletmek 

ma�nāsına, ya�nī ḳulavuz1 ki �Arapça delīl dirler. Ne-resīd irişmedi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ maḥallesine yol delīlinsiz ḳadem ḳoma ya�nī vādī-i 

(M,T+ �ışḳa) bī-vāsıṭa girme, zīrā güm oldı ol ki bu yolda delīle ve rehbere iriş-

medi. Ya�nī �āşıḳa bir yār-ı ṣādıḳ gerekdir ki cānān2 ile kendi arasında vāsıṭa ola, 

ve-illā viṣāl-i cānān müşkil müyesser olur.

א אی   ذوق در ه  ز 
ی  א ان   آن כ  ز

Zi-mīvehā-yı behiştī çi ẕevḳ der-yābed

Her ān ki sīb-ı zeneḫdān-ı şāhidī ne-gezīd

Behiştī; yā ḥarf-i nisbet. Der-yābed añlar ve bulur dimekdir. Sīb-i zeneḫ-
dān iżāfeti beyāniyyedir. Sīb elma, zeneḫdān eñek, şāhid’e iżāfeti lāmiyyedir 

ve yā ḥarf-i vaḥdet3. Ne-gezīd fi�l-i nefy-i müstaḳbel müfred ġā�ib, ısırmadı 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cennet meyvelerinden ne ẕevḳ bulur her ol kimse ki bu 

�ālem-i ṣuġrāda bir maḥbūbuñ eñegini emüp ısırmadı, ya�nī bunda (S+ maḥ-

būb) ẕevḳ u ṣafāsını sürmeyen anda ḥūr ẕevḳini ne añlar dimekdir.

1 M: ḳulaġuz. 

2 S: cān. 

3 S: yā ḥarf-i tenkīr. 
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د א د ز د  אن  
گ  و  م   א כ د כ 

Çunān girişme-i sāḳī dilem zi-dest bi-burd

Ki bā-kesī digerem nīst berg-i goft u şenīd

Girişme-i sāḳī iżāfeti lāmiyyedir, sāḳīniñ şīve ve nāzı dimekdir. Ki bā-kesī; ki 
ḥarf-i beyān, bā ḥarf-i muṣāḥabet. Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet. Berg bunda sebeb ve 

�alāḳa dimekdir. Goft u şenīd fi�il vezni üzere ismlerdir, dime ve işitme ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳīniñ girişme ve nāzı göñlümi elimden şöyle aldı ve iletdi 

ki bir ġayrı kimse ile dime ve işitme �alāḳam ve ṭarīḳim ḳalmadı, ya�nī kimse ile 

musāḥabete ārzūm ḳalmadı dimekdir.

אر א ره  ای ر 
ی ا د    ز  آ

�Ācāyib-i (219a) reh-i �ışḳ ey refīḳ bisyār’est

Zi-pīş-i āhū-yı īn deşt şīr-i ner bi-remīd

�Ācāyib-ı reh-i �ışḳ iżāfetleri lāmiyyeleridir. Āhū’dan murād maḥbūbdur. 

Şīr-i ner’den murād �āşıḳdır. Bi-remīd; bā ḥarf-i te�kīd, remīd ürkdi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey refīḳ, �ışḳ ṭarīḳiniñ �acāyibi çoḳdur. Bu �ışḳ ṣaḥrā ve deşti-

niñ āhūsından erkek arslan ürkdi. Ya�nī �āşıḳ her ne ḳadar ki zūrmend ve zūr-bāzū 

ise maḥbūbı istiġnā ve cevrine taḥammül idemeyüp zebūn u maġlūb olur.

כא כ در   כ ز  
כ ا  آن כ ز 

Me-kon zi-ġuṣṣa şikāyet ki der-ṭarīḳ-i ṭaleb

Be-rāḥatī ne-resīd ān ki zaḥmetī ne-keşīd

Ki ḥarf-i ta�līl. Ṭarīḳ-i ṭaleb ya�nī ṭarīḳ-i ṭaleb-i viṣāl-i cānān. Be-rāḥatī; 
bā ḥarf-i ṣıla, ne-resīd’e müte�alliḳ ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir. Zaḥmetī 
yā’sı da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: �Işḳ ġuṣṣasından şikāyet 

eyleme, zīrā ṭarīḳ-i  ṭaleb-i viṣāl-i cānānda rāḥat-ı viṣāle irişmedi ol ki zaḥmet 

çekmedi. (M,T+ Ya�nī firāḳ u hicrān u aġyār zaḥmetini çekmeyen) rāḥat-ı viṣāl-i 

cānāna vāṣıl olmadı.
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م دی ای د راه  ای را 
ا  אد  را כ כ  

Ḫudāy-rā mededī ey delīl-i rāh-ı ḥarem

Ki nīst bādiye-i �ışḳ-rā kerāne pedīd

Ḫudāy-ra; rā ḥarf-i taḫṣīṣ, Ḫudā içün dimekdir. Mededī; yā ḥarf-i vaḥ-

det veyā tenkīr. Delīl’iñ rāh’a iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir ve rāh’ın 

ḥarem’e lāmiyye. Ki ḥarf-i ta�līl. Bādiye-i �ışḳ iżāfeti beyāniyyedir, rā edāt-ı 

taḫṣīṣ. Kerāne kenār ve nihayet ma�nāsınadır. Pedīd āşikāre dimekdir, �Acem 

bā-yı �Acemīyle ve Rūm bā-yı �Arabīyle oḳurlar.

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh içün meded eyle ey ṭarīḳ-ı ḥaremiñ delīli, zīrā �ışḳ 

ṣaḥrāsınıñ nihāyeti ẓāhir degil. Ya�nī ey rāh-ı kūy-ı yār delīli, meded idüp bizi bir 

ṭarīḳ-i ḫāṣṣ-ile ḥarem-i yāra īṣāl eyle, zīrā bize bādiye-i �ışḳıñ kenārı āşikāre degil, 

ya�nī ziyāde uzaḳdır. İmdi sen bildigiñ bir yaḳın, ḳolay yoldan bizi īṣāl eyle.

א  אم زر  ش כ و  اب 
אن  م  م  אد ز כ כ 

Şerāb nūş kon u cām-ı zer be-Ḥāfıẓ baḫş

Ki pādişeh zi-kerem curm-i ṣūfiyān baḫşīd

Cām-ı zer, baḫş’ıñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-Ḥāfıẓ ġayr-i ṣarīḥi. Baḫş fi�l-i emr, 

baġışla dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Pādişeh mübtedā ve baḫşīd ḫaberi, curm-i 
ṣūfiyān mef�ūl-i ṣarīḥi ve zi-kerem ġayr-i ṣarīḥi. Curm günāh ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Şarāb nūş eyle ve altun ḳadeḥi Ḥāfıẓ’a baġışla, zīrā pādişāh 

kereminden ṣūfīleriñ günāhını baġışladı, Ḥāfıẓ ḫod ṣūfīdir anıñ günāhını ṣūfī-

lerle bile baġışladı. Ya�nī pādişāh günāhımızı baġışladı, sen de bāde içdügüñ 

altun ḳadeḥi baġışla ki iki baḫşiş bir yerde cem� olsun ki ‘nūrun 
alā nūr’1 olsun. 

Ḫāce bu beytde ḥüsn-i ṭaleb meslegine sālik olmuş. Ba�żı nüsḫada maḫlaṣ beyti 

böyle vāḳi�dir.

1 Nur üzerine nur. 
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א אن  او    ز 
ز وت در     
Gulī ne-çīd zi-bostān-ı ḥusn-ı ū Ḥāfıẓ

Meger nesīm-ı muruvvet derīn çemen ne-vezīd

Bostān-ı ḥusn iżāfeti beyāniyyedir ve ū’ya iżāfet lāmiyyedir. Ū żamīr-i 

ġā�ib, ma�hūd cānāna rāci�dir. Nesīm-i muruvvet iżāfeti beyāniyyedir. Derīn 
çemen’den murād dünyādır. Ne-vezīd fi�l-i neyf-i müstaḳbel, esmedi dimek-

dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce tecrīd ṭarīḳiyle buyurur: Ol cānānıñ ḥüsni bostānın-

dan Ḥāfıẓ bir gül divşirmedi ya�nī ol cānānıñ güzelliginden müntefi� olmadı, 

meger mürüvvet nesīmi bu çemen-i dünyāda esmedi (219b) ya�nī �ālem gü-

listānında meger mürüvvetden eser ḳalmadı. Cā�izdir ki bu beyt ekābir-i zamā-

nınıñ biriniñ �adem-i kerem ü iḥsānına ta�rīż ola. Ba�żı nüsḫada böyle vāḳi�dir.

אب ا در رد داد אر  
ز   א  כ ر  و 

Bahār mī-guẕered dād-gusterā der-yāb

Ki reft mevsim u Ḥāfıẓ henūz mey ne-çeşīd

Mī-guẕered geçiyor dimekdir. Dād-guster vaṣf-ı terkībīdir, gusterīden’den, 

dād döşeyici ya�nī �ādil dimekdir, elif ḥarf-i nidādır. Der-yāb (M,T+ añla ve) 

tedārük eyle dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Mevsim zamān-ı ma�hūd. Ne-çeşīd fi�l-i 

nefy-i müstaḳbel, ṭatmadı ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Bahār geçiyorır1, imdi ey �adālet bisātını döşeyici, añla ve 

tedārük eyle ki mevsim gitdi ve Ḥāfıẓ henūz bāde ṭatmadı. Ya�nī bahār zamānı 

ki �ayş u �işret ü seḫā ve kerem zamānıdır, geçüp gideyor ve Ḥāfıẓ sizden bir 

intifā� ile müntefi� olmadı. Bu beyt de ḥüsn-ı ṭaleb ṭarīḳiyle vāḳi�dir.

1 S, M: geçiyor. 
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208

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

ان روا כ א ر وش    
د   و د  כ ا

Ger mey-furūş ḥācet-i rindān revā koned

Īzed guneh bi-baḫşed u def�-i belā koned

Maḥṣūl-i Beyt: Eger bāde-furūş, rindleriñ ḥācetini revā iderse Allāhu Te�ālā 

günāhların baġışlar ve belāların def� ider. Ya�nī mey-furūş, rindlere ri�āyet eyle-

mek sebebiyle Ḫudā anıñ günāhların baġışlar ve cānından āfet ü belāyı def� ider.

ا א  אده  ه  ل  אم  א 
אن   כ אورد כ  ت 

Sāḳī be-cām-ı �adl bi-dih bāde tā gedā

Ġayret ne-y-āvered ki cihān pur belā koned

Cām-ı �adl bir ḳadeḥdir ki herkese anıñla bāde berāber virilür, zīrā ol ḳa-

deḥiñ bir ḥaddi vardır, her bārī ki ol ḥadden ziyāde ṭoldursalar cemī� içinde 

olan yere dökülür, ammā eksik ṭoldursalar böyle olmaz. Pes,

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, �adl ḳadeḥiyle vir bādeyi, tā kim gedā ġayret getür-

meye, zīrā cihānı pür-belā ider. Sāḳīden  murād cānāndır ve gedādan murād 

kendidir. İmdi dir ki ben gedāya sā�ir �uşşāḳla berāber iltifāt eyle, yoḳsa āh u 

nāle-i �āşıḳāne ile �ālemi ḫarāb iderim.

د د כ כ  ا  אز  ب 
א כ ا  ا  وان כ  ا 

Muṭrib bi-sāz �ūd ki kes bī-ecel ne-murd

V’ān k’ū ne īn terāne serāyed ḫaṭā koned

Muṭrib münādā, ḥarf-i nidā muḳadder. Bi-sāz; bā ḥarf-i te�kīd. �Ūd bunda 

bir sāzın ismidir, çeşteye beñzer, ammā teknesi çeşte teknesinden çoḳ büyük 

olur. İmdi bi-sāz �ūd �ūd’a düzen vir dimekdir. Ki ḥarf-i beyān.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey muṭrib, �ūda düzen vir ve bunı terāne eyle ki kimse 

ecelsiz ölmedi, ya�nī �uda düzen virüp �ūdla bu terāneyi ırla. Ve ol kimse ki bu 

terāneyi ırlamaz ve bu ḳavli söylemez ḫaṭā ider. Zīrā naṣṣla ẟābitdir ki ecelden 

kimse ne evvel ölür ve ne ṣoñra1. Pes, bir kimse buña ḳā�il olmasa2 Allāh kelā-

mını inkār eylemiş olur. Pes, ḫaṭā koned didügi anıñçündür.

כ  ر  آ و  را ای 
ا כ א  כ  כ ا  

Ger renc pīşet āyed u ger rāḥat ey ḥakīm

Nisbet me-kon be-ġayr ki īnhā Ḫudā koned

Ḥakīm bunda �āḳil u dānā dimekdir3. Nisbet, me-kon’uñ mef�ūl-i ṣarīḥi 

ve be-ġayr ġayr-i ṣarīḥi. Ki ḥarf-i beyān veyā ḥarf-i ta�līl. Īnhā renc u rāḥat’a 

işāretdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ḥakīm, eger renc gelür öñüñe ve eger rāḥat, ġayrıya4 

bunları nisbet eyleme, ki bunları Ḫudā eyler, ya�nī renc u rāḥatı ḫalḳ eyleyen 

Allāh’dır, ġayrı degildir.

א כ ره  و   در כאر
ا כ و  رأی  

Der-kār-ḫāne�i ki reh-i �aḳl u (220a) fażl nīst

Vehm-i ża�īf re�y-i fużūlī çi-rā koned

Reh-i �aḳl iżāfeti lāmiyyedir. Vehm-i ża�īf beyāniyye. Re�y-i fużūlī lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir kār-ḫānede ki �aḳla ve fażla yol yoḳdur ya�nī ḥaḳāyıḳ-ı 

eşyā �aḳılla ve �ilimle bilinmez, ża�īf vehm fużūlluḳ fikrin ider ya�nī ḥaḳāyıḳ-ı 

eşyāyı bilmek ister. Ḥāṣılı, �ilm ü fażlile olmayan aḥvāl vehm-i ża�īfle olmaz5, 

(M,T+ zīrā vehim zebūn u maġlūbdur.)

אن دۀ ا אن   א כ 
א כ א و כ  ا א  

Ḥaḳḳā k’ezīn ġamān bi-resed mujde-i emān

Ger sālikī be-�ahd-i emānet vefā koned

1 S: naṣṣla ẟābitdir ki kimse ecelsiz ve ecelden evvel ve ne ṣoñra ölmez. 

2 S: bunı münkir olsa. 

3 S’de bu cümle Maḥṣūl-i Beyt’ten hemen sonra konulmuş. 

4 M: ġayra. 

5 S: vehm-i ża�īfle hīç olmaz. 
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Ḥaḳḳā isti�māli sābıḳan beyān olunmuşdur, bunda muḳarrer ve bilā-şekk 

ü reyb1 dimekdir. K’ezīn; ki ḥarf-i beyān. Ġamān ġam’ıñ cem�idir şuẕūẕen. 

Bi-resed; bā ḥarf-i te�kīd. Sālikī ya�nī �āşıḳ, yā ḥarf-i vaḥdet. Be-�ahd; bā ḥarf-i 

ṣıla, emānet’e iżāfeti lāmiyyedir. Emānet’den murād emānet-i muḥabbetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥaḳ budur ki bu ġamlardan ya�nī �ışḳ u muḥabbet ġamla-

rından emān muştuluġı irişiyor ya�nī firāḳ u hicrān ālām u ġumūmından ḫalāṣ 

olmaḳ müjdesi irişiyor eger bir �āşıḳ emānet-i (M,T+ muḥabbet) �ahdine vefā 

iderse. Ya�nī muḥabbeti cānāna ṣıdḳ-ı niyyet u ḫulūṣ-ı ṭaviyyetle iderse elbette 

ġumūm-ı hicrāndan2 ḫalāṣ olup sürūr-ı viṣāl müjdesi irişür.

אر  ی  א را כ درد  و 
א دوا כ א   א  دو 

Mā-rā ki derd-i �ışḳ u belā-yı ḫumār hest

Yā la�l-i dōst yā mey-i ṣāfī devā koned

Mā-rā bizim dimekdir, rā edāt-ı taḫṣīṣdir. Ki ḥarf-i beyān. Derd-i �ışḳ ve 

belā-yı ḫumār iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ki �ışḳ derdi ve elemi ve ḫumār belā ve cefāsı vardır, 

yā dostuñ la�l-i lebi yā mey-i ṣāfī devā ve �ilāc ider, ya�nī bizim derdimize çāre 

yā viṣāl-i cānān veyā şarāb-ı ṣāfīdendir. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; bize ki �ışḳ 

derdi ve ḫumār belāsı vardır diyen �aceb dertli3 ma�nā virmişdir ve mā-rā’nıñ 

ma�nāsı mıṣrā�-ı ẟānīye maṣrūfdur dimek bundan derdli4.

א   אن ر در   و 
א כ אی  א כ ا  د כ

Cān reft der-ser-i mey u Ḥāfıẓ be-�ışḳ sūḫt

�Īsī-demī kucā’st ki iḥyā-yı mā koned

Ser sevdā ve hevā ma�nāsınadır, mey’e iżāfeti lāmiyyedir. Be-�ışḳ, bā ḥarf-i 

sebeb. Sūḫt bunda fi�l-i lāzımdır, yandı dimekdir. �Īsī-dem vaṣf-ı terkībīdir ve yā 

ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān. İḥyā-yı mā iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānımız mey ārzūsında gitdi, Ḥāfıẓ daḫi �ışḳla yandı, bir 

�Īsā nefesli maḥbūb ḳandadır ki bizi iḥyā eyleye. Bu beytde iltifāt var.

1 S: şübhe. 

2 S: ġumūm-ı belā-yı hicrāndan. 

3 S: derdlü �aceb. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

אری  א כ  د آ א را 
א   داران  כאری 

Naḳdhā-rā buved āyā ki �iyārī gīrend

Tā heme ṣavma�a-dārān pey-i kārī gīrend

Naḳdhā-rā; bunda naḳd’dan murād herkesiñ ẓāhir ḥālidir, rā edāt-ı taḫṣīṣ, 

naḳdlarıñ dimekdir. Buved bunda ola mı ve olur mı ma�nāsınadır. Āyā �acabā 

ma�nāsınadır. �İyār, �ayn’ıñ kesriyle,  her nesneniñ veznini ve ṣıḥḥat u fesādı-

nı bilmege ve altunı ve gümüşi miḥekke çalmaġa dirler, ammā bunda teftīş u 

tefaḥḥuṣ murāddır ve yā ḥarf-i tenkīr. Tā bunda �Arabīde ḥaṭṭā ma�nāsınadır. 

Ṣavma�a-dārān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, ṣūfiyān-ı 

ṣavma�a-dārān dimekdir. Ṣavma�a-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, ṣavma�a ṭu-

tıcı dimekdir ya�nī ṣāḥib-i müte�abbed1. Pey-i kārī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i 

vaḥdet. Heme edāt-ı te�kīddir, �Arabīde küll gibi. Ma�lūm ola ki Fārisīde edāt-ı 

te�kīd gāh olur ki mü�ekkedden muḳaddem gelür. Ṣavma�a-dārān, gīrend’iñ 

mef�ūl-i evveli ve pey-i kārī mef�ūl-i ẟānīsi.

Maḥṣūl-i Beyt: �Acabā ola mı ki herkesiñ naḳdini yoḳlayup (220b) ḥużūrınuñ 

�ayārını ṭutup ḥālini teftīş idüp tefaḥḥuṣ eyleyeler, tā kim cemī� ṣavma�a-dārları 

birer birer ya�nī herbirisini birer fāḥiş iş ardında ṭutalardı. Ya�nī ṣavma�-dārlarıñ her-

birini şer�a muḫālif birer işde ṭutalardı, ya�nī şürb-i ḫamrde ve zinā ve livāṭa ve sā�ir 

muḥarremātda. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; naḳdleri ola mı2 �acabā ki veznin alalar 

ve miḥekke çalalar diyen ve ey �aceb, ola mı ki naḳdleri bir �ayār ṭutalar diyen terzīḳ 

edāda biribirine �aceb peyrevlik eylemişler3. Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; tā dükeli 

ṣavma�a-dārlar bir iş ardın (M,T+ ṭutalar, ya�nī ṣūfīliġi terk idüp �avām gibi ġayri iş 

ṭutalardı diyen ve tā dükeli ṣavma�a)da olan mürāyī ṣūfīler bir iş ardını ṭutalar, ya�nī 

teftīş ḫavfından (M,T+ ṣūfīler) ṣūfīlıḳdan ferāġat idüp maṣlaḥatlarına gideler diyen 

biri birini taḳlīd ile �aceb terzīḳ ma�nālar iḫtirā� eylemişler4, 
afa’llāhu 
anhumā.

1 M: ṣāḥib-i ma�bed. 

2 M, T: olanı. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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אران  כאر  د  آ כ 
אری  ۀ  ار و  

Maṣlaḥat dīd-i men ān’est ki yārān heme kār

Bi-guẕārend u ḫam-i ṭurra-i yārī gīrend

Dīd bunda ismdir, görme ma�nāsına, men’e iżāfeti lāmiyyedir, benim maṣ-

laḥat görmem dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Heme kār mıṣrā�-ı ẟānīye merhūn-

dur. Bi-guẕārend; bā ḥarf-i te�kīd, guẕārend ḳoyalar ve terk ideler dimekdir, 

fi�l-i mużāri� cem�-i ġā�ibdir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ḫam-i ṭurra-i yār iżāfetleri lāmiy-

yelerdir ve yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim maṣlaḥat görmem oldur ki yārān cemī� işi terk ide-

ler ve bir yāriñ ṭurrasını ṭutalar, ya�nī ġayrı işleri terk idüp bir cānāna ta�alluḳ 

eyleyeler.

א אن  ز  ش  
اری  ارد כ  אن  כ  

Ḫoş giriftend ḥarīfān ser-i zulf-i sāḳī

Ger felek’şan bi-guẕāred ki ḳarārī gīrend

Ḫoş bunda eyi ve güzel ma�nāsınadır. Ser-i zulf-i sāḳī iżāfetleri lāmiyye-

lerdir. Felek’şān; ma�nā cihetinden şān bi-guẕāred’e muḳayyeddir, żamīr-i 

manṣūb muttaṣıl ma�nāsına ve bi-guẕāred’iñ (M,T+ fā�ili) taḥtında felek’e rāci� 

żamīrdir. Ki ḥarf-i beyān. Ḳarārī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥarīfler sāḳīniñ zülfi ucını eyi ṭutdılar eger felek an-

ları ḳorsa ki ḳarār ṭutalar. Ya�nī yārān sāḳīyle iḫtilāṭ idüp kemāl-i viṣāle 

mālik oldılar eger felek aralarına firāḳ düşürmeyüp viṣālde ẟābit ḳalurlarsa. 

Ḳarārī’niñ yā’sını ḥarf-i vaḥdet aḫẕ idüp bir ḳarār ṭutalar diyenler bārid yerde 

ḳarār eylemişler1.

א   ارد כ   م  ن  زاغ 
אری  د ار دا  ن را 

Zāġ çun şerm ne-dāred ki nihed pā ber-gul

Bulbulān-rā sezed er dāmen-i ḫārī gīrend

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Zāġ ḳarġa ve ḳuzġun. Şerm ne-dāred utanmaz dimekdir. Ki ḥarf-i 

beyān. Nihed bunda ḳoya dimekdir, pā mef�ūl-i ṣarīḥi ve ber-gul ġayr-i 

ṣarīḥi. Bulbulān-rā bülbüllere dimekdir. Sezed lāyıḳdır. Dāmen-i ḥārī 
iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳarġa çün utanmaz ki ayaġın güle ḳoya ya�nī gül üzerine 

ḳoya, bülbüllere lāyıḳdır ki bu muṣībet içün bir diken etegin ṭutalar. Ya�nī 

edānī ve erāzil ki eḳabir ü a�yān ṣadrına ve ehl-i �izzet ü ḥaşmet maḳāmına 

geçdi, a�izzeye lāyıḳdır ki ednā mertebede ḳarār idüp ẟābit olalar ya�nī ẕillet ü 

ḥaḳāret ḳabūl eyleyeler.

وش אن  אزوی   ت 
اری  אری  כ در  

Ḳuvvet-i bāzū-yı perhīz be-ḫūbān me-furūş

Ki derīn ḫayl ḥiṣārī be-suvārī gīrend

Ḳuvvet-i bāzū-yı perhīz iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Be-ḫūbān; 
bā ḥarf-i ṣıla,  me-furūş’a müte�alliḳ, ya�nī mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir ve ḳuvvet 
ṣarīḥi. Me-furūş fi�l-i nehy müfred (221a) muḫāṭab, ṣatma dimekdir. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Ḫayl lüġat-i �Acemde bölük ve cemā�at ve �asker ma�nālarında müsta�mel-

dir. Ḥiṣārī ve suvārī yā’ları vaḥdet içündür ve bā ḥarf-i muṣāḥabet.

Maḥṣūl-i Beyt: Maḥbūblara ḳuvvet-i bāzū-yı perhīz ṣatma (M,T+ ya�nī bun-

lara istiġnā gösterüp bunlara perhīzkārlıḳ ṣatma,) zīrā bu alayda bir ḥiṣārı ve 

bir şehri ve memleketi bir atlıyla alurlar, ya�nī bir maḥbūb murād idinüp göñli 

olınca bir iltifātla bir şehri kendine �āşıḳ idüp ḫānumānların ḫarāb u yebāb 

iderler. İmdi bunlardan istiġnā ve bunlardan perhīz maḳdūr-ı beşer degildir.

ن כאن  د  א رب ا  
כאری  ه    כ  

Yā Rab īn beççe-i Türkān çi dilīr’end be-ḫūn

Ki be-tīr-i muje her laḥẓa şikārī gīrend

Yā Rab bunda �acabā ma�nāsınadır. Beççe, bā-yı �Arabī ve cīm-i �Acemīyle, 

yavrı1 ki �Acem cūce ve cūje dirler, bunda müfredi cem� maḳāmında isti�māl 

eylemiş, dilīr’end ḳarīnesiyle. Be-ḫūn; bā ḥarf-i ṣıla, dilīr’end’e müte�alliḳ. 

1 M: yavru. 
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Dilīr bunda muḳdim ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyan. Be-tīr; bā ḥarf-i isti�ānet, 

gīrend’e müte�alliḳ, muje’ye iżāfeti beyāniyyedir. Şikārī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: �Acabā bu Türk beççeleri ne �aceb muḳdimlerdir ḳan dök-

mege ki müje tīriyle her dem ve her nefes bir ṣayd ṭutarlar ya�nī her sā�at bir 

�āşıḳ ḳanın dökerler. (M,T+ Türk kime dirler,) sābıḳan mufaṣṣal beyān olunmuş 

idi, tekrāra iḥtiyāc yoḳ.

א ش  א   ر    و 
אری  א ر כ درو د 

Raḳṣ ber-şi�r-i ter1 u nāle-i ney ḫoş bāşed

Ḫāṣa raḳṣī ki derū dest-i nigārī gīrend

Raḳṣ dönmek. Ḫāṣṣa ṣād’ıñ taḫfīfiyledir żarūret-i vezniçün. Raḳṣī’de yā 

vaḥdet-i nev�iyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfatdır. Ū żamīr-i ġā�ib, raḳṣ-ı ẟānīye 

rāci�dir. Nigārī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Laṭīf şi�r üzerine ve nāle-i ney üzerine ya�nī bunlarıñ şevḳ 

u ẕevḳiyle raḳṣ ḫoşdur, ḫuṣūṣen bir raḳṣ ki ol raḳṣda bir nigārın elin ṭutalar. 

Ya�nī bu iki ḥālet sebebiyle raḳṣ ḫoşdur, ḫuṣūṣā ki raḳṣ içinde bir güzel civānıñ 

eli eliñde ola.

אن  כ אن را   אی ز א ا
אری  ان  כ כ אن   ز 

Ḥāfıẓ ebnā-yı zemān-rā ġam-ı miskīnān nīst

Zīn miyān ger bi-tuvān bih ki kenārī gīrend

Ḥāfıẓ münādā. Ebnā ibn’iñ cem�-i ḳılleti, oġullar2 dimekdir, zemān’a iżā-

feti lāmiyyedir, rā edāt-ı taḫṣīṣ. Ġam-ı miskīnān iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline 

iżāfetidir. Zīn miyān ya�nī ebnā-yı zamān arasından. Ger bi-tuvān mümkün 

olursa. Ki ḥarf-i beyān. Kenārī; yā ḥarf-i vāhdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ebnā-yı zamānıñ miskīnler ġamı yoḳdur ya�nī 

miskīnleri ḳayırmazlar, imdi3 mümkin ise ol yegdir ki bunlarıñ arasından bir 

kenār ṭutalar ya�nī tecennüb idüp bir gūşe iḫtiyār eyleyeler.

1 M, S, F: ḫoş.

2 S: oġlanlar. 

3 S, M: şimdi. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

د א  ش כ   اب  م  د
د ا  و   ر و כאر 

Dīdem be-ḫāb-ı ḫoş ki be-destem piyāle būd

Ta�bīr reft u kār be-devlet ḥavāle bud

Be-ḫāb; bā ḥarf-i ẓarf, ḫāb uyḳu ve düş ma�nāsınadır, ḫoş’a iżāfeti beyā-

niyye. Ki ḥarf-i beyān. Be-destem; bā ḥarf-i ẓarf. Piyāle ḳadeḥ. Būd var idi 

dimekdir. Reft vāḳi� oldı ma�nāsınadır. Be-devlet; bā ḥarf-i ṣıla. (M,T+ Būd) 

bunda oldı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Güzel uyḳuda gördüm ki elimde piyāle var idi. Ta�bīr vāḳi� 

oldı ve iş devlete ḥavāle oldı. Ya�nī bir kimse düşinde şarāb görse veyā içse anıñ 

ta�bīri �ilimle māldır, ya�nī gören kimse yā �ilme vāṣıl olur veyā māla.

א אل ر و  כ و   
د א  اب دو   آن  

Çil sāl renc u ġuṣṣa keşīdīm u �āḳıbet

Tedbīr-i ān be-dest-i şerāb-ı du sāle būd

Çil ve çihl ḳırḳ, erba�īn ma�nāsınadır. Du sāle (221b) lüġatde iki yaşlı 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳırḳ yıl zaḥmet ü ġuṣṣa çekdik ve �āḳıbet ol renc ü ġuṣṣanıñ 

tedbīri iki yıllıḳ şarāb elinde oldı. Ya�nī dāfi�-i elem u ġam bāde-i dīrīnedir.

ا ز  اد כ   א  آن 
د כ כ  در  ز آن  

Ān nāfe-i murād ki mī-ḫāstem zi-baḫt

Der-çīn-i zulf-i ān but-i muşkīn-kulāle būd
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Nāfe-i murād iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Mī-ḫāstem ḥikā-

yet-i ḥāl-i māżī, dilerdim1 dimekdir. Kulāle mükerrer beyān olunmuşdur, 

(M,T+ bir tekrāra daḫi iḥtiyāc yoḳdur.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ol  murād nāfesi ki anı ṭāli�imden isterdim, ol müşkīn 

külāle bütüñ çīn-i zülfinde imiş2. (S,F+ Ya�nī murādımız cānānıñ çīn-i zülfinde-

dir,) ḥāṣılı, cānānıñ viṣāli murāddır.

אر   د  ده  از د 
د א  א آ و  در  دو 

Ez-dest burde būd ḫumār-ı ġamem seḥer

Devlet musā�id āmed u mey der-piyāle būd

Ḫumār-ı ġam iżāfeti beyāniyyedir. Seḥer siḥr-ı ḥelāl (S+ ṭarīḳiyle) (M,T+ vāḳi�) 

olmuş.

Maḥṣūl-i Beyt: Ġam ḫumārı beni elden iletmişdi seḥer, ya�nī beni almış 

idi, ammā devlet müsā�id geldi ki piyālede mey var idi, ya�nī bāde ḥāżır bulındı 

ve ḫumār-ı ġamı def� eyledi, yoḫsa işim tamām olmış idi.

כא אی  כ   رم و ن  
د ا  م ا  ان כ א ز  روزئ 

Ḫūn mī-ḫorem velīk ne cāy-ı şikāyet’est

Rūzī-i mā zi-ḫān-ı kerem īn nevāle būd

Rūzī, yā-yı aṣliyye ile, rızıḳ ma�nāsınadır, mā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ḫān-ı3 

kerem beyāniyye. Nevāle bunda ni�met ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳan içerim, ammā şikāyet yeri degil, ya�nī zaḥmet ü meşaḳḳat 

çekerim, ammā şākī degilim, şākirim. Zīrā bizim naṣīb u ni�metimiz ḫān-ı kerem-

den, ya�nī kerem u luṭf-ı Ḫudā’dan bu loḳmadır4. Ḥāṣılı, ezelden bize muḳad-

der olan ḫūn-ı5 cigerle geçinmekdir. Mıṣrā�-ı evvelde līk yerine līkin yazan, nūn’la, 

vezn-i kelāma ḫalel virmiş6. Ba�żı nüsḫada bu7 beyt böyle vāḳi�dir.

1 M, T: eylerdim. 

2 T: çīn-i zülfindedir. 

3 S: ḫōn-ı. 

4 S: kerem ve lütf-i Ḫudā’dan bulmaġadır. M: kerem ve luṭfdan bu loḳmadır. 

5 S: ḫān-ı. 

6 <T+ Redd-i Şem�ī>

7 M: meẕkūr. 
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ام رم  ن   ه  כ אن   آ
د ا  כ   روز  
Ber-āsitān-ı meykede ḫūn mī-ḫorem mudām

Rūz-ı nuḫust çunki hemīnem ḥavāle būd

Rūz-ı nuḫust’den murād ḳażā ve ḳader günidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Āsitān-ı meykedede dā�imā ḳan içerim, çünki rūz-ı ezelde 

baña bu ḥavāle oldı ancaḳ. Ya�nī dā�imā belā ve meşaḳḳat çekerim, zīrā rūz-ı 

ezelde taḳdīr-i Yezdānī baña bunı ta�yīn eyledi hemān, �ayş u sürūr ta�yīn ey-

lemedi.

وم א  اه  ن و داد  א
د א  אد כאر  از آه و  א  א
Nālān u dād-ḫāh be-mey-ḫāne mī-revem

K’ān-cā guşād-ı kār-ı men ez-āh u nāle būd

Nālān ṣıfat-ı müşebbehedır ve dād-ḫāh vaṣf-ı terkībī. K’ān-cā; ki ḥarf-i 

ta�līl. Guşād bunda fetḥ-i bāb ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: İñleyerek1 ve taẓallüm iderek meyḫāneye giderim, zīrā 

meyḫānede benim işim fetḥ-i bābı āh u nāledendir, ya�nī pīr-i muġān benim 

āh u nālemi işidüp baña merḥamet idüp fetḥ-i bāb ider.

כא  و ز     כ 
د אن   אد  ار  در ر

Her k’ū2 ne-kāşt mihr u zi-ḫūbī gulī ne-çīd

Der-reh-guẕār-ı bād nigehbān-ı lāle būd

(M,T+ Ne-kāşt fi�l-i nefy-i māżīdir, ekmedi ma�nāsına. Mihr muḥabbet 

ma�nāsına. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ḫūbī; yā ḥarf-i vaḥdet. Gulī’de, yā ḥarf-i vaḥdet 

veyā tenkīr. Ne-çīd fi�l-i nefy-i māżī, dirmedi dimekdir.) Reh-guẕār uġraḳ yer 

ve geçid yeri, bād’a iżāfeti lāmiyye. Nigehbān bekçiye dirler, lāle’ye iżāfeti 

ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir.

1 S: Nālān, iñleyerek. 

2 S: ki. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki muḥabbet toḫumını ṣaçmadı ve bir güzelden 

gül dirmedi ya�nī mütemetti� olmadı, ol kimse yil1 geçidinde lāle bekçisi oldı 

ya�nī tażyī�-i evḳāt (M,T+ idüp) �ömrini żāyi� eyledi, zīrā yil geçidinde lāle ne 

ḳadar ẟābit ü pāyidārdır, ma�lūm u müşaḫḫaṣdır.

אد و  ر ا ف    
د א  غ  آه و  آن دم כ כאر 
Ber-ṭarf-ı gulşenem guẕer uftād vaḳt-ı ṣubḥ

Ān dem ki kār-ı murġ-i seḥer āh u nāle būd

Ba�żı nüsḫada seḥer yerinde çemen (222a) düşmüş, ikisi de bülbülden 

kināyetdir. Gulşenem; mīm ma�nā cihetinde guẕer’e muḳayyeddir, guẕerem 
uftād dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāḥ vaḳtinde2 gülşen cānibine uġramam vāḳi� oldı ol 

dem ki bülbülüñ işi āh u nāle idi. Ya�nī bülbül feryād u fiġān eyledigi ḥīnde 

ṭaraf-ı gülşene güẕer eyledim.

אه ح  א  כ  د  د
د א    از آن   از  ر

Dīdīm şi�r-i dil-keş-i Ḥāfıẓ be-medḥ-i şāh

Her beyt ez-ān sefīne bih ez-ṣed risāle būd

Şi�r-i dil-keş iżāfeti beyāniyyedir. (M,T+ Dil-keş vaṣf-ı terkībīdir, göñül çeki-

ci ya�nī alıcı.) Be-medḥ; bā ḥarf-i ẓarf ve şāh’a iżāfeti lāmiyyedir. Sefīne cönk 

cinsinden bir nev�dir ki bu zamānda ziyāde şüyū� üzeredir, ammā bunda dīvān 

murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭaraf-ı gülşene varınca gördük şāhıñ medḥinde Ḥāfıẓ’ıñ 

dil-keş şi�rini. Her beyt ol dīvāndan yüz risāleden yeg idi. Ya�nī şāhıñ medḥin-

de Ḥāfıẓ’ıñ dīvānından her beyt sā�iriñ yüz risālesinden müfīd idi. Bu beytde 

sefīne’yi gemi ma�nāsına aḫẕ eyleyen ve risāle ma�nāsına aḫẕ eyleyen sefīneden 

ḫaber-dār degil imiş3.

1 T’de y’nin harekesi esre olarak konulmuş.

2 T, F: Maḥṣūl-i Beyt: Ya�nī murġ ve murġ-i çemen ṣabāḥ vaḳtinde. S, M: Maḥṣūl-i Beyt: Ya�nī ṣabāḥ 

vaḳtinde. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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ر  אه  כ  آن 
د ا  כ כ  وز   

Ān şāh-ı tund-ḥamle ki ḫurşīd-i  şīr-gīr

Pīşeş be-rūz-ı ma�reke kemter ġazāle būd

Ān şāh sābıḳdan bedeldir ve tund-ḥamle’ye iżāfeti beyāniyyedir. 

Tund-ḥamle vaṣf-ı terkībīdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ḫurşīd-i şīr-gīr iżāfeti 

beyāniyyedir. Şīr-gīr vaṣf-ı terkībīdir, arslan ṭutıcı dimekdir. Bu terkīb-i iżāfī 

mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Pīşeş; żamīri şāh’a rāci�dir. Be-rūz; bā ḥarf-i 

te�kīd-i ẓarf1, zīrā rūz ẓurūf-ı2 zamāniyyedendir, edāt-ı ẓarfa iḥtiyācı yoḳdur, 

ma�reke’ye iżāfeti fī ma�nāsınadır. Ma�reke ism-i mekāndır, �areke-ya�ruku’dan 

ya�nī naṣara bābından3, ṣavaş yerine dirler, (M,T+ tā’sız ma�rek de dirler,) rā’nıñ 

żammıyla ma�ruke de dirler4, ammā �Acem ṣavaşda isti�māl ider, mu�āreke 

ma�nāsına. Ġazāle bunda āhū-berre ya�nī geyik buzaġısı, güneşe de ġazāle dir-

ler, pes, ḫurşīd ẕikri anıñçündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol keskin ḥamleli şāh ki arslan ṭutıcı güneş ya�nī arslanı 

taṣarrufına alan güneş  bunuñ ma�nāsı5 budur ki burc-ı Esed güneşe maḫṣūṣ bir 

burcdur, anıñçün ḫurşīd-i şīrgīr didi,   imdi bu ṣıfatlı ḫurşīd ol şāhıñ öñinde 

ṣavaş güninde en zebūn āhū-beççedir ya�nī hīç nesneye mālik degildir. Ḫāce bu 

beytde ṣan�at-ı ġuluvv ibrāz eylemiş. Ba�żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle vāḳi�dir.

א   ه     
د א  כ ا  از  ر ی כ 

Gul ber-cerīde gofte-i Ḥāfıẓ hemī-nuvişt

Şi�rī ki nukteīş bih ez-ṣed risāle būd

Cerīde bir nev�i mecmū�adır ki iki cānibden açılup oḳunur, ammā zamā-

nımızda kem-yābdır. Gofte-i Ḥāfıẓ’dan murād şi�ridir ve hemī-nuvişt’iñ 

muḳaddem mef�ūlidir. Şi�rī gofte’den bedeldir ve yā ḥarf-i vaḥdet-i nev�iyye. 

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Nukteīş; bu yā da ḥarf-i vaḥdetdir. Nukte mübtedā ve 

mā-ba�di ḫaberi.

1 S, T: ḥarf-i te�kīd. 

2 S: ẓarf-i. 

3 S: ya�nī evvel bābdan. 

4 S, T: ma�ruke de dirler, ifti�āl bābından. 

5 S: esrārı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Gül ceride mecmū�asına Ḥāfıẓ’ıñ güftesini yazardı, ol 

(M,T+ güfte) bir şi�rdir ki bir nüktesi sā�iriñ yüz risālesinden yeg idi. (M,T+ Ya�nī 

Ḥāfıẓ’ıñ her bir nüktesi sā�iriñ yüz dīvānından) enfa� u a�lādır.

אغ כ در دل    آ 
د אن   زان داغ   כ  

Āteş fikend der-dil-i bulbul nesīm-i bāġ

Zān dāġ-ı ser-be-muhr ki ber-cān-ı lāle būd

Nesīm-i bāġ, fikend’iñ fā�ili ve āteş mef�ūl-i ṣarīḥi ve bāḳīsi ġayr-i ṣarīḥi. 

Zān edāt-ı ta�līl. Dāg-ı ser-be-muhr iżāfeti beyāniyyedir. Ser-be-muhr aġzı 

(222b) mühürli diyecek yerde isti�māl iderler, egerçi lüġatde başı mühürli di-

mekdir. Dāg-ı ser-be-muhr aġzı mühürli dāġ. Lāle’niñ dāġ’ını mühüre teşbīh 

eylemişdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Nesīm-i bāġ bülbülüñ yüregine āteş bıraḳdı ol aġzı mü-

hürli dāġdan ötüri ki lāleniñ cānındadır. Ya�nī lāleniñ dāġ-dār1 olduġı içün 

bülbülüñ cānına ve diline āteş ṣaldı, ḥāṣılı, lāleniñ āteş-nāk ü dāġ-dār olduġı 

bülbülüñ dilini yandırdı.

211

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

ی دا و د ا ه    כ 
ری دا כ אزد    כ آ 

Ne her ki çihre ber efrūḫt dil-berī dāned

Ne her ki āyine sāzed Sikenderī dāned

Ne her ki; bu ebyāt evā�ilinde vāḳi� olan edāt-ı nefy ma�nā cihetinden redīf 

vāḳi� olan fi�ile muḳayyeddir, ne-dāned taḳdīrinde. Ki ismdir kim ma�nāsına. 

Çihre, cīm-i �Acemīniñ kesri ile, yüze dirler, rūy’la murādifdir. Ber ḥarf-i te�kīd, 

1 S: dāġ. 
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efrūḫt fi�l-i māżī müfred ġā�ib, yalıñlandırdı1 dimekdir, bunda müte�addī vāḳi� 

olmuş, lüzūmın2 tecvīz eyleyen mā-lā-yecūzı iltizām eylemiş3. Dil-berī; mużāf 

maḥẕūfdur, (M+ taḳdīri) āyīn-i dil-berī dimekdir, yā ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Her maḥbūb ki çehresin yalıñlandırdı4 ya�nī5 kendüyi gü-

zellendirdi, ḥāṣılı, ṣāḥib-i cemal oldı, dilberlik bilmez ya�nī göñül alıcılıḳ āyīn 

ü üslūbını bilmez. Her āyine düzen daḫi ya�nī her āyineci İskenderlik ṭarīḳı-

nı bilmez, ḥāṣılı, āyīne-i İskenderī gibi bir āyīne vaż� eylemege ḳādir degil. 

Maḳṣūd budur ki Allāhu Te�ālā herkesde bir nev�i ḫāṣṣa ve bir dürli ḳābiliyyet 

ḳomışdır ki ḫalḳ bunuñla biri birinden mümtāz olmuşdur.

אد و   ف כ כ    כ 
وری دا ه داری و آ  כ

Ne her ki ṭarf-ı kuleh kec nihād u tund nişest

Kulāh-dārī vu āyīn-i serverī dāned

Ṭarf-ı kuleh gūşe-i kuleh dimekdir, kec nihād egri ḳodı ya�nī külāhını le-

vendāne başına ḳodı. Tund nişest; tund keskin ve yavuz ma�nāsınadır, bunda 

tekebbür ü ġażab murāddır. Kulāh-dār vaṣf-ı terkībīdir,  dārīden’den ve yā 

ḥarf-i maṣdar, mużāf maḥẕūfdur, taḳdīri āyīn-i kulāh-dārī’dir ve āyīn-i serverī 
buña ma�ṭūfdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki başına külāhını levendāne egri ḳodı ve te-

kebbür ü ġażabla oturdı, külāh-dārlıḳ ve serverlik āyīn ü üslūbını bilmez. Ya�nī 

hemān bu evżā�la serverlik ve serdārlıḳ olmaz, daḫi nice şarṭları var dimekdir.

א ی ا כ ز  אر כ  ار 
ری دا ا    כ  

Hezār nukte-i bārīkter zi-mūy īn-cā’st

Ne her ki ser bi-tirāşed ḳalenderī dāned

Bārīk ince, ter edāt-ı tafḍīldir. Ḳalenderī’ler �Acem diyārında bir bölük 

ehl-i ḍalālet ṭā�ifedir. Rūm’uñ abdālları gibi ḳaş ve kirpigin ve sā�ir muḥassenā-

tın tırāş iderler.

1 M: yalıñlatdırdı. S: yalıñlatdı. 

2 ‘Geçişsiz fiil olduğunu’ anlamında. 

3 S: lāzım ḳılmış. <T+ Redd-i Şem�ī>

4 M: yalıñlatdırdı. S: yalıñlatdı. 

5 S: ve. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Bunda ḳıldan incerek biñ nükte vardır, her kimse ki 

muḥassenātın tırāş ider, ḳalenderlik bilür degil. Ya�nī āyīn-ı ḳalenderī hemān 

ḳaş ve kirpik tırāş eylemekle degildir, belki bunda ḳıldan incerek nice şerā�iṭ ü 

ṭarā�iḳ vardır.

زی א א ار  כ  א و   و
ی دا و  כ   
Vefā vu �ahd nikū bāşed er bi-y-āmūzī

Vu ger ne her ki tu bīnī sitemgerī dāned

Vefā vu �ahd; cemī�1 nüsḫalar vāv-ı �āṭıfa ile vāḳi� olmuş terādüf şekliyle, 

ammā ḳıyās iżāfet idi, �ahde vefā ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Vefā ve �ahd eyidir eger ögrenürseñ ya�nī ögrenmek murād 

idinürseñ. Yoḫsa her kimseyi ki sen görürsün2, sitemkārlıḳ bilür. Ya�nī hüner 

eylik (223a) ve merdümlük ve iḥsān kesb eylemekdir, yoḫsa ẓālimlige3 her 

kimse ḳādirdir.

ا אل   ار   ز 
ی دا כ دا  ر   כ 

Medār-ı noḳṭa-i bīniş zi-ḫāl-i tu’st merā

Ki ḳadr-i gevher-i yekdāne gevherī dāned

Medār ism-i mekān, devr idecek yer dimekdir, ammā sebeble ta�bīr iderler. 

Noḳṭa-i bīniş’den murād bebekdir ve iżāfet lāmiyye ve beyāniyyedir4. Zi-ḫāl; 
zā-yı müfrede taḥsīn-i kelām içün gelmişdir ve tu’ya iżāfet lāmiyyedir. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Ḳadr-i gevher-i yek-dāne iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Gevherī; yā 

ḥarf-i nisbet.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim noḳṭa-i bīnişimiñ sebebi seniñ ḫāliñdir ya�nī benim 

gözümüñ bebeginiñ nūrı seniñ ḫāliñdendir, ḥāṣılı, ḫāliñ gözümden gitmez. 

Zīrā yekdāne gevherin ḳadrini gevherī bilür. Ya�nī seniñ ḫāliñ gevher-i yekdā-

nedir, benim çeşmim ise gevheri çoḳ bir gevherīdir. Pes, anıñ ḳadrini bu eyi 

bilür.

1 S: ba�żı. 

2 S: bilürsin. 

3 S, T: ẓālimlıġla. 

4 S: beyāniyye ve lāmiyyedir. 
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כ د  ط  אن  ا    
وری دا ه  د روش  כ دو 

Tu bendegī çu gedāyān be-şarṭ-ı muzd me-kon

Ki dōst ḫod reviş-i bende-perverī dāned

Muzd kirā ve ücret ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i ta�līl. Reviş ism-i maṣdardır, 

yürüyüş ya�nī �ādet ve ḳānūn ma�nāsınadır. Bende-perver vaṣf-ı terkībīdir, per-

verīden’den ve yā ḥarf-i maṣdar, ḳul besleyicilik ve iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Sen cānāna ḫidmeti gedā-

lar gibi ücret ü kirā ile eyleme. Zīrā cānān bende-perverlik revişini ḫūb bilür, 

elbette muḥabbet ü şefḳatle ḫidmet eyleyeni bilür ve aña ḫidmeti miḳdārınca 

ri�āyet eyler, zīrā ṣāḥib-i sa�ādetdir ve nice ḳul ve ḫidmetkār ṣāḥibidir. Ḥāṣılı, 

sen aña �āşıḳāne ḫidmet eyle, ol saña elbette ri�āyet ider.

אره כ د  ام   ۀ  در آب د
אوری دا כ در    כ 

Der-āb-ı dīde-i ḫod ġarḳaem çi çāre konem

Ki der-muḥīṭ ne herkes şināverī dāned

Āb-ı dīde-i ḫod iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ġarḳa; hā-yı resmī �alāmet-i 

naḳldir, ya�nī �Arabīden �Acemīye naḳliñ nişānıdır. Ki ḥarf-i ta�līl. Muḥīṭ aṣ-

lında baḥr-ı muḥīṭ idi, żarūret-i vezniçün mużāf ḥaẕf olındı. Şināver ṣuda 

yüzgece1 dirler ve yā ḥarf-i maṣdar. Ḥarf-i nefy dāned’e muḳayyeddir.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendi āb-ı dīdemde ġarḳım, nice idüp ne çāre eyleyeyin 

ki bāhr-ı muḥīṭde her kimse şināverlik idemez. Ya�nī benim gözüm yaşı der-

yā-yı muḥīṭdir, ben ise gözüm yaşında ġarḳım. Pes, ne çāre eyleyeyim ki bāhr-ı 

muḥīṭde şināverlige ḳādir degilim.

زم א  م  آن ر 
ی دا א ا  כ כ در 

Ġulām-ı himmet-i ān rind-i �āfiyet-sūzem

Ki der-gedā-ṣıfatī kīmyāgerī dāned

1 S: yüzgüce. 
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(M,T+ Ġulām-ı himmet-i ān iżāfetleri lāmiyyelerdir ve rind-i �āfiyet-sūz beyā-

niyye,) �āfiyet-sūz vaṣf-ı terkībīdir, sūzīden’den, �āfiyet yandırıcı rind dimekdir. 

�Āfiyet bunuñ gibi yerde �iṣmet ü perhīzkārlıḳ ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı 

ṣıfat.  Gedā-ṣıfat gedā gibi dimekdir ve yā ḥarf-i maṣdar. Kīmyāger kīmyācı di-

mekdir ve yā ḥarf-i maṣdar. Rind-i �āfiyet-sūz’dan bunda murād �Abdurrezzāḳ-ı 

Yemenī’dir, kīmyāgerlikden murād, eyledügi (M,T+ tevekkül ü) ḳanā�atdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol rind-i �āfiyet-sūzuñ himmeti ḳulıyam ki gedālıḳ ṣan�a-

tında kīmyāgerlik bilür, ya�nī kemāl-i faḳr ile kemāl-i istiġnādadır. Ba�żıları 

didiler ki rind-i �āfiyet-sūz Pīr-i Gülreng’dir, ve’l-
ilmu 
inde’llāh1.

ا ا و  א دل د
ی دا ۀ  כ آد  

Bi-bāḫtem dil-i dīvāne vu ne-dānistem

Ki ādemī-beçe�i şīve-i perī dāned

Bi-bāḫtem fi�l-i māżī mütekellim vaḥde, lüġat ḥasebince oynatdım ve oy-

nadım dimekdir, lāzımla müte�addī beyninde müşterekdir, ammā isti�mālde al-

dırdım ma�nāsınadır. Ekẟeri bu edāyı öçle2 oynanan oyunlarda isti�māl iderler, 

meẟelā nerd oyunında ve şaṭranç ve tavla (223b) oyunında. Dil-i dīvāne iżā-

feti beyāniyyedir ve bāḫtem’iñ mef�ūli. Vāv ḥarf-i ḥāl. Ne-dānistem mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūn. (M,T+ Ki ḥarf-i beyān.) Ādemī ve insī, (M,T+ kesr-i hemzeyle,) 

ve insān bir ma�nāyādır. Pes, ādemī-zāde3 ādem oġlı dimekdir ve yā ḥarf-i 

vaḥdet. Şīve-i perī iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dīvāne göñli aldırdım, ḥālbuki bilmedim ki bir ādemī-zā-

de perī şīvesin bilür, ya�nī ādemī-zāde perī işini işledügini bilmedim. Ḥāṣılı, 

ādem oġlını perī şekline mütemeẟẟil olduġını bilmedim göñlüm aldırmayınca.

אن  אه  ه  آن כ כ   و 
ی دا د ا داد אن 

Be-ḳadd u çihre her ān kes ki şāh-ı ḫūbān şud

Cihān bi-gīred eger dād-gusterī dāned

1 S: va’llāhu a�lem. İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir

2 T: avuçla. F: avuc-ile (metin harekeli)

3 Beyitte ādemī-beçe geçmektedir, vezin için de bu şekil gerekmektedir. 
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Be-ḳadd u çihre; bā ḥarf-i sebeb, taḳdīri be-leṭāfet-i ḳadd u çihre’dir. 

Dād-guster vaṣf-ı terkībīdir, �adl döşeyici dimekdir ya�nī �adālet eyleyici.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳadd ü çehre leṭāfetiyle her ol kimse ki şāh-ı ḫūbān oldı, 

cihānı ṭutar ya�nī tamām-ı cihāna pādişāh olur eger �adālet eylemek bilürse, 

ya�nī �āşıḳ olan bendelere �adālet idüp cevr ü ẓulm üzre olmazsa.

אه د آ א כ  כ  ز  د
כ   و   دری دا
Zi-naẓm-ı dil-keş-i Ḥāfıẓ kesī şeved āgāh

Ki luṭf-ı ṭab� u suḫan goften-i Derī dāned

Naẓm-ı dil-keş iżāfeti beyāniyyedir ve Ḥāfıẓ’a iżāfeti lāmiyye. Kesī; yā 

ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Luṭf-ı ṭab� iżāfeti lāmiyyedir. Suḫan, 
goften’iñ muḳaddem mef�ūlidir, Derī’ye iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti-

dir. Derī Fārisīniñ faṣīḥine dirler. Bunuñ aṣlı budur ki Behrām-ı Gūr zamān-ı 

salṭanatında1 yasaġ eyledi ki ḳapusında Fārisī dil söyleşeler ve aḥkām u berevāt 

Fārisī diliyle yazıla, ḥāṣılı, ḳapusında ġayrı dil isti�māl olmasun diyü yasaġ2 

eyledi. Pes, bu dili anıñ ḳapusına nisbet idüp Derī didiler, �alā külli ḥāl murād 

Fārisīdir. Pes,

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñül çekici ve göñül alıcı naẓmından bir kimse 

ḫaberdār olur ki leṭāfet-i ṭab�a mālik ola ve Fārisī söz söylemege ḳādir ola, ḥāṣılı, 

Fārisī bile. Zīrā Fārisī bilmeyince Ḫāce’niñ nikāt u deḳāyıḳına vāṣıl olımaz3.

1 M, T: zamānında ve salṭanatında. 

2 M, T, F: tenbīh. 

3 M: olamaz. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Bāhr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א  אر  א כ    و و
א  כאر כאر  ا در  ا

Be-ḥusn-i ḫulḳ u vefā kes be-yār-ı mā ne-resed

Tu-rā derīn suḫan inkār-ı kār-i mā ne-resed

Be-ḥusn; bā ḥarf-i ẓarf, ḥusn güzellik, ḫulḳ’a iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżā-

fetidir. Tu-rā saña dimekdir. İnkār-ı kār iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir 

ve mā’ya iżāfet lāmiyyedir. Ne-resed bunda lāyıḳ degil ma�nāsınadır. Nitekim 

Şeyḫ Sa�dī, Bostān’da īcāb ṣūretinde īrād eylemiş:

Beyt:   א و  او را ر 
   و ذا   

Mer-ū-rā resed kibriyā vu menī

Ki mulkeş ḳadīm’est u ẕāteş ġanī1

Ve Selmān buyurur:

Beyt:   א ا ر  ز د  
ر   ا ا ا از   م آ 

Merā resed ki zi-dest-i tu tā�ibem goften

Şenīdem āyet-i ‘tūbū ile’llāh’2 ez-leb-i ḥūr3

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥüsn-i ḫulḳda ve vefā-dārlıḳda kimse bizim yārimize iriş-

mez ya�nī bu ma�nālarda kimse bizim yārimiz gibi degil. Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳıyle 

(M,T+ buyurur:) Saña bu sözde ya�nī bizim yārimiz gibi kimse degil sözümüzde 

bizim işimize inkār lāyıḳ degil. Ḥāṣılı, bizim yārimizi her ne ḳadar ki ta�rīf 

eylesek saña bizim ta�rīfimize daḫl ü inkār lāyıḳ degil.

1 Büyüklük ve izzet sadece Allah’a yaraşır. Çünkü hâkimiyeti ezelîdir ve yüce zatının hiçbir şeye ihtiyacı 

yoktur. 

2 ﴾ِ َ ا ا ِا ٓ ُ ُ ﴿ “Allah’a tevbe edin.” Tahrim 66/8. 

3 Bana yaraşan senin elinden tevbe ettiğimi söylemektir. Çünkü hûrinin dudağından ‘Allah’a tevbe edin’ 

âyetini işittim. 
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م راز   د כ  
א  ار  כ    אر 

Be-ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i dīrīn ki hīç maḥrem-i rāz

Be-yār-i yek cihet-i ḥaḳ-guzār-ı mā ne-resed

Be-ḥaḳḳ; bā ḥarf-i ḳasem, ṣoḥbet’e iżāfeti lāmiyyedir ve dīrīn’e beyāniy-

yedir.  Ki ḥarf-i beyān-ı ḳasem. Maḥrem-i rāz iżāfeti lāmiyyedir. Be-yār; bā 

ḥarf-i ṣıla, ne-resed’e müte�alliḳ, yek cihet’e (224a) iżāfeti beyāniyyedir ve 

ḥaḳ-guzār’a iżāfet keẕālik. Guzār ödemek ve edā eylemek ma�nāsına olsa zā 

iledir, ġayrısı ẕāl’ladır, ġaflet olunmaya ki çoḳ kimse bundan ġāfildir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eski ṣoḥbet ḥaḳḳıçün ki hīç bir maḥrem-i rāz bizim yek-ci-

het ü yek-dil, ḥaḳ edā idici yārimize irişmez, ya�nī ḥaḳ-şināslıḳda ve ḥaḳ-güzār-

lıḳda bī-naẓīrdir.

ه ا ه آ אن  و ا  
א  אر  כ  و  

Egerçi ḥusn-furūşān be-cilve āmedeend

Kesī be-ḥusn u melāḥat be-yār-ı mā ne-resed

Ḥusn-furūşān elif ve nūn’la cem oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīri 

dilberān-i ḥusn-furūşān’dır. Be-cilve, āmedeend’e müte�alliḳdir. Be-ḥusn u 
melāḥat; bā ḥarf-i ẓarf veyā ḥarf-i ṣıla, melāḥat bunda ḥusn’e �aṭf-ı tefsīr vāḳi� 

olmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi güzellik ṣatıcı ya�nī ḫalḳa güzellik �arż idici dilberler 

cilveye gelmişlerdir, ammā kimse ḥüsn ü melāḥatda bizim yārimize irişemez. 

Ya�nī ḥüsn-furūş güzellerden bizim yārimize mu�ādil ü muḳābil olur yoḳdur1.

אت آر אزار כא ار  
א  אر  א  כ  כ 

Hezār naḳd be-bāzār-ı kā�ināt ārend

Yekī be-sikke-i ṣāḥib-�iyār-ı mā ne-resed

Be-bāzār; bā ḥarf-i ṣıla, ārend’e müte�alliḳ, kā�ināt’a iżāfet beyāniy-

yedir. Be-sikke, ne-resed’e müte�alliḳ. Sikke’den bunda murād naḳşdır, 

ṣāḥib-�iyār’a iżāfeti lāmiyyedir ve mā’ya iżāfeti keẕālik. Üslūb-ı �Arabiyyet 

ṣāḥib’iñ �iyār’a iżāfetidir, ammā �Acem ekẟer sākin isti�māl ider.

1 S: mu�ādil ve muḳābil yoḳdur. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Bāzār-ı kā�ināta biñ naḳd getürürler ya�nī her gün �āleme 

biñ ḥüsn ṣāḥibi dilber gelür, ammā birisi bizim ṣāḥib-�iyārımız sikkesine iri-

şemez. Ya�nī hīçbiriniñ naḳşı ve şekli bizim cānānımızıñ naḳşına ve şekline 

irişmez ve aña beñzemez.

כ כ  و  آ ز כ ار  
א  אر  ئ  

Hezār naḳş ber-ayed zi-kilk-i ṣun� u yekī

Be-dil-peẕīrī-i naḳş-i nigār-ı mā ne-resed

Kilk-i ṣun� iżāfeti lāmiyyedir. Vāv ḥarf-i ḥāl. Yekī mıṣrā�-ı ẟānīye merhūn-

dur. Be-dil-peẕīrī; bā ḥarf-i ṣıla, ne-resed’e müte�alliḳ ve yā ḥarf-i maṣdar. 

Dil-peẕīr vaṣf-ı terkībīdir, peẕīrīden’den, göñül ḳabūl idici ya�nī bir nesneyi 

göñül ḳabūl eylemek, naḳş’a iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlinden-

dir ve naḳş’ıñ nigār’a ve nigār’ıñ mā’ya lāmiyyelerdir. Naḳş’ıñ nigār’a iżāfeti 

leṭāfetden ḫālī degil, zīrā nigār lüġatde naḳş’a dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣun� kilkinden biñ naḳış çıḳar her dem her sā�at, ḥālbuki 

birisi bizim nigārımızıñ naḳşı gibi dil-peẕīr degil, ya�nī dil-peẕīrlikde anıñ naḳ-

şına bir nigārıñ naḳşı irişmez.

אش دان  و وا  د ز  
א  وار  א ا כ  

Dilā zi-ṭa�n-ı ḥasūdan me-renc u vāẟıḳ bāş

Ki bed be-ḫāṭır-ı ummīdvār-ı mā ne-resed

Vāẟıḳ ism-i fā�ildir, mu�temid ma�nāsına, ya�nī Allāh’ıñ luṭf u iḥsānına mu�-

temid ol. Ki ḥarf-i ta�līl. Be-ḫāṭır, ne-resed’e müte�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ḥasūdlar ṭa�nından incinme ve Allāh’ıñ keremine 

i�timād eyle, zīrā bizim ümīdli göñlümüze anlarıñ ṭa�nından żarar u ziyān iriş-

mez, ya�nī anlarıñ ṭa�nından bed-ḥāl olmazız, ḳo ne dirlerse disünler.

אن ر א  כא در 
א  אر  ای د אن  د כ 

Dirīġ ḳāfile-i �omr k’ānçunān reftend

Ki gerdeşān be-hevā-yı diyār-ı mā ne-resed
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Ḳāfile-i �omr iżāfeti beyāniyyedir. K’ānçunān; ki ḥarf-i beyān, ānçunān 

ancılayın dimekdir. Ki yine ḥarf-i beyān. Gerdeşān iżāfeti lāmiyyedir. Ma�lūm 

ola ki Fārisīde mużāf olan lafẓıñ āḫiri meksūr oḳunur, illā żamāyire mużāf ola-

nıñ āḫiri meftūḥ oḳunur, gāh żarūret-i vezn içün sākin oḳunur. Be-hevā; bā 

ḥarf-i ṣıla, ne-resed’e (224b) müte�alliḳ, hevā’nıñ diyār’a ve diyār’ıñ mā’ya 

iżāfeti lāmiyyedir. (M,T+ Hevā yerle gök ortasına dirler.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayf ki ḳāfile-i �ömr şöyle gitdiler ki anlarıñ tozı bizim 

diyārımız havāsına irişmedi, ya�nī geçen ve giden �ömürden bizde eẟer ḳalmadı, 

eger ḳalsa civānlıḳ �ömri bizimle olurdı.

ی כ را אك ره  ی כ ا  אن 
א  ار  ی از ر א אر 

Çunān bi-ziy ki eger ḫāk-i reh şevī kes-rā

Ġubār-ı ḫāṭırī ez-reh-guẕār-ı mā ne-resed

Bi-ziy; bā ḥarf-i te�kīd, ziy fī�l-i emr müfred muḫāṭabdır, diril (M,T+ ya�nī 

zindegānī eyle) dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Şevī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, 

olursun dimekdir.  Kes mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ġubār-ı ḫāṭır iżāfeti lā-

miyyedir, yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫalḳla şöyle zindegānī eyle ki, eger yol ṭopraġı da olursañ fa-

rażā kimseye bizim geçidimizden ġubār-ı ḫāṭır irişmeye. Ya�nī şöyle diril ki aṣlā 

(S+ senden) kimseniñ ḫāṭırı rencīde olmasun. Beytde ḫiṭābdan tekellüme iltifāt var.

ح  او א و  כ   
א  אر  אد כא  

Bi-sūḫt Ḥāfıẓ u tersem ki şerḥ-i ḳıṣṣa-i ū

Be-sem�-i pādişeh-i kāmgār-ı mā ne-resed

Be-sem�; bā ḥarf-i ṣıla, ne-resed’e müte�alliḳ, pādişeh’e iżāfet lāmiyyedir 

ve kāmgār’a beyāniyye. Kāmgār’da gār edāt-ı fā�ildir -cı ma�nāsına, murādcı 

dimekdir ya�nī ṣāḥib-i murād.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ yandı ve ḳorḳarım ki anıñ ḳıṣṣası şerḥi bizim kāmkār 

pādişāhımızıñ sem�ine irişmeye, ya�nī ḳorḳarım ki sa�ādetli pādişāhımız bizim 

yanup yaḳıldıġımızı ṭuymaya dimekdir.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

ا  אن  כ  א  אد   
ا  ان  אره  א  د 

Nefes-i bād-ı ṣabā muşk-feşān ḫāhed şud

�Ālem-i pīr diger bāre civān ḫāhed şud

Nefes-i bād-ı ṣabā iżāfetleri beyāniyyedir. Muşk-feşān vaṣf-ı terkībīdir, 

feşānīden’den, müşk ṣaçıcı dimekdir. �Ālem-i pīr iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bād-ı ṣabā nefesi müşk-feşān olısardır, (S,T+ ya�nī güzel ḳo-

kular getüriserdir, ḥāṣılı, bahār faṣlı olısardır. �Ālem-i pīr gine civān olısardır,) 

ya�nī ḳış şiddetinden ve zaḥmetinden ḳurtılup �ālem1 faṣl-ı bahār gelmek sebe-

biyle yeñilenüp civān olısardır.

ا داد אم    ان  ار
ا  ان  א    

Erġuvān cām-ı �aḳīḳī be-semen ḫāhed dād

Çeşm-i nergis be-şaḳāyıḳ nigerān ḫāhed şud

Cām-ı �aḳīḳī iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i nisbet. Be-semen; bā ḥarf-i 

ṣıla, ḫāhed dād’a müte�alliḳ. Çeşm-i nergis iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. 

Be-şaḳāyıḳ, nigerān’a müte�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Erġuvān �aḳīḳe mensūb cāmı aḳ güle viriserdir ya�nī se-

menle bāġçede cem� olup hem-meclis ve hem-ṣoḥbet olısardır. Çeşm-i nergis 

de lāleye nigerān olısardır. Ya�nī nergis ü lāle ṣaḥrāda ve ġayrı yerde hem-civār 

olup şaḳāyıḳ manẓūr-ı nergis olısardır.

ان  אول כ כ از   ا 
ا  אن  ه ز دۀ   ا  א 

Īn teṭāvul ki keşīd ez-ġam-ı hicrān bulbul

Tā serā-perde-i gul na�re-zenān ḫāhed şud

1 M: �ālem-i pīr. 
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Teṭāvul bunda ẓulüm1 ma�nāsınadır. Tā bunda ilā ma�nāsınadır. Serā-per-
de’niñ ma�nāsı sābıḳan mufaṣṣal beyān olunmuşdur. Na�ra lüġatde geñizden 

çıḳan ṣavtdır, ammā �Acem aṣvāt-ı şedīdede isti�māl ider. Na�re-zenān na�ra 

uraraḳ ya�nī feryād u fiġān iderek dimekdir. Şud bunda reft ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ẓulmi ki hicrān ġamından bülbül çekdi, gül serā-perde-

sine dek na�ra uraraḳ gidiserdir. Ya�nī gül ki sulṭān-ı bahārdır ve ṣāḥib-i serāy 

(225a) u serā-perdedir ki selāṭīne lāzımdır, imdi bülbül-i �āşıḳ bu ḳadar zamān 

gül firāḳı ġamını2 çekmek sebebiyle bī-iḫtiyār çaḳ serā-perde-i güle dek teẓal-

lüm ü feryād u fiġān iderek gidiserdir. Serā-perdeyi iç ḥavlısı ma�nāsına alan 

ma�nā serā-perdesinden ṭaşra gitmiş3.

ده  م  אت  ا  ز  
ا  אن   و دراز و ز

Ger zi-mescid be-ḫarābāt şudem ḫurde me-gīr

Meclis-i va�ẓ dirāz’est u zamān ḫāhed şud

Şudem bunda reftem ma�nāsınadır. Ḫurde lüġatde ufaḳ tefege4 dirler, 

ammā bunuñ gibi yerlerde daḫl ü ṭa�n ma�nāsınadır. Ḫāhed şud bunda gider 

ve geçer ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger mescidden meyḫāneye vardım ise daḫl ü ṭa�n eyleme, 

zīrā mescidde vā�iẓ var ve meclis-i va�ẓ ise uzundur ve zamān geçiserdir. Ya�nī 

meclis-i va�ẓda eglenüp meyḫāneye varmaḳ zamānı geçiserdir. İmdi mescidden 

meyḫāneye varmaġıñ5 sebebi budur.

כ دا  وز  ت ا ای دل ار 
ا  אن  א را כ  א  
Ey dil er �işret-i imrūz be-ferdā fikenī

Māye-i naḳd-i beḳā-rā ki ḍamān ḫāhed şud

Māye-i naḳd-i beḳā iżāfetleri beyāniyyedir. Māye bunda sermāye ma�nāsı-

nadır. Ki bunda ismdir kim ma�nāsına ve ḍamān kefīl dimekdir.

1 S: teẓallüm. 

2 S: firāḳını ve ġamını. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī>

4 S: ufaḳ ve devege. T, F: uvaḳ devege. 

5 S: varmanıñ. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, bugünüñ �işret ü ẕevḳini eger irteye ṣalarsañ ya�nī 

te�ḫīr iderseñ naḳd-i beḳā sermāyesine kim kefīl olur, ya�nī bugünden ṣoñra 

bāḳī ḳalacaġıña kim kefīl olur? Cā�izdir ki �ömür vefā eylemeye, imdi furṣat 

ġanīmetdir, bugüni irteye ḳomayup ẕevḳe mübāşir olmaḳ gerek.

ر ح از د  כ  אن  אه 
ا  אن  א   ر از  

Māh-ı Şa�bān ḳadeḥ ez-dest me-nih k’īn ḫurşīd 

Ez-naẓar tā şeb-i �īd-i Ramażān ḫāhed şud

Ḫurşīd’den bunda ḳadeḥ murāddır teşbīh ṭarīḳiyle, bāde ile ṭolu olduḳda1. 

Tā bunda intihā-yı ġāyet içündür zamānda. Şud bunda reft ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Şa�bān ayı ḳadeḥi elden ḳoma, zīrā ḫurşīd-i ḳadeḥ Ra-

mażān bayrāmı gicesine dek2 naẓardan gidiserdir. Ya�nī bayrām gelince3 ele 

alınmaz, imdi furṣatı ġanīmet bilüp māh-ı Şa�bān’da ol ḳadar ḳadeḥ urmaḳ 

gerek ki bayrāma dek kifāyet eyleye.

ش     
ا  אغ آ از راه و ازان  כ 
Gul �azīz’est ġanīmet şumurīdeş ṣoḥbet

Ki be-bāġ āmed ezīn rāh u ezān ḫāhed şud

Ezīn rāh’dan murād vücūda gelmesidir ve ezān rāh’dan fenā bulup4 

serī�ü’z-zevāl olmasıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gül �azīzdir, ṣoḥbeti ġanīmet ṣayıñ ya�nī5 ġanīmet biliñ, 

zīrā bāġa gelüp ve eglenmeyüp gine tīz gidiserdir, ḥāṣılı6, serī�ü’z-zevāldir.

ود ان و  ل  א  ا 
ا  אن    כ  ر و 

Muṭribā meclis-i uns’est ġazel ḫān u surūd

Çend gūyī ki çunīn reft u çunān ḫāhed şud

1 S: ṭolu olduġı vakit. 

2 S: geçene dek. 

3 S: gelmeyince. ‘Bayram gelinceye kadar’ anlamında. Eski Anadolu Türkçesinde ‘gelince’ zarf fiili aynı 

zamanda ‘gelinceye kadar’ anlamı da taşımaktaydı. 

4 M, T: olup. 

5 S: ve. 

6 S: ve. 
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Muṭribā münādā. Meclis-i uns iżāfeti lāmiyyedir. Ḫān fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab, oḳı ya�nī ırla dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey muṭrib, āşinālar meclisidir, ġazel oḳı ve ır ırla1 ya�nī ġa-

zel-ḫānlıḳ ve gūyendelik eyle. Nice bir söylersin ki böyle vāḳi� oldı ve ancılayın 

vāḳi� olısardır, ya�nī nice bir māżī ve müstaḳbel muṣāḥabetini eylersin.

د ی ا و א از   آ 
ا  دا כ روان    

Ḥāfıẓ ez-behr-i tu āmed sūy-ı iḳlīm-i vucūd

Ḳademī nih be-vedā�eş ki revān ḫāhed şud

Sūy-ı iḳlīm iżāfeti lāmiyyedir ve vucūd’a iżāfet beyāniyyedir. Ḳademī; yā 

ḥarf-i vaḥdet. Nih, nūn’uñ kesri (225b) ve hā-yı aṣliyye ile, fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab, ḳo dimekdir. Be-vedā�eş; bā ḥarf-i ṣıla, fi�l-i emre müte�alliḳ. Vedā�, 
vāv’ıñ fetḥiyle, tevdī� ma�nāsına ismdir, selām teslīm ve kelām teklīm ma�nāsına 

ism olduġı gibi, şīn-i żamīr Ḥāfıẓ’a rāci�dir. Ki ḥarf-i ta�līl. Revān ḫāhed şud 

revān olısardır ya�nī gidiserdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ vücūd iḳlīmi cānibine seniñ içün geldi. İmdi vedā�ı-

na bir ḳadem (M,T+ ḳo ki yine) revān olısardır, ya�nī Ḥāfıẓ’la vedā� eyle ki yine 

gidiserdir. Ḥāṣılı, bu vücūd-ı fānīden ol �ālem-i bāḳīye �azm idüp varısardır.

1 M: oḳı ve ırla. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fei�lātün Fei�lātün Fei�lün

אد כ א  כ  روزی כ ز  כ  כ
ه כ آزاد כ د ا دو  

Kilk-i muşkīn-i tu rūzī ki zi-mā yād koned

Bi-bered ecr-i du ṣed bende ki āzād koned

Kilk-i muşkīn iżāfeti beyāniyye ve tu’ya iżāfet lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. 

Yād koned aña ve añar ma�nāsınadır1. Ecr bunda ẟevāb ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ misk gibi siyāh ḳalemiñ bir gün ki bizi añar, iki yüz ḳul 

āzād eylemeniñ ẟevābın bulur, ya�nī iki yüz ḳul āzād eylemek miḳdārı ẟevāb bulur.

אدش ل  כ   א 
אد כ א  د   دل   
Ḳāṣıd-ı ḥażret-i Selmā ki selāmet bādeş

Çi şeved ger be-selāmī dil-i mā şād koned

Ḳāṣıd ḫaber ü selām u mektūb ileten peyke dirler. Selmā Leylā gibi bir 

ma�şūḳanıñ2 ismidir ki zamān-ı sābıḳda gelmişdir. Ki selāmet bādeş cümle-i 

du�ā�iyyedir, �ilm-i Bedī�’de ḥaşv-i melīḥ dirler, şīn-i żamīr ḳāṣıd’a rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥażret-i Selmā’nıñ peyki ki selāmet olsun ol peyke, ne 

olurdı eger bir selāmla bizim göñlümüzi şād ideydi. Ya�nī Selmā ki cānāndan 

kināyetdir, ne olurdı ki ḳāṣıd andan bir mektūb ve bir ḫaber getürmekle bizim 

dilimizi şād ideydi.

از و  ا ر دل آن  א رب ا
אد כ ری    כ  

Yā Rab ender-dil-i ān ḫusrev-i şīrīn endāz

Ki be-raḥmet guẕerī ber-ser-i Ferhād koned

1 S: Yād koned añar. 

2 S, T: ma�şūḳuñ. 
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Ender bunda bā-yı ṣıla ma�nāsınadır. Ḫusrev-i şīrīn iżāfeti beyāniyyedir. 

Endāz fi�l-i emr müfred muḫāṭab, bıraḳ dimekdir, ilḳā1 ma�nāsına. Ki ḥarf-i 

beyān. Be-raḥmet, guẕerī lafẓına müte�alliḳdir. Ber-ser-i Ferhād Ferhād’ıñ 

başı üzerine ya�nī yanına dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rab, ol ṭatlu pādişāhıñ ya�nī bizim şīrīn cānānıñ göñline 

ṣal ya�nī ḫāṭırına ilḳā eyle ki merḥametle Ferhād’ıñ başı üzerine güẕer eyleye 

ya�nī Ferhād cānibine uġraya. Bunda Ḫusrev, Şīrīn ve Ferhād tenāsüb ṭarīḳiy-

le ẕikr olmuş ki Ḫusrev’den murād  cānāndır ve Ferhād’dan Ḫāce kendi ve 

Şīrīn’den maḳbūl ü maṭbū�.

د אدم  ۀ   ز  א  א
אد כ א   כ אره  א د 

Ḥāliyā �işve-i �ışḳ-ı tu zi-bunyādem burd

Tā diger bāre ḥakīmāne çi bunyād koned

�İşve-i �ışḳ iżāfeti lāmiyyedir. �İşve göñül aldamaḳ, tu’ya iżāfeti de böyledir. 

Tā bunda �acabā ma�nāsınadır. Diger bāre bir kez daḫi dimekdir. Ḥakīmāne 

�āḳılāne ve �ālimāne dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şimdi seniñ �ışḳıñ �işvesi beni bünyādımdan iletdi ya�nī 

beni benden2 aldı. �Acabā bir kez daḫi �āḳılāne ne bünyād ü tedbīr idecektir 

ya�nī beni benden aldıḳdan ṣoñra daḫi ne eylese gerek?

א  אك  از    
ا داد כ א   א   כ 

Gevher-i pāk-i tu ez-midḥat-i mā mustaġnī’st

Fikr-i meşşāṭa çi bā-ḥusn-i Ḫudā-dād koned

Gevher-i pāk iżāfeti beyāniyyedir (M,T+ ve tu’ya iżāfet lāmiyye.) Midḥat, 
mīm’iñ kesriyle, ve medḥ ve medīḥ ögmek ma�nāsınadır, mā’ya iżāfeti lāmiy-

yedir. Fikr-i meşşāṭa iżāfeti de böyledir. Bā bunda ḥarf-i ṣıladır. Ḥusn-ı Ḫu-
dā-dād iżāfeti beyāniyye. Ḫudā-dād ẕātiyyātda isti�māl olunur ya�nī müktese-

bī olmayan (226a) şeylerde3.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ gevher-i pākiñ ya�nī ẕāt-ı pākiñ bizim medḥimizden 

müstaġnīdir ya�nī bizim medḥimize iḥtiyācı yoḳ. Mıṣrā�-ı ẟānīyi irsal-i meẟel 

1 M: elḳı. 

2 S: senden. 

3 T: işde. 
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idüp buyurur: Meşşāṭanıñ fikri Ḫudā-dād ḥüsne ne eyler ya�nī ḥüsn-i ẕātīye 

ne zīnet virmege ḳādirdir? Ḥāṣılı, Allāhu Te�ālā güzel ḫalḳ eyledügi kimseniñ 

meşşāṭa tezyīnine iḥtiyācı yoḳ. Murādı cānānınıñ kemāl-i cemālini beyāndır.

ادت  אن כ כ    ا
אد כ ا   آ ا    

İmtiḥān kon ki besī genc-i murādet bi-dehend

Ger ḫarābī çu merā luṭf-i tu ābād koned

Genc-i murād iżāfeti beyāniyyedir. Ḫarābī; yā ḥarf-i vaḥdet. Çu edāt-ı teşbīh.

Maḥṣūl-i Beyt: Tecrübe eyle ki saña çoḳ murād gencini virürler ya�nī saña 

murādıñ virürler veyā virsünler, emr-i ġā�ib olmaḳ i�tibāriyle, eger benim gibi 

bir ḫarābı seniñ luṭfuñ ābād u ma�mūr eylerse. Ya�nī baña ki luṭf u iḥsān üzere 

olasın, Allāhu Te�ālā her ne murādıñ var ise virür.

א و ز א   د از  אه را  
ی כ درو داد כ א  כ  ر 

Şāh-rā bih buved ez-ṭā�at-ı ṣed sāle vu zuhd

Ḳadr-i yek-sā�ate �omrī ki derū dād koned

Ṭā�at-ı ṣed sāle iżāfeti lāmiyyedir. Ḳadr-i yek-sā�ate iżāfeti de böyledir. Yek 
sā�ate’deki hā-i resmiye miḳdār ma�nāsını ifāde ider1. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Dād �adl ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāha yüz yıllıḳ zühd ü ṭā�atden yegdir bir sā�atlik �ömr 

ḳadarı ki anda ya�nī ol bir sā�atlik �ömr içinde �adālet eyleye. Ḥāṣılı (S+ yüz yıllıḳ 

zühd ü ṭā�atdan yegdir bir sā�at �ömr ḳadarı ki anda) yüz yıllıḳ taḳvā ve ẟevābı 

ḳadarı var (S,T+ ol bir sā�atlik �adālet içinde geçen �ömür miḳdārında. İmdi) bu 

�adālet içinde geçen ol bir sā�atlıḳ �ömr ḳadri ol yüzyıllıḳ zühd ü ṭā�at ḳadrinden 

yegdir, zīrā ‘
Adlu sā
atin ḫayrun min 
ibādeti seb
īne seneten’2 buyurulmuşdur.

از ر  د ا د  د  ره 
اد כ א ره  م آن روز כ 

Reh ne-burdīm be-maṭlūb-ı ḫod ender-Şīrāz

Ḫurrem ān rūz ki Ḥāfıẓ reh-i Baġdād koned

1 S: hā miḳdār ifāde ider. 

2 Bir saat/bir an adaletle hüküm vermek yetmiş yıl ibadetten daha hayırlıdır. 
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Be-maṭlūb; bā ḥarf-i ṣıla, ne-burdīm’e müte�alliḳ. Ḫurrem lüġatde şād 

u ferḥān ma�nāsınadır, rūz’a isnād mecāz-ı mürsel ḳabīlindendir, ḥaḳīḳatde 

ol günde kendiniñ şādīlıġıdır. Ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat. Ḥāfıẓ mübte-

dā, koned ḫaberi. Reh-i Baġdād iżāfeti lāmiyyedir ve ḫaberiñ mef�ūl-i ṣarīḥi 

mużāf ḥaẕfiyle, taḳdīri �azm-i reh-i Baġdād koned’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şīrāz’da kendi maṭlūbumuza yol iletmedik ya�nī murādı-

mıza vāṣıl olmadıḳ. Şād u ferhān olsun ol gün ki Ḥāfıẓ Baġdād yolına �azm 

eyleye ya�nī Baġdād’a sefer eyleye. Zīrā selāṭīn-i İlḫāniyeniñ ekẟeri Baġdād’da 

otururlardı ve Selmān anlarıñ meddāḥlarından idi ve Ḫāce ile ziyāde teveddüd 

üzere idi. Pes, anda varup kām-rān olmaḳ ister.

215

Ve lehu eyżan
 Ez-Bāhr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�ilü Fā�ilāt

א  אد  ش   כ ز  ی 
א  א  آ אر آ از 

Būy-ı ḫoş-ı tu her ki zi-bād-ı ṣabā şenīd

Ez-yār-i āşinā suḫan-i āşinā şenīd

Būy-ı ḫoş iżāfeti beyāniyyedir ve tu’ya iżāfet lāmiyye. Ki bunda ismdir, 

kim ma�nāsına. Mıṣrā�-ı ẟānī iżāfetleri beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ güzel ḳoḳuñı  her kim ki bād-ı ṣabādan işitdiyse yār-ı 

āşinādan āşinā sözin1 işitdi. Suḫan-i āşinā iżāfetiniñ lāmiyye ve beyāniyyeye 

taḥammüli var, fe-te�emmel.

ار  د دل   ا  ا 
ا  א د   אر  כ 

Īneş sezā ne-būd dil-i ḥaḳ-guzār-ı men

K’ez-ġam-gusar-ı ḫod suḫān-ı nā-sezā şenīd

1 M, T: yār-i āşinā sözin. 
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Īneş; żamīr iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle dil’e rāci�dir. Dil-i ḥaḳ (226b) 
-guzār iżāfeti beyāniyyedir. K’ez; ki ḥarf-i beyān. Ġam-gusār eglenceye dirler, 

ḫod’a iżāfeti lāmiyye. Suḫan-ı nā-sezā iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ḥaḳ edā idici göñlüme bu lāyıḳ degil idi ki kendi 

eglence yārından nā-sezā ve nā-ma�ḳūl söz işitdi.

כ ا  אل  אه    ای 
ا  אه و  כא  ش   כ 

Ey şāh-ı ḥusn çeşm be-ḥāl-ı gedā fiken

K’īn gūş bes ḥikāyet-i şāh u gedā şenīd

Be-ḥāl; bā ḥarf-i ṣıla, fiken’e müte�alliḳ, ya�nī mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir fi-
ken’iñ ve çeşm ṣarīḥi. K’īn; ki ḥarf-i ta�līl. Ḥikāyet-i şāh iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey güzellik pādişāhı, gedānıñ ḥāline naẓar ṣal ya�nī ben 

gedāya iltifāt eyle, zīrā bu ḳulaḳ çoḳ şāh u gedā ḳıṣṣasını işitdi. Ya�nī pādişāhlar, 

gedālara iltifāt idegelmişlerdir, sen de ben gedāya iltifāt eyle.

ر وز   א   ا א  
ا  خ ا   دور  כ  

Mā mey be-bāng-ı çeng ne imrūz mī-ḫorīm

Bes devr şud ki gunbed-i çarḫ īn ṣadā şenīd

Be-bāng; bā ḥarf-i muṣāḥabet, mī-ḫorīm’e müte�alliḳ, çeng’e iżāfet lāmiy-

yedir. Devr bunda zamān ma�nāsınadır. Gunbed-i çarḫ iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Biz bādeyi çeng āvāzıyla hemān bugün içmeziz, çoḳ zamān 

oldı ki günbed-i çarḫ ya�nī felek bu āvāzı işitdi1. (M,T+ Ya�nī bizim eyledigimiz 

bāde meclisinde çeng ü çeġāne āvāzını çoḳ işitdi.)

وز  כ אده ز   ا א 
ا  א ه ا  כ אر    

Mā bāde zīr-i ḫırḳa ne imrūz mī-keşīm

Ṣed bār pīr-i meykede īn mācerā şenīd

1 T, F: çoḳ zamān oldı ki zamān bu āvāzı işitdi. 
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Edāt-ı nefy ma�nā cihetinde mī-keşīm’e muḳayyeddir.

Maḥṣūl-i Beyt: Biz bādeyi ḫırḳamız altında hemān bugün çekmeziz, ya�nī 

bu zamāna dek çekegelmişiz. Yüz kerre pīr-i muġān bu mācerāyı işitdi, ya�nī 

bizim ḫırḳa altında bāde çekdügümüzi.

כ  כ  א אرف  ا כ   
א  وش از כ אده  در  כ 

Sırr-ı Ḫudā ki �ārif-ı sālik be-kes ne-goft

Der-ḥayretem ki bāde-furūş ez-kucā şenīd

Sırr-ı Ḫudā maḳūl-i ḳavl-i ṣarīḥ ve be-kes (S,T+ ġayr-i) ṣarīḥ. Ki ḥarf-i rā-

bıṭ-ı ṣıfat. �Ārif-i sālik iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh’ıñ sırrını ki �ārif-i sālik kimseye söylemedi ve bildür-

medi, ḥayretdeyim ki bāde-furūş nereden işitdi. Ya�nī �āşıḳlar cānānı �ışḳ u 

muḥabbetini pūşīde ve mestūr ṭutarken ta�accüb iderim ki bāde-furūşlar ḳan-

dan işitdi, ya�nī1 �ālem ḫalḳına nereden münteşir oldı?

ی او   م ز  כ وم ا 
א  ی و א כ  از  ز

Maḥrūm eger şudem zi-ser-i kūy-i ū çi şud

Ez-gulşen-i zemāne ki būy-ı vefā şenīd

Eger şudem eger reftem dimekdir. Mıṣrā�-ı ẟānīyi meẟel ḥükminde icrā 

eylemiş. Ki ism-i istifhāmdır. Būy-ı vefā iżāfeti beyāniyyedir. (S,F+ Şenīden işit-

mekdir ki ḥāsse-i sem�a maḫṣūṣdur, ḳoḳuda isti�māl eyemek mecāzendir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Eger cānānıñ ser-i kūyından maḥrūm gitdim ise ne oldı, 

zamāne gülşeninden kim vefā ḳoḳusını işitdi? Ya�nī kūy-ı cānān vefā gülşenidir, 

ben andan maḥrūm gitdim ise �aceb degil ki, �ışḳ işidir, elbette ḥırmāndan ḫālī 

degil.

אن כ ز م رازی כ  א  א رب כ
א  ح آن د כ   و  دل 

Yā Rab kucā’st maḥrem-i rāzī ki yek zemān

Dil şerḥ-i ān dehed ki çi goft u çihā şenīd

1 S: ve. 
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Yā Rab; cā�izdir ki yā Rab’dan murād yā Allāh ola ve cā�izdir ki �acabā ma�nā-

sına ola. Kucā’st muḳaddem ḫaber, (S,F+ maḥrem-i rāz mu�aḫḫar mübtedā.) 

Maḥrem-i rāz iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i beyān. Yek zemān 

mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Şerḥ-i ān iżāfeti maṣdarıñ (227a) mef�ūline iżāfeti-

dir. Dehed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib. Ki ḥarf-i beyān. Çihā çi’niñ cem�idir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rab, ḳandadır bir maḥrem-i rāz ki bir zamān göñül 

neler görüp neler işitdiginiñ şerḥini vire. Ya�nī ḳanı bir maḥrem-i rāz ki göñül 

aña ser-güẕeştini beyān eyleye.

ا  כ  א כ   א 
א  א  ز  כאن כ כ   

Sāḳī bi-y-ā ki �ışḳ nidā mī-koned bulend

K’ān kes ki goft ḳıṣṣa-i mā hem zi-mā şenīd

Sāḳī münādā. Ki ḥarf-i beyān. �Işḳ mübtedā ve mā-ba�di ḫaberi. K’ān kes; 
ki ḥarf-i beyān-ı nidā.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, gel ki �ışḳ bülend nidā ider ya�nī ṣavt-i a�lā ile nidā 

ider ki ol kimse bizim ḳıṣṣamızı söyledi, gine bizden işitdi, ya�nī bizden işidüp 

söyledi.

אن אم  כ  אدۀ  ش  כ 
א  ی ر ش   כ د 

Ḫoş mī-konem be-bāde-i muşkīn meşām-ı cān

K’ez-delḳ-pūş-ı  ṣavma�a būy-ı riyā şenīd

Maḥṣūl-i Beyt: Cān meşāmmını bāde-i müşkīnle güzel ve laṭīf ideyim, zīrā 

meşāmm-ı cānım1 ṣavma�a ḫırḳa-pūşından riyā ḳoḳusın işitdi ya�nī riyā ḳoḳu-

sından meşāmm-ı cānım müşevveş (M,T+ oldı.) İmdi anı ıṣlāḥ eylemek içün bā-

de-i müşkīnle mu�aṭṭar (M,T+ eyledim.)

ا و   כ    
א  ه  آن כ  ر

Pend-i ḥakīm �ayn-i ṣavāb’est u maḥż-ı ḫayr

Ferḫunde-baḫt ān ki be-sem�-i rıżā şenīd

1 S, T: meşāmmım. 
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Pend-i ḥakīm iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir. �Ayn-ı ṣavāb ve maḥż-ı 
ḫayr iżāfetleri beyāniyyelerdir. Ferḫunde ḳutlı ya�nī mübārek1. Baḫt-ı ān 

iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Be-sem�-i rıżā; bā ḥarf-i muṣāḥebet, 

şenīd’e müte�alliḳdir ve iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥakīmiñ naṣīḥati �ayn-ı ṣavāb u maḥż-ı ḫayrdır. �Ayn-ı 

ṣavāb ṣavāb kendi dimekdir ve maḥż-ı ḫayr çımçıḳ ḫayr dimekdir, (M,T+ zīrā 

maḥż çıġ2 dimekdir.) Mübārek baḫtlu ol kimsedir ki rıżā ḳulaġıyla işitdi ya�nī 

diñledi ve ḳabūl eyledi dimekdir.

אل  ای  و دل  א אم   
א  ی  و او    

Her şām mācerā-yı men u dil şemāl goft

Her ṣubḥ guftugū-yı men u ū ṣabā şenīd

Şemāl, şīn’iñ fetḥiyle, lodoz3 didikleri yele4 dirler ve ṣabā sābıḳan mufaṣṣal 

beyān olunmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Her aḫşām benimle göñül mācerāsını bād-ı şimāl söyledi 

ya�nī �āleme dāstān eyledi ve her ṣabāḥ benimle göñül guft ü gūsını ṣabā işitdi. 

Ya�nī (S,T+ göñülle) ṣabāḥ ve aḫşām geçen aḥvāl ü mācerāmı bunlar bildi ve 

añladı ve ḫalḳa dāstān eyledi.

א  و  א و  د
א  אش כ   در آن 

Ḥāfıẓ vaẓīfe-i tu du�ā goften’est u bes

Der-bend-i ān me-bāş ki ne-şnīd u yā şenīd

Bes bunda ancaḳ ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, seniñ vaẓīfeñ du�ā söylemekdir ancaḳ, ya�nī 

hemān du�āya meşġūl olmaḳdır. Ol ḳaydda olma ki cānān işitdi veyā işitmedi. 

Ḥāṣılı, seniñ vaẓīfeñ devām-ı devletine meşġūl olmaḳdır, aña işitdirmek ve 

işitdirmemek degil.

1 S, M: ḳutlu ve mübārek. 

2 M: cemī�. 

3 S: yıldız. M: lodos. 

4 S: yile. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fei�lātün Fei�lātün Fei�lün

د ت  א و  אن را   
د وت  ط  س כ    ا
Ḫastegān-rā çu ṭaleb bāşed u ḳuvvet ne-buved

Ger tu efsūs konī şarṭ-ı muruvvet ne-buved

Ḫastegān-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ, ya�nī ḫasta �uşşāḳıñ. Efsūs bunda ẓulümdür. 

Muruvvet lüġatde erlikdir, ammā seḫā ve kerem ma�nālarında müsta�meldir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Uşşāk-ı ḫastanıñ ki ṭalebi ola ya�nī seniñ viṣāliñe ṭālib ola-

lar ve viṣāle ḳudret u ḳuvvetleri olmaya, eger sen efsūs u bī-dād iderseñ şarṭ-ı 

mürüvvet degildir. Ya�nī kendilerde ki ḳuvvet ü ḳudret olmaya, sen de ẓulm ü 

bī-dād (227b) eyleyesin mürüvvet degildir.

ی د  א از   و   א 
د ن   آ در  

Mā cefā ez-tu ne-didīm u tu ḫod ne-psendī

Ān-çi der-meẕheb-i pīrān-ı ṭarīḳat ne-buved

Pīrān’dan bunda murād dilberān’dır, naḳīżiyle tesmiye ḳabīlindendir. Dil-
berān-ı ṭarīḳat’den murād emẟāl ü aḳrāndır.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Biz senden cefā görmedik, 

sen de ḫod lāyıḳ görmezsin ol nesneyi ki aḳrān ü emẟāl-i dilberān meẕhebinde 

olmaya, ya�nī ol nesneyi ki sā�ir dilberler işlemez, sen anı kendiñe lāyıḳ gör-

mezsin.

כ א  د כ و  אرت  ن 
د א כ   د  در آن 

Çun ṭahāret ne-buved Ka�be vu but-ḫāne yekī’st

Ne-buved ḫayr der-ān ḫāne ki �iṣmet ne-buved
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Ṭahāret ve �iṣmet pāklikdir. Birdir dimekden murād berāber dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ṭahāret ü pāklik olmaya Ka�be ve büt-ḫāne berāber-

dir. Mıṣrā�-ı ẟānīyi irsāl-i meẟel idüp buyurur: Ḫayr olmaz ol ḫānede ki �iṣmet 

ü pāklik olmaya. Ya�nī Ka�be’niñ şerefi pāklikledir ve büt-ḫāneniñ ḫabāẟeti ve 

ḫasāseti bütlerledir ki Ḳur�ān’da bütlere rics dimişdir. Pes, �iṣmet ü ṭahāret ol-

mayıcaḳ mescid ü büt-ḫāne birdir.

د אدوی    כ  ن  א א 
د ر در    

Tā be-efsūn ne-koned cādū-yı çeşm-i tu meded

Nūr der-sūḫten-i şem�-i maḥabbet ne-buved

Tā bunda tevḳīt içündür, mādām ma�nāsına. Be-efsūn; bā ḥarf-i muṣāḥa-

bet, efsūn bunda siḥir ma�nāsınadır. Cādū-yı çeşm iżāfeti beyāniyyedir ve 

tu’ya iżāfet lāmiyyedir. Sūḫte’niñ şem�’e iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir ve 

şem�’iñ maḥabbet’e beyāniyye. Sūḫten bunda lāzımla müte�addī beyninde 

müşterekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Mādām ki seniñ çeşm-i cādūñ siḥirle meded ü mu�avenet 

eylemeye, şem�-i muḥabbet uyarmada nūr olmaz. Ya�nī seniñ cānibiñden ki 

�āşıḳ cānibine bir naẓar u iltifāt olmaya, yalñız �āşıḳ cānibinden muḥabbet ol 

ḳadar mü�eẟẟir olmaz. Niteki şā�ir buyurur: 

Beyt:  Benim sevüm ne virür sende himmet olmayıcaḳ

  Neye yarar iki başdan maḥabbet olmayıcaḳ1

د آ  ه כ آ  ه آن د
د دت  ر  ه آن دل כ درو 
Ḫīre ān dīde ki ābeş ne-bered āteş-i �ışḳ2

Tīre ān dil ki derū nūr-ı meveddet ne-buved

Ḫīre bunda ḳamaşmaḳ ma�nāsınadır ve tīre bunda ḳarañlıḳdır, ẓulmet 

ma�nāsına, ikisi de3 mevḳi�-i du�āda vāḳi� olmuş, taḳdīri ḫīre bād ve tīre 
bād’dır, bād żarūret-i vezniçün ḥaẕf olundı.

1 Necati Bey Divanı G. 275/1.

2 S: çeşm. 

3 S: iki mevżi�de. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫīre olsun ya�nī ḳamaşsun ol göz ki �ışḳ āteşi anıñ ṣuyını 

(M,T+ ya�nī yaşını) iletmeye ve ḳurutmaya, ḥāṣılı, ḥarāret-i �ışḳla ol ḳadar girye 

ve bükā eyleye ki dīdede nem ḳalmaya. Ol göñül de tīre ve tārīk olsun ki anda 

nūr-ı meveddet olmaya ya�nī bir cānāna1 mübtelā olmaya, ḥāṣılı, �ışḳdan ḫālī 

ola. Ḫīre ve tīreden murād fesāddır, ya�nī fāsid olsun ol göz ve ol göñül ki bir 

cānānla muḳayyed olmaya dimekdir.

م א د  د ز  ر    כ
د אرئ دو  د אدا כ  آن 

Ḥusn-ı tu kerd zi-ser-rişte-i ḫod bā-ḫaberem

Ān me-bādā ki mededgārī-i devlet ne-buved

Ser-rişte aṣlında ser-i rişte idi iżāfetle, ṣoñra iżāfetden ḳaṭ� idüp terkīb-i 

mezcī eylediler, aṣl-ı kār u ḥāl ma�nāsınadır, bir işiñ ve bir ḥāliñ aṣlı dimekdir. 

Mededgārī; gār edātı fā�ildir, (M,T+ -cı ma�nāsına) ve yā ḥarf-i maṣdar, devlet’e 

iżāfeti lāmiyyedir. (228a)

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḥüsnüñ beni ḥālimiñ aṣlından ve işimiñ nihāye-

tinden ḫaberdār eyledi ya�nī �ışḳ u muḥabbet ḥālinden beni āgāh eyledi. 

Ol ḥāl olmaya ki devlet mededkārlıġı olmaya ya�nī ol ḥāl olmaya ki devlet 

mededkārlıḳ eylemeye. Ya�nī seniñ ḥüsnüñ bir devlet-i �aẓīm imiş ki beni 

ser-rişte-i kārımdan āgāh eyledi.

א او ن  و  א غ  دو از 
د א زاغ و ز  دو  زان כ 

Devlet ez-murġ-i humāyun ṭaleb u sāye-i ū

Zān ki bā-zāġ u zaġan şeh-per-i devlet ne-buved

Humāyun lüġatde mübārek dimekdir, ammā bunda hümā didikleri ṭayrdır 

ki yümn ile meşhūrdur, şöyle ki bir kimseye sāyesi düşse yā pādişāh olur veyā 

bir �aẓīm ṣāḥib-i devlet2. Beytde sāye ẕikri anıñçündür. Zān edāt-ı ta�līl. Ki 
ḥarf-i beyān. Bā ma�a ma�nāsınadır, zaġ ḳarġa ve kuzġun3, ve zaġan çaylak. 

Şeh-per şāh-per’den muḫaffefdir, ḳanat çelegi4 dimekdir.

1 S: bu cāna. 

2 S: pādişāh olur veyā �aẓīm devlete irür. 

3 S: ḳuzḳun. 

4 M: çelengi. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Devlet-i viṣāl ṭaleb eylerseñ aṣīl merdüm-zāde cānāndan 

ṭaleb eyle, ya�nī yār-ı ṣādıḳ veyā cānān-ı muvāfıḳ idinmek isterseñ �ālī-cenāb 

naḳiyyü’l-aṣl bir merdüm-zāde muḥabbetine rāġıb ol, zīrā zāġ u zaġanda devlet 

şehperi olmaz, ya�nī deniyyü’l-aṣl ve rezīlü’l-fer�den vefā gelmez. Ḥāṣılı, nā-cins 

merdümden i�rāż eylemege tenbīh ü terġībdir. Nüsḫalarıñ ekẟerinde bu iki beyt 

vāḳi�dir, ammā tekrār-ı ḳāfiyeden fehm olan oldur ki birisi ilḥāḳātdan ola, 

Ḫāce’niñ olmaya.

כ ه     כ   از 
د א  כ در     

Ger men ez-meykede himmet ṭalebem �ayb me-kon

Pīr-i mā goft ki der-ṣavma�a himmet ne-buved

Himmet, ṭalebem’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve ṭalebem fi�l-i mużā-

ri� müfred ġā�ib, fi�l-i şarṭ ve �ayb me-kon cevāb-ı şarṭ1. Ve cā�izdir ki him-
met-ṭaleb vaṣf-ı terkībī ola. Mıṣrā�-ı ẟānī ḥükm-i ta�līlde2 vāḳi�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ben meykede ehlinden himmet ṭaleb eylersem veyā 

himmet-ṭaleb isem3 �ayb eyleme, zīrā bizim pīrimiz didi ki ṣavma�ada ya�nī 

ehl-i ṣavma�ada himmet4 olmaz. Ya�nī himmet isterseñ meykede ehlinden iste, 

zīrā anlar aṣḥāb-ı feyż ü erbāb-ı ḥāldir, ammā ehl-i ṣavma�a ve ḫalvet-nişīnler 

mülāzım-ı riyā vü zerḳ ve esīr-i süm�a vü rīvdir5.

אه א  و ادب ورز כ در   א
د ا  ادب     כ

Ḥāfıẓā �ilm u edeb verz ki der-meclis-i şāh

Her ki-rā nīst edeb lāyıḳ-ı ṣoḥbet ne-buved

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, �ilm ü edebe sa�y eyle, zīrā meclis-i şāhda her 

kimiñ ki edebi yoḳ, ṣoḥbete lāyıḳ degil. Ya�nī pādişāhlar meclisi üdebā mecli-

sidir, süfehā ve bī-edebān meclisi degil, imdi edeb ü erkān üzere ol ki pādişāh 

ṣoḥbetine lāyıḳ olasın. Pādişāhdan murād cānāndır.

1 S: cezā-yı şarṭ. 

2 S: maḳām-ı ta�līlde. 

3 S, M: himmet ṭaleb eylesem. 

4 M, T, F: muḥabbet. 

5 <S, T, F+ rīv ḥīle>. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fei�lātün Mefā�ilün Fei�lün

א ا ام  אدت  אی اوج 
א ا אم  ری   ا  ا 

Humā-yı evc-i sa�ādet be-dām-ı mā ufted

Eger tu-rā guẕerī ber-maḳām-ı mā ufted

Humā-yı evc iżāfeti lāmiyyedir ve sa�ādet’e iżāfet beyāniyye, (M,T+ ev-
c’den bunda murād rif�atdir1.) Be-dām-ı mā; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet lāmiy-

yedir. Tu-rā; rā ḥarf-i taḫṣīṣ. Guẕerī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Ber ḥarf-i 

(M,T+ ṣıla.) Maḳām-ı mā iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Evc-i sa�ādet hümāsı2 bizim duzaġımıza düşer  ya�nī sa�ādet 

bizim olur eger bizim (228b) maḳāmımıza seniñ bir güẕeriñ ya�nī mürūruñ ve 

uġramañ düşerse. Ya�nī sen bizim maḳāmımıza uġrarsañ hüma-yı evc-i sa�ādet 

bizim olur. Mıṣrā�-ı ẟānīde ḫiṭāb Ḫudā’yadır diyen ḫaṭā-yı fāḥiş eylemişdir ve 

bu yere dek böyle3 ḫaṭā-yı ṣad-hezār eylemişdir4.

ه אط כ ازم از  ا אب وار 
א ا אم  כ  ا ز روی  

Ḥabāb-vār ber-endāzem ez-neşāṭ kulāh

Eger zi-rūy-ı tu �aksī be-cām-ı mā ufted

Ḥabāb, ḥā’nıñ fetḥiyle, �Arabīdir, ṣu ḳabarcıġı dimekdir, ammā ḥā’nıñ żam-

mıyla ḳara yılana dirler, vār edāt-ı teşbīhdir. Neşāṭ, nūn’uñ fetḥiyle, maṣdar-

dır, neşiṭa-yenşeṭu’dan ya�nī �alime bābından5, ammā nūn’uñ kesriyle nāşıṭ’ıñ 

cem�idir. �Aksī’de yā vaḥdet veyā tenkīr içündür.

1 T: bunda murād rif�atdir,  <T, F+ ammā �ilm-i hey�et kitāblarında vāḳi� olan evc ve ẕirve ġayrı i�tibārdır, 

beyānı bunda münāsib degil.>

2 S: Evc-i rif�at-i sa�ādet hümāsı. 

3 S: buraya gelince. 

4 <T, F+ Redd-i Şem�ī-i nā-dān>

5 S: Neşāṭ nūn’uñ fetḥiyle �alime bābından maṣdardır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥabāb gibi sevinmekden külāhımı ve ṭaḳyemi göge 

atarım eger seniñ rūyuñdan bizim cāmımıza bir pertev düşerse. Ya�nī sen 

ki meclisimizde olup ve rūyuñ �aksi cām-ı bādemize düşe, kemāl-i feraḥdan 

külāhımızı havāya atarız. Minhusinde ḥabāb żamm-ı ḥā iledir diyen �ilm-i 

lüġatde (M,T+ �aceb) māhir imiş1.

ع כ اد از ا  אه   כ 
א ا אم  ری  د כ  

Şebī ki māh-ı murād ez-ufuḳ ṭulū� koned

Buved ki pertev-i nūrī be-bām-ı mā ufted

Māh-ı murād iżāfeti beyāniyyedir. Ufuḳ (M,T+ hemze’niñ ve fā’nıñ żam-

mıyla, sükūniyle de lüġatdir,) gök kenārına dirler. Buved fi�l-i mużāri� müfred 

ġā�ib, ola ki dimekdir, temennī ma�nāsını ifāde ider. İki yerde bile ki ḥarf-i 

beyān. Pertev-i nūrī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Be-bām-ı mā iżā-

feti lāmiyye2, bā ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir gice ki murād ayı ufuḳ-ı kūy-ı cānāndan ṭulū� eyleye 

ya�nī bir gice ki māh-ı murād kūy-ı cānāndan ẓāhir ola, ola ki bir nūr perte-

vi bizim (M,T+ ṭamımıza düşe. Ḥāṣılı, bir gice cānān, ufuḳ-ı kūyından ẓāhir ü 

hüveyda ola, bāşed ki bizim) ḫānemizi müşerref eyleye. Bāmı ẕikr idüp ḫāne 

murād eylemek mecāz-ı mürsel ḳabīlindendir.

אر א  אد را  ن  אه   אر
א ا م  אل  אق  כ ا

Be-bārgāh-ı tu çun bād-rā ne-bāşed bār

Key ittifāḳ-ı mecāl-i selām-ı mā ufted

Be-bārgāh-ı tu; bā ḥarf-i ẓarf ve iżāfet lāmiyyedir, bār bunda icāzet ma�nā-

sınadır. İttifāḳ-ı mecāl iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir ve selām’ıñ mā’ya da 

maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānānına ḫiṭāb idüp buyurur: Seniñ bārgāhıñda çün-

ki bāda icāzet yoḳ, bizim selām eylememize ḳaçan ittifāḳ-ı mecāl vāḳi� olur3. 

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 S: Be-bām-ı mā keẕālik. 

3 S: bize selām eylemek ḳaçan ittifāḳ-ı mecāl olur. T: bizim selām eylemek ḳaçan ittifāḳ-ı mecāl olur. 
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Ya�nī bizim selāma mecālimiz (M,T+ vāḳi�) olmaz ya�nī bu ittifāḳ1 düşmez ki 

bizim selāma mecālimiz ola.

אل   ای    אن   
א ا כאم  ۀ ز ز  כ 

Çu cān fidā-yı lebet şud ḫayāl mī-bestem

Ki ḳaṭre�i zi-zulāleş be-kām-ı mā ufted

Fidā’da fā meksūr olduḳda elif ’de medd ü ḳaṣr cā�izdir, ammā meftūḥ ol-

duḳda maḳṣūrdur ancaḳ, leb’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ḳaṭre�i; yā 

ḥarf-i vaḥdet. Zulāl lüġatde ṭatlu ṣuya dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde şerbet 

cinsi murāddır. Be-kām-ı mā; bā ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki cān seniñ lebiñ fedāsı oldı, ḫayāl baġlardım ya�nī 

ḫayālime getürürdüm ki lebiñ (229a) zülālinden damaġımıza bir ḳaṭre düşe. 

Ḥāṣılı, cān virmek sebebiyle ümīdimiz var idi ki lebiñ zülālinden mütemetti� 

olavuz. Cān ẕikri leb’e nisbet ḫūb vāḳi� olmuş2.

אز אن و  א כ  אل ز  
א ا ام  اوان  כאر  כ 

Ḫayāl-i zulf-i tu goftā ki cān vesīle me-sāz

K’ezīn şikār firāvān be-dām-ı mā ufted

Goftā’daki elif tekmīl-i vezn içün gelmişdir. (S,T+ Ki ḥarf-i beyān. Cān, 
me-sāz’ıñ mef�ūl-i evveli ve vesīle mef�ūl-i ẟānīsi. K’ezīn;) ki ḥarf-i ta�līl, ezīn 

edāt-ı teşbīhdir, bunuñ gibi dimekdir. Firāvān çoḳ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Evvelki beytiñ mażmūnını redd3 idüp buyurur: Seniñ zül-

fün (M,T+ ḫayāli) didi ki zülāl-i lebi müyesser olmaġıçün cānı vesīle eyleme, 

zīrā cān gibi şikār4 bizim dāmımıza çoḳ düşer. Ya�nī zülāl-i lebinden ötüri cān 

niẟār eylemege ne i�tibār ki anıñ gibi şikār bizde çoḳdur, cāndan �azīz bir nesne 

gerekdir.

1 S: iltifāt. 

2 M’de bu cümle hemen beyitten sonra, T ve F’de ise derkenarda bulunmaktadır. 

3 S: redīf. 

4 S: cān gibi cān şikār. 
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א ن  و  ی از در  אا
א ا אم  د כ  دو 

Be-nā-ummīdī ezīn der me-rev bi-zen fālī

Buved ki ḳur�a-i devlet be-nām-ı mā ufted

Be-nā-ummīdī; bā ḥarf-i sebeb ve yā ḥarf-i maṣdarī. Ezīn der’den murād 

der-i cānān’dır. Me-rev fi�l-i nehy-i muḫāṭab, gitme dimekdir. Bi-zen; bā 

ḥarf-i te�kīd. Falī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr, fāl urmaḳdan murād fāl açmaḳ-

dır, nihāyeti, (M,T+ �Acem) birḳaç lafẓı zeden lafẓıyla ta�bīr iderler. Buved edāt-ı 

temennī. Ki ḥarf-i beyān. Ḳur�a-i devlet iżāfeti beyāniyyedir. Ḳur�a meşhūr  
nesnedir ki remmāllar ḳullanur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ümīdsizlikle bu ḳapudan gitme, bir fāl aç, ola ki devlet 

ḳur�ası bizim adımıza düşe. Ya�nī viṣāl-i cānāndan nā-ümīd olup ḳapusın terk 

idüp gitme ve bir fāl aç, ola ki devlet-i viṣāl ḳur�ası bizim adımıza düşe, ḥāṣılı, 

ola ki bize devlet-i viṣāl-i cānān müyesser ola.

א ی    כ دم ز  אك כ ز 
א ا אم  אن در    

Zi-ḫāk-i kūy-ı tu her geh ki dem zened Ḥāfıẓ

Nesīm-i gulşen-i cān der-meşām-ı mā ufted

Ḫāk-i kūy-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Nesīm-i gulşen-i cān iżāfetleri lā-

miyye ve beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her geh ki Ḥāfıẓ seniñ ḫāk-i kūyuñı ẕikr idüp medḥ u 

ta�rīf eylese cān gülşeni nesīmi bizim damaġımıza düşer ya�nī damaġımız cān 

ḳoḳusıyla pür olur. Zīrā seniñ ḫāk-i kūyuñ misk u �abīrdir1, anıñ ẕikri cān da-

maġını mu�aṭṭar eylemege kifāyet ider.

1 S, M: �anberdir. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א داد دوش و  از  
א داد ران   آب  وا

Dūş vaḳt-i seḥer ez-ġuṣṣa necātem dādend

V’enderān ẓulmet-i şeb āb-ı ḥayātem dādend

Rivāyet olunur ki Ḫāce’niñ cānānı bir seḥer ḫānesine gelüp müşerref eyler, 

Ḫāce daḫi bu ġazeli naẓma getürür. Ġuṣṣa’dan mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳ-

dīri, ġuṣṣa-i �ışḳ’dır, żarūret-i vezniçün ḥaẕf olundı. Ẓulmet-i şeb’den murād 

ẓulmet-i hicrāndır. Āb-ı ḥayāt’dan murād āb-ı viṣāldir. Ḥayāt Ḳur�ān-ı şerīfde 

resm-i �Oẟmānī olmaḳ sebebiyle elif, vāv şeklinde yazılur, ammā ġayrılarda 

elifle yazmaḳ cā�izdir, ḫuṣūṣā ki kütüb-ı ta�līmiyyede.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice seḥer vaḳtinde baña ġuṣṣadan necāt virdiler ya�nī 

ġuṣṣa ve ġam-ı �ışḳdan baña ḫalāṣ virdiler, ḥāṣılı, cānān beni ġam-ı hicrāndan 

ḳurtardı. Ve ol ẓulmet-i şeb-i hicrānda baña āb-ı ḥayāt-ı viṣāl virdiler, ḥāṣılı, 

cānān ḫāneye gelmek sebebiyle cemī� ġuṣaṣ (229b) u ġumūm mużmaḥill ü 

münderis oldı.

د د از   ذا כ
א داد אم   אده از 

Bī-ḫod ez-şa�şa�a-i pertev-i ẕātem kerdend

Bāde ez-cām-ı tecellī-i ṣıfātem dādend

Şa�şa�a-i pertev-i ẕātem iżāfetleri lāmiyyelerdir, taḳdīri pertev-i rūy-ı ẕāt-ı 
cānān’dır. Şa�şa�a gölgeniñ yufḳasına dirler ya�nī ḳoyı olmayan gölge1, ammā 

bunda güneş żiyāsı murāddır. Pertev’den bunda murād nūrdur, ya�nī nūr-ı 

rūy-ı ẕāt-ı cānān şa�şa�ası. Cām-ı tecellī-i ṣıfāt iżāfetleri beyāniyyelerdir, taḳ-

dīr-i kelām cām-ı tecellī-i ṣıfāt-ı cānānem dimekdir. Ṣıfāt’dan murād luṭf u 

kerem u iḥsāndır.

1 S: ya�nī gölge ḳoyı olmaya. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce buyurur ki, cānān ḫāneye gelicek beni nūr-ı rūy-ı 

ẕāt-ı cānān żiyāsından bī-ḫod eylediler ve cām-ı tecellī-i ṣıfāt-ı cānāndan 

bāde virdiler. Ya�nī cānānıñ ṣıfāt-ı luṭfı mütecellī ve ẓāhir olmaḳ sebebiy-

le keyfiyyet-i �ışḳla mütekeyyif oldum. Ḥāṣılı, mest-i cām-ı tecellī-i ṣıfāt-ı 

cānān1 oldum.

ه د د و   ی  אرك   
ا داد אزه  ر כ ا  آن  

Çi mubārek seḥerī būd u çi ferḫunde demī

Ān şeb-i ḳadr ki īn tāze berātem dādend

Seḥerī ve demī yā’ları tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne mübārek seḥer ü ne mübārek vaḳt idi ol Ḳadir gicesi ki 

baña bu tāze berātı virdiler. Tāze berāt buyurdıġı cānānıñ gelüp bunı beliyye-i 

firāḳdan ḫalāṣ eyledügidir.

دۀ ا دو داد א آن روز  
א داد א  و  ر و  ان  כ 
Hātif ān rūz be-men mujde-i īn devlet dād

Ki ber-ān cevr u cefā ṣabr u ẟebātem dādend

Mujde-i īn (M,T+ devlet buyurduġı) cānānı ḫānesine teşrif buyurdıġıdır. Ān 
cevr u cefā buyurdıġı �ışḳ-ı cānānda çekdügi cevr ü cefādır.

Maḥṣūl-i Beyt: Hātif ol gün baña bu devletiñ müjdesini virdi ya�nī cānā-

nıñ ḫānemize gelüp müşerref eyledügi muştuluġını ol gün virdi ki cānānıñ �ışḳ 

u muḥabbeti cevr u cefāsına baña ṣabr u ẟebāt virdiler. Ya�nī cānānıñ cevr ü 

cefāsına müteḥammil olduġum içün2 viṣāli müyesser oldı. (M,T+ Nitekim şā�ir 

buyurur:)

Beyt:  Cefāya ṣabr iden irür vefāya

  Ki bīmār olana tīmār iderler3

1 S: mest-i cām-ı tecellī-i cānān. 

2 S: olduġıçün. 

3 Necati Bey Divanı G. 175/6.
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אل  از روی  و آ و 
ۀ ذا داد א  از  כ در آ

Ba�d ezīn rūy-ı men u āyine-i vaṣf-ı cemāl

Ki der-ān-cā ḫaber ez-cilve-i ẕātem dādend

Bundaki vāv ḥarf-i ma�a’dır. Āyine-i vaṣf iżāfeti beyāniyyedir ve vaṣf’ıñ 

cemāl’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i ta�līl veyā rābıṭ-ı ṣıfat-

dır. Ān-cā ya�nī āyine-i vaṣf-ı cemāl’de. Cilve-i ẕāt; taḳdīri cilve-i rūy-ı ẕāt-ı 

cānān’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bundan ṣoñra ya�nī bu zamāndan ṣoñra benim yüzüm āyī-

ne-i vaṣf-ı cemāl-i cānānladır, ya�nī vaṣf-ı cemāl-ı cānān  bir āyīnedir, şimden 

ṣoñra teveccühüm ol āyīneyedir. Ḥāṣılı, vaṣf-ı cemāl-i cānāndan münfekk ol-

mam, zīrā ol āyīne-i vaṣf-ı cemāl-i cānānda cilve-i rūy-ı ẕāt-ı cānāndan baña1 

ḫaber virdiler, ya�nī ol āyīnede cilve-i cānān müşāhede olunur.

ل   وا  و   ا כא
כא داد א  دم و ا  

Men eger kām-revā geştem u ḫoş-dil çi �aceb

Musteḥiḳ būdem u inhā be-zekātem dādend

Kām-revā vaṣf-ı terkībīdir, revā cevāz ma�nāsınadır, ammā bunuñ gibi yer-

lerde liyāḳat u ḥuṣūl ma�nāsınadır, ya�nī murādım ḥāṣıl ve murāda lāyıḳ oldum 

ise. Be-zekātem bā’sı Gülistān’da ‘be-ḫil�at-i nevrūzī’ bā’sı gibi Türkīde diyü 

ma�nāsını ifāde ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ben kām-revā ve ḫoş-dil oldum ise �aceb degil, zīrā 

(230a) müsteḥaḳḳ idim ve bunları baña zekāt diyü virdiler, ya�nī cevr u cefāya 

ṣābir olduġum içün baña bunlar müyesser oldı. Ṣalāt u zekāt u ḥayāt Ḳur�ān-ı 

şerīfde resm-i �Oẟmānī elif, vāv ṣūretinde yazılmaḳdır, ammā sā�ir kütübde elif 

kendi şeklinde ketb olunur ve �ale’l-ḫuṣūṣ ḳāfiyelerde.

د כ כ   ر ا   و 
א داد אخ  ا  כ آن 

Īn heme şehd u şeker k’ez-suḫanem mī-rīzed

Ecr-i ṣabrī’st k’ez-ān şāḫ-ı nebātem dādend

1 S: bir. 
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Īn heme bu ḳadar dimekdir. K’ez; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Mī-rīzed bunda 

fi�l-i lāzımdır, rīzīden’den, dökülür ma�nāsına. Ecr-i ṣabrī’st iżāfeti lāmiyyedir 

ve yā ḥarf-i vaḥdet. Īn heme mübtedā, ecr-i ṣabrī’st ḫaberi. K’ez-ān; ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i ta�līl, zīrā ma�nā iki vecihle mutaṣavverdir ve cā�izdir ki 

ki ḥarf-i beyān ola ve zān edāt-ı ta�līl. Şāḫ-ı nebāt iżāfeti beyāniyyedir. Nebāt 
bunda şeker ma�nāsınadır. Şāḫ-ı nebāt ḳalem olmaḳ vāżıḥdır ve teşbīh ṭarīḳiye 

cānān olmaḳ da mümkündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ḳadar şehd u şeker ki benim kelāmımdan dökülür ya�nī 

şehd ü şeker gibi eş�ār ki benden ṣādır olur, bir ṣabrıñ ecridir ki baña ol ṣabır-

dan ötüri şāḫ-ı nebāt virdiler ya�nī şāḫ-ı nebāt gibi ḳalem virdiler. (S,T+ Yāḫud 

bir ṣabrıñ ecridir ki cānān içün virdiler,) ya�nī cānānıñ cevr u cefāsına ṣabr içün 

virdiler. Ḫāce suḫanem yerine ḳalemem dise şāḫ-ı nebāta nisbet enseb olurdı. 

Ṣabr bunda īhām ṭarīḳıyle ẕikr olmuş, te�emmel tedri1.

א ا  م כ   אن روز   
א داد و  و  س  כ  ا

Men hemān rūz bi-dīdem ki ẓafer ḫāhem yāft

Ki ber-efsūs-ı �adū ṣabr u ẟebātem dādend

Bi-dīdem bunda ef�āl-i ḳulūbdandır, dānistem ma�nāsına. Ki ḥarf-i 

beyān. Ẓafer �adūya ḳādir ü ġālib olmaḳ. Ki ḥarf-i beyān-ı hemān rūz’dur. 

Efsūs bunda cevr ü cefā ma�nāsınadır, �adū’ya iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżā-

fetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ol gün bildim ki düşmene ġālib ü ḳādir olısaram ki 

düşmeniñ cevr u ẓulmine baña ṣabr u ẟebāt ya�nī taḥammül virdiler. Ya�nī 

�adūnuñ cefāsına taḥammül eyledügümden bildim aña ġālib olacaġımı.

د ان  אس  א و ا  
א داد אم  כ ز   ا

Himmet-i Ḥāfıẓ u enfās-ı seḥer-ḫīzān būd

Ki zi-bend-i ġam-ı eyyām necātem dādend

1 M: Te�emmel tedebber. 
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Enfās-ı seḥer-ḫīzan iżāfeti lāmiyyedir. Seḥer-ḫīz vaṣf-ı terkībīdir, ḫīzī-

den’den, ṣabāḥ irken yataġından ḳalḳan kimseye dirler1, ḥāṣılı2 müteheccide 

dirler. Bend-i ġam-ı eyyām iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce tecrīd ve iltifāt ṭarīḳiyle buyurur: Ḥāfıẓ’ıñ himme-

ti ve seḥer-ḫīzleriñ yümn-i nefesleri3 idi ki baña bend-i ġamdan ya�nī bend-i 

ġam-ı eyyāmdan necāt virdiler. Ba�żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle vāḳi�dir:

א آن دم כ   ز  
א داد  כ   و  

Ḥāfıẓ ān dem ki be-bend-i ser-i zulf-i tu futed

Goft k’ez-bend-i ġam u ġuṣṣa necātem dādend

Bend-i ser-i zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Bend-i ġam iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ol vaḳt ki seniñ ser-i zülfüñüñ bendine düşdi, didi ki 

bend-i ġam u ġuṣṣadan baña ḫalāṣ virdiler, ya�nī seniñ zülfüñ bendine düşmek-

le ġamdan ḫalāṣ buldum. Ve ba�żı nüsḫada maḫlaṣ beyti böyle vāḳi�dir:

א אن  ا  כ כ  כ 
اכא داد אر כ   כ 

Şeker-i şukr be-şukrāne bi-y-efşān Ḥāfıẓ

Ki nigār-ı keş-i şīrīn-ḥarekātem dādend

Şeker-i şukr iżāfeti beyāniyyedir. Be-şukrāne; bā ḥarf-i sebeb, (M,T+ şükrā-

ne sebebiyle dimekdir.) Ki ḥarf-i ta�līl. Nigār-ı keş iżāfeti beyāniyyedir. Keş 
kāf ’ını ba�żı A�cām �Arabīyle ve ba�żısı �Acemīyle oḳudılar, (230b) ma�nāsını 

kimi güzel didi ve kimi nāzlı4. 

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, şükr şekerini şükrāne ile ṣaç5, zīrā baña şīrīn-ḥa-

rekāt bir nāzlı güzel virdiler. Bu beyt de tecrīd ü iltifāt ṭarīḳiyle vāḳi�dir.

1 S: ḫīzīden’den, ḳalḳaġan kimseye dirler. 

2 S: ya�nī. 

3 S: yümn ü nefesleri. 

4 S, M: ma�nāsını kimi güzel ve kimi nāzlu dimekdir didiler. 

5 S: şükrāne sebebiyle niẟār eyle. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

د א כ  ار  ن ا  
د א כ  ان  و    

Gevher-i maḫzen-i esrār hemān’est ki būd

Hoḳḳa-ı mihr bedān mihr u nişān’est ki būd

Gevher-i maḫzen-i esrār iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Hoḳḳa-ı mihr 
beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Esrār-ı �ışḳ maḫzeniniñ gevheri evvelki gibidir ya�nī �ışḳı-

mıza1 hīç noḳṣān gelmemişdir, ber-ḳarārdır. Muḥabbet ḥoḳḳası daḫi evvelki 

mihr ü nişānladır, ḥāṣılı, mihr ü muḥabbetimize hergiz noḳṣān gelmemişdir.

א א  אب ا ۀ ار אن ز א
د א כ  אر  م  

�Āşıḳān zumre-i erbāb-ı emānet bāşend

Lā-cerem çeşm-i guher-bār hemān’est ki būd

Zumre-i erbāb-ı emānet iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyelerdir. Zumre lafẓ-ı 

�Arabīdir, bölük ma�nāsına. �Āşıḳān mübtedā ve mā-ba�di ḫaberi. Lā-cerem 

lā-meḥālete dimekdir. Çeşm-i guher-bār vaṣf-ı terkībīdir, güher yaġdırıcı, 

ya�nī çeşm-i giryān ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳān �ışḳ emāneti ṣāḥibleridir ya�nī esrār-ı �ışḳ-ı ma�şūḳı 

ketm idüp ifşa eylemezler. Pes, şübhesiz çeşmleri güher-bārdır (S,T+ �ayn-ı evvel.) 

Ḥāṣılı, emānet-i ġam-ı cānān ẟıḳlet ü ıżṭırābından dīdeleri giryāndır evvelki 

gibi, ya�nī emānetlerine noḳṣān gelmemişdir.

א دم  א را    س כ  א  از 
د א כ  אن   ی ز  

Ez-ṣabā purs ki mā-rā heme şeb tā dem-i ṣubḥ

Būy-ı zulf-i tu hemān mūnis-i cān’est ki būd

1 S: ya�nī ġam-ı �ışḳımıza. 
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Purs fi�l-i emr müfred muḫāṭab, ṣor ya�nī su�āl eyle. Ki ḥarf-i beyān. Mā-rā; 
rā edāt-ı taḫṣīṣ. Tā intihā-yı ġāyet içündür, ilā ma�nāsına. Dem-i ṣubḥ iżāfeti 

beyāniyyedir. Būy-ı zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Mūnis-i cān iżāfeti ism-i 

fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabādan ṣor ki bizim bütün gice ṣabāḥ vaḳtine dek seniñ 

zülfüñ būyı evvelki gibi cānımızıñ mūnisidir, ya�nī bütün gice būy-ı zülfüñle 

cānımız damaġı mu�aṭṭardır. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; ṣabādan ṣor ki bize 

dükeli gice dem-i ṣubḥla diyen lafıẓda ve ma�nāda ḫaṭā eylemiş1.

ر א  و   و 
د ن و כא כ  אن در  

Ṭālib-i la�l u guher nīst u ger ne ḫurşīd

Hemçunān der �amel-i ma�din u kān’est ki būd

Ṭālib-i la�l iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir ve mübtedā ve nīst ḫaberi 

ve ḫurşīd mübtedā ve mıṣrā�-ı ẟānī ḫaberi. �Amel-i ma�din iżāfeti maṣdarıñ 

mefu�line iżāfetidir. Ma�din ve kān lafẓān-ı müterādifāndır ki �ilm-i Bedī�’de 

ḥaşv-i ḳabīḥ2 dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: La�l ü gühere ṭālib yoḳdur, yoḫsa güneş evvelki gibi ma�din 

ü kān �amelindedir, ya�nī güneş dā�imā la�l ü yāḳūt terbiye eylemededir, ammā 

ṭālib-i la�l ü yāḳūt yoḳdur. Ḥāṣılı, Allāhu Te�ālā Feyyāż-ı muṭlaḳdır ve tamām-ı 

�ālem feyżiyle memlū ve pürdür ve Feyyāż’da buḫl yoḳdur, (S,F+ ammā ḫalḳ-ı 

�ālem ḫāb-ı ġafletde olup ṭālib-i feyż yoḳdur.)

دی אن  כ א را כ  ن دل  ر 
د א כ  אن در    

Reng-i ḫūn-ı dil-i mā-rā ki nihān mī-kerdī

Hemçunān der-leb-i la�l-i tu �iyān’est ki būd

Reng-i ḫūn-ı dil-i mā iżāfetleri lāmiyyelerdir, rā edāt-ı taḫṣīṣ. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. (231a) Reng-i ḫūn, mī-kerdī’niñ mef�ūli evveli ve nihān mef�ūl-i 

ẟānīsi. Mī-kerdī ḥikāyet-i ḥāl-i māżī müfred muḫāṭabdır. Leb-i la�l iżāfe-

ti beyāniyyedir. �İyān, (M,T+ �ayn’ıñ kesriyle, mufā�ale bābından) maṣdardır, 

�ayn’ıñ fetḥiyle oḳuyanlar ġalaṭ iderler3.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 S, M: ḥaşv-i melīḥ. 

3 S: �İyān maṣdardır, �ayān ġalaṭdır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Bizim yüregimiz ḳanını ki nihān eylerdiñ ya�nī gizlerdiñ, 

seniñ leb-i la�liñde āşikāredir evvelki gibi. Bundan ma�lūmdur ki1 lebde ḥumret 

mu�teberdir. Ḥāṣılı, seniñ lebiñde gizledigiñ ḥumret2 bizim ḫūn-ı dilimiziñ 

�aksidir ki anda peydā olmuşdur.

אرت  آی د را  ۀ  כ 
د ا כ  אن د אره  زان כ 

Kuşte-i ġamze-i ḫod-rā be-ziyāret mī-āy

Zān ki bī-çāre hemān dil-nigerān’est ki būd

Kuşte-i ġamze-i ḫod iżāfetleri lāmiyyelerdir ve rā edāt-ı taḫṣīṣ. Mī ḥarf-i 

te�kīd ve āy fi�l-i emr müfred muḫāṭab, gel dimekdir, be-ziyāret mef�ūl-i ġayr-i 

ṣarīḥi. Zān edāt-ı ta�līl. Ki ḥarf-i beyān. Nigerān ṣıfat-ı müşebbehedir, nāẓır u 

mültefit ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendi ġamzeñ küştesiniñ ziyāretine gel ya�nī maḳtūl-i 

ġamzeñi ziyāret eyle, zīrā biçāre evvelki gibi dil-i nigerāndır3, ya�nī göñül4 seniñ 

gelmeñe nāẓır u mültefit (S+ u müteşevviḳdir5.)

وی   כ د ره  ز 
د א כ  ت و  ان  א ر و  א

Zulf-i hindū-yı tu goftem ki diger reh ne-zened

Sālhā reft u bedān sīret u sān’est ki būd

Zulf-i hindū-yı tu iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Diger daḫi dimekdir. 

Reh ne-zened yol urmaz ya�nī ḥarāmīlıḳ eylemez. Sīret  ḫulḳ ma�nāsınadır ve 

sān resm u �ādet.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim idi ki seniñ hindū-yı zülfüñ daḫi yol urmaz ya�nī 

şimden ṣoñra ḥarāmīlıḳ eylemez, ammā yıllar vāḳi� oldı ki ol sīret ü üslūb 

üzeredir ki evvelde idi, ya�nī ḥarāmīlik �ādetini terk eylemedi. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsını; niçe yıllar gitdi ki ol sīret ü şāndır ki idi diyen �indī ma�nā virmiş6.

1 S: Bu da ma�lūm ola ki. 

2 S, T: seniñ la�l-i lebiñde olan ḥumret gizledügüñ. 

3 T: zīrā bī-çāre evvelki dil-i nigerāndır. M, S: zīrā biçāre dil evvelki gibi dil-i nigerāndır. F nüshası tercih 

edildi.

4 S: göñlü. 

5 F: mütevaḳḳıfdır. 

6 <T+ Redd-i Sürūrī>
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א  א   אز א  א
د אن آب روا כ  כ در  

Ḥāfıẓā bāz numā ḳıṣṣa-i ḫūn-ābe-i çeşm

Ki derīn çeşme hemān āb revān’est ki būd

Bāz bunda ḥarf-i te�kīd. Numā fi�l-i emr müfred muḫāṭab, göster dimekdir. 

Ḳıṣṣa-i ḫūn-ābe-i çeşm iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḫūn-āb ve ḫūn-ābe cerāḥat-

den aḳan ḳanlı ṣuya dirler. Ki ḥarf-i ta�līl. Çeşme’den mużāfun ileyh ḥaẕf ol-

muşdur, çeşme-i çeşm taḳdīrindedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ḫūn-ābe-i çeşm ḳıṣṣasını göster, ya�nī ḳanlı yaş1 

aġladıġıñı göster, zīrā bu çeşme-i çeşmiñde evvelde revān olan āb şimdi hemān 

revāndır, ya�nī hīç kesilmedi, gözümüñ2 ḳanlı yaşı ṭurmaz aḳar, imdi göster ki 

inansunlar. Ba�żı nüsḫada mıṣrā�-ı ẟānī böyle vāḳi�dir.

Ki derīn cūy ne ān āb revān’est ki būd

Zīrā, bu cūy-ı çeşmde ol āb revān degildir ki evvelde idi, ya�nī evvelde āb 

aḳardı, ammā şimdi ḫūn-āb aḳar. Ḥāṣılı, āb ḫūn-āba tebdīl oldı, imdi göster 

ki görüp inansunlar.

220

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

אر آرد אن כ כאم دل  در دو 
אر آرد כ כ ر   אل د 
Diraḫt-i dōstī bi-nşān ki kām-ı dil be-bār āred

Nihāl-i duşmenī ber-ken ki renc-i bi-şumār āred

Diraḫt-i dōstī iżāfeti beyāniyye ve bi-nşān’ıñ muḳaddem mef�ūli. Bi-nşān 

fi�l-i emr müfred muḫāṭab, bunda aġaç dikmek ma�nāsınadır, nişānīden’den. 

Ki ḥarf-i ta�līldir, tā ma�nāsına. Kām-ı dil iżāfeti lāmiyyedir. Be-bār; bā ḥarf-i 

1 T: ḳan yaş. 

2 S: gözimüñ. 
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zā�id, (231b) bār aġaç ḥāṣılıdır. Āred fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, bunda getüre 

dimekdir, kām-ı dil mef�ūl-i evveli ve bār mef�ūl-i ẟānīsi. Nihāl-i duşmenī iżā-

feti beyāniyyedir. Ber-ken; ber ḥarf-i te�kīd ve ken fi�l-i emr müfred muḫāṭab, 

ḳopar dimekdir, aṣlında müşterekdir ḳazmaḳ ve ḳoparmaḳ ve yolmaḳ bey-

ninde, nihāl-i duşmenī muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir. Ki ḥarf-i ta�līl. Renc-i 
bī-şumār iżāfeti beyāniyyedir ve āred’iñ muḳaddem mef�ūli.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostluḳ dıraḫtını dik ya�nī herkesle dost ol, tā ki göñül 

murādını ḥāṣıl getüre ya�nī netīcesi göñül murādı ola, ḥāṣılı, herkesle dost 

olunca göñül murādı el virür. Düşmenlik1 fidanını ḳopar ya�nī hīç kimseye 

düşmānlıḳ eyleme, zīrā nihāyetsiz peşīmānlıḳ getürür, ya�nī (S+ ḫalḳla) düş-

mānlıḳ üzere olunca bī-ḥużūr olup peşīmān olursun. Ḫāce bu beytde dostluġa 

terġīb ve düşmenlikden terhīb buyurur.

ان א ر אش  ت  א  ا אن   
אر آرد א  ا   א כ درد  כ 

Çu mihmān-ı ḫarābātī be-�izzet bāş bā-rindān

Ki derd-i ser keşī cānā ger īn mestī ḫumār āred

Çu edāt-ı ta�līl. Mihmān-ı ḫarābāt iżāfeti lāmiyyedir ve yā żamīr-i ḫiṭāb. 

Be-�izzet; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Bā-rindān; bā ḥarf-i ṣıla. Ki ḥarf-i ta�līl. Derd-i 
ser iżāfeti lāmiyyedir. Mestī’den murād rindlere �izzetsizlikdir ve ḫumār’dan 

anlarıñ bi-ḥużūrluġı ve ḫāṭır-māndeligi murāddır2.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki meyḫāne ḳonuġısın, rindlere �izzetle ol3 ya�nī rind 

olan4 bāde-nūşlara ta�ẓīm üzere ol, zīrā ey cān, baş aġrısın çekersin eger rind-

leri ḥürmetsizligiñ5 rencīde-ḫāṭır iderse. Ya�nī rindlerle ḥürmet ü ri�āyet üzere 

olmayup rencīde-ḫāṭır olurlarsa sen çoḳ zaḥmet çekersin dimekdir, zīrā anda 

varan anlarla ittiḥād u imtizāc üzere olmaḳ gerek.

א אر     دان כ  از روز
אر آرد دون   و  دش כ   

Şeb-i ṣoḥbet ġanīmet dān ki ba�d ez-rūzgār-ı mā

Besī gerdiş koned gerdūn besī leyl u nehār āred

1 T: düşmenliḳ.

2 M: ve ḫāṭır-māndelikleri. T, F: ve ḫāṭır-māndelıḳları. 

3 M: izzetli ol. S: �izzet eyle. 

4 S, F: anda olan. 

5 S: ḥürmetsizlikle. 
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Şeb-i ṣoḥbet iżāfeti lāmiyye ve muḳaddem mef�ūlidir ġanīmet dān �ibāre-

tiniñ. Ki ḥarf-i ta�līl. Rūzgār-ı mā iżāfeti lāmiyyedir, rūzgār’dan murād eyyām 

u zamāndır. Gerdiş ism-i maṣdardır, dönüş ma�nāsına. Gerdūn bunda felek 

ma�nāsınadır. Āred fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, fā�ili taḥtında gerdūn’a rāci� 

żamīrdir ve  mef�ūl-i ṣarīḥi leyl u nehār.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Muṣāḥabet gicesini 

ġanīmet bil ki bizim zamānımızdan ṣoñra felek çoḳ devr eyler ve çoḳ gün ve 

gice getürür. Ya�nī eḥibbā ve dostlarla gice muṣāḥabetini ġanīmet bil ki bizden 

ṣoñra dünyā nice zamān ẟābit olur, nice gün ve gice gelüp gitse gerek.

כ אه در  אری دار  را כ  
ار آرد ن  ازش כ   א در دل ا ا

�Amārī-dār-ı Leylī-rā ki mehd-i māh der-ḥukm’est

Ḫudāyā der-dil endāzeş ki ber-Mecnūn guẕār āred

�Amārī, �ayn’ıñ fetḥiyle, (S+ maḥiffe ma�nāsınadır ya�nī) maḥiffe1 aḳsāmın-

dan bir ḳısımdır. �Amārī-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, �amārī ṭutıcı ya�nī 

ṣāḥib-i �amārī. Leylī-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Mehd-i māh 

iżāfeti lāmiyyedir. Endāzeş; endāz fi�l-i emr müfred muḫāṭab, (232a) bıraḳ 

dimekdir, şīn-i żamīr �amārī-dār’a rāci�dir. Ki ḥarf-i beyān. Guẕār āred güẕār 

getüre ya�nī uġraya dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Leylā �amārī-dārınıñ ki māh beşigi taṣarrufında ve ḥükmin-

dedir2, yā Rab, göñline bıraḳ ki Mecnūn üzerine uġraya. Ya�nī yā Rab, göñline 

ilhām eyle ki Mecnūn’ı esirgeyüp (S,T+ Leylā) nāḳasını üzerine uġrada. Leylā’yi 

māha, �amārīsini beşige teşbīh eylemiş ve �amārī-dār ol maḥiffeyi3 götüren de-

veyi żabṭ iden kimsedir.

אل اه ای دل و ا    אر  
ار آرد ن   א و      ر

Bahār-ı �omr ḫāh ey dil u ger ne īn çemen her sāl

Çu nesrīn ṣed gul-i ra�nā vu çun bulbul hezār āred

1 S, T, F: maḥiffe (harekeli). 

2 S: tasarrufı ḥükmindedir. 

3 T, F: maḥiffeyi. (metin harekeli). 
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Bahār-ı �omr iżāfeti beyāniyyedir. Ḫāh fi�l-i emr müfred muḫāṭab, iste di-

mekdir. Vu ger ne ve-illā ma�nāsınadır. Īn çemen ya�nī çemen-i dünyā. Çu 

edāt-ı teşbīh. Nesrīn nūn’uñ fetḥi ve kesriyle �Acem isti�māl ider, ammā �Ara-

bīde kesr-i nūn’ladır, nesteren didikleri aḳ çiçekdir. Ma�lūm ola ki edāt-ı teşbīh 

āred’e ḳayıddır, gul-i ra�nā’ya degil, ya�nī nesrīni getürdügi gibi yüz gül-i ra�nā 

getürür ve bülbüli getürdügi gibi yüz hezār getürür. Bunda hezār bülbülden 

ġayrı bir ḳuş murād olunca ma�nā böyle olur, ammā cā�izdir ki hezār’dan �aded 

murād ola. Pes, ma�nā böyle olur ki baña bülbül gibi biñ ḳuş getürür.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, sen �ömür bahārın iste ya�nī hemān �ömür iste, 

ve-illā dünyā çemeni ya�nī dünyā her yıl nesrīn çiçegi getürdügi gibi (S,T+ yüz 

gül-i ra�nā çiçegi getürür ve bülbül getürdügi gibi) yüz hezār ḳuş getürür. Ya�nī 

dünyāda fuṣūl-i erba�a mütevālī ve müte�āḳib, gelüp gitmeden ḫālī degil, ṣaġ 

olan nice bahār ve nice ḫazān seyr ider.

א ز اری   ن دل ر  ا را 
ار آرد א  א  א   را כ 

Ḫudā-rā çun dil-i rīşem ḳarārī best bā-zulfet

Bi-fermā la�l-i nūşīn-rā ki ḥāleş bā-ḳarār āred

Ḫudā-rā; rā ḥarf-i taḫṣīṣ. Dil-i rīşem iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. 

Ḳarārī; yā ḥarf-i tenkīr. La�l-i nūşīn iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i beyān. 

(S,T+ Ḫudā-rā mıṣrā�-ı ẟānīde bi-fermā’ya müte�alliḳdir.) Ḥāleş; żamīri dil-i 
rīş’e rāci�dir. Bā ḥarf-i ma�a.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫudā içün çünki dil-i rīşim seniñ zülfüñle ḳarār baġladı 

ya�nī ittiḥād u ittiṣāl u imtizāc eyledi1, leb-i nūşīniñe buyur ki dil-i rīşiñ ḥālini 

ḳarāra getürsün, ya�nī zülfüñde ḳarār idüp ẟābit-ḳadem olsun. Ḥāṣılı, zülfün 

gibi perīşān u bī-ḳarār olsun2.

אر  داری אدۀ ای دل כ    ز כאر ا
כאر آ א  כ   درכ כ در  و 

Zi-kār uftāde�i ey dil ki ṣed men bār-ı ġam dārī

Bi-rev yek cur�a mey der-keş ki der-ḥālet be-kār āred

1 T, F: imtizāc baġladı. 

2 S: olmasun. 
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Ki ḥarf-i ta�līl. Ṣed men yüz baṭmān. Bār-ı ġam iżāfeti beyāniyyedir, bār 
bunda yük ma�nāsınadır. Yek cur�a mey (M,T+ bir cür�a) şarāb. Der-keş; der 
ḥarf-i te�kīd, iç dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl, tā ma�nāsına. Der-ḥālet (M,T+ �Arabī-

de) fi’l-ḥāl ma�nāsınadır ve tā żamīr-i ḫiṭābdır. Be-kār; bā ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, işden düşmüşsün ya�nī bir işe ḳādir olmayup 

mu�aṭṭal ḳalmışsın, zīrā yüz baṭmān ġam yüküñ var, ya�nī bu1  ḳadar ġam yüki 

saña ġayri işden māni�dir. İmdi var bir cür�a mey-i �ışḳ-ı cānāndan nūş eyle ki 

seni fi’l-ḥāl işe getüre, ya�nī dünyā ġamından ḫalāṣ idüp muḥabbet-i (232b) 
cānāna meşġūl eyleye. Ḥāṣılı, bāde-i �ışḳ-ı cānān �āşıḳıñ dilini muḥabbet-i 

cānāna meşġūl idüp ġumūm-ı māsivādan men� ider.

א ا   ا د  ا  אغ از  در 
אر آرد وی در כ     و 
Derīn bāġ ez-Ḫudā ḫāhed diger pīrāne-ser Ḥāfıẓ

Nişīned ber-leb-i cūyī vu servī der-kenār āred

Derīn bāġ ya�nī dünyā baġında. Diger bunda gine ma�nāsınadır, daḫi 

ma�nāsına degildir2.  Pīrāne-ser pīrlik vaḳtinde dimekdir. Cūyī; yā ḥarf-i vaḥ-

det, servī de böyledir. Der-kenār; der ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu bāġ-ı dünyāda Ḥāfıẓ gine pīrlik zamānında (S,M+ Ḫu-

dā’dan) ister bir ırmaḳ kenārında otura ve bir servi kenāra ya�nī yanına getüre, 

ya�nī ırmaḳ kenārında bir cānānla oturup �ayş u �işret eyleye.

1 S: yüz baṭman ġam yüzügüñ ġam yüküñ ya�nī çoḳdur. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

 Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

ا ان  א   אزئ  در 
אن دا دم د ا   כ 

Der-naẓar-bāzī-i mā bī-baṣarān ḥayrān’end

Men çunīnem ki numūdem diger īşān dānend

Ba�żı nüsḫada mā yerine men vāḳi�dir, mıṣrā�-ı ẟānīye de enseb budur ve 

bī-basarān yerine bī-ḫaberān vāḳi�dir. Naẓar-bāz maḥbūb-dost ma�nāsınadır, 

yā ḥarf-i maṣdar, mā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Numūdem bunda fi�l-i lāzımdır, 

göründüm ma�nāsına, gösterdim ma�nāsına degil ba�żılar ẓann eyledigi gibi1. 

Diger daḫi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim maḥbūb-dostluġumda baṣīretsizler ve �ālem-i �ışḳ-

dan ḫabersizler ḥayrānlardır, ben göründügüm gibiyim, daḫi anlar bilürler. 

Ya�nī ben mürāyī degilim, ẓāhir u bāṭınım birdir, gerekse beni ṣāliḥ añlasunlar, 

gerekse ṭāliḥ ve gerekse baña daḫl ü ṭa�n eylesünler, gerekse eylemesünler.

د و אر و ن   א
دا ه   دا כ در دا

�Āḳılān noḳṭa-i pergār-ı vucūd’end velī

�Işḳ dāned ki derīn dā�ire ser-gerdān’end

Noḳṭa-i pergār-ı vucūd iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. �Āḳılān mübte-

dā ve noḳṭa-i pergār-ı vucūd ḫaberi. Velī edāt-ı istidrāk, mıṣrā�-ı ẟānīye mer-

hūndur. �Işḳ mübtedā, dāned ḫaberi. �Işḳ’a dāniş isnādı mecāzīdir. Ki ḥarf-i 

beyān. Derīn dā�ire ya�nī dā�ire-i �ışḳ u muḥabbet-i cānānda. Ser-gerdān ya�nī 

serāsīme ve ḥayrānlardır.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āḳıllar vücūd pergārı noḳṭasıdır ya�nī müte�ayyin ü güzīde 

vücūdlardır, ammā �ışḳ veyā ṣāḥib-i �ışḳ bilür ki �ışḳ-ı cānānda serāsīme ve ḥay-

rānlardır. Ya�nī �ışḳ-ı cānān �ilminde cāhillerdir, zīrā bunuñ mesā�ili kütübde 

yazılmaz, bu �ilm-i ḥāldir, bunı ḳāl ehli bilmez2.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 S, T, F: bunı bilmez ḳāl ehli. 
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ف دروغ אر ز  ف  و  از 
ا אزان   

Lāf-ı �ışḳ u gile ez-yār zihī lāf-ı durūġ

�Işḳ-bāzān-ı çunīn musteḥıḳḳ-ı hicrān’end

Gile, kāf-ı �Acemīniñ kesriyle, şikāyet ma�nāsınadır. Lāf-ı durūġ iżāfeti 

beyāniyyedir. �Işḳ-bāzān maḥbūb-dostlar, çunīn’e iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳlıḳ lāfı ya�nī ben �āşıḳım diyü lāf urmaḳ ve yārdan 

iẓhār-ı şikāyet eylemek �aceb lāf-ı dürūġdur. Ya�nī �āşıḳ olan yārdan şikāyet ey-

lemez, zīrā �āşıḳ-ı ṣādıḳa yāriñ her vaż�ı maḳbūldür. Pes, yārdan şikāyet �adem-i 

�ışḳdan gelür, imdi bunuñ gibi �ışḳ-bāzlar hicrāna müsteḥaḳlardır.

ای אن   א   د א   
ا او م  ه و ا  א  

�Ahd-i men bā-leb-i şīrīn-dehanān best Ḫudāy

Mā heme bende vu īn ḳavm ḫudāvendān’end

�Ahd-i men iżāfeti lāmiyyedir. <T, F+ �Ahd’den murād �ahd-i elestdir ya�nī 

zamān-ı ezel1.>

Maḥṣūl-i Beyt: Allāhu Te�ālā benim �ahdimi şīrīn-dehenler lebiyle2 baġladı 

ya�nī ḫilḳatimi bunlarıñ muḥabbetiyle baġladı, ḥāṣılı, bunlara muḥabbetim 

ezelīdir. (233a) Biz cümlemiz3 bende ve bu ṭā�ife-i maḥbūbān ḫudavendlerdir, 

ya�nī biz ḳullar ve bunlar efendilerdir. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; benim �ah-

dimi ṭatlu aġızlular lebine baġladı Allāhu Te�ālā diyenler ṭatsızlıḳ eylemişler.

زد כאر א אه    از  
ا ری و   כ  ور  
Meger ez-çeşm-i siyāh-ı tu bi-y-āmūzed kār

V’er ne mestūrī vu mestī heme kes ne-tvānend

Çeşm-i siyāh-ı tu iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Mestūrī bunda per-

hīzkārlıḳdır, ammā īhām ṭarīḳiyle (M,T+ ẕikr olunmuşdur,) zīrā çeşm iki ḳapaḳ 

altında mestūrdur.

1 S: zamān-ı evvel. Bu cümle S’de Maḥṣūl-i Beyt içinde bulunmaktadır. 

2 S: aġzı ṭatlu ṭudaḳluya. M: aġzı şīrīn-dehānlar lebiyle. 

3 T: cemī�imiz. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Meger bir kimse seniñ çeşm-i siyāhıñdan fenn ü ṣan�at 

ögrene, yoḫsa her kimse perhīzkārlıġı ve mestligi1 bir yere cem� eyleyemez. 

Mestūrluḳdan murād ṣan�at-ı istiġnādır ki hīç kimseye naẓarı ve iltifātı yoḳ. Ve 

mestlikden murād; ma�lūmdur ki ba�żı dilber mestāne-çeşm olur, ya�nī naẓa-

rında nev�an fütūr vāḳi� olur. Ḥāṣılı, seniñ çeşmiñ mestūrluġı ve mestligi cem� 

eylemişdir, müteżāddān iken. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; meger seniñ ḳara gö-

züñ baña iş ögrede diyenler �aceb taḫṣīṣ-i bī-muḫaṣṣıṣ buyurmuşlar2, meger 

ba�żı nüsḫada ‘Megerem çeşm-i siyāh-ı tu bi-y-āmūzed kār’ vāḳi� olmuş ola.  
Pes, bu vecihle muḫaṣṣıṣ bulınur ve redd ṣaḥīḥ olmaz.

א  ۀ   אه رخ او د ه 
دا ر  آ   אه و 

Cilvegāh-ı ruḫ-ı ū dīde-i men tenhā nīst

Māh u ḫurşīd hemīn āyine mī-gerdānend

Cilvegāh-ı ruḫ-ı ū iżāfetleri lāmiyyelerdir. Dīde-i men de böyledir. Mī-ger-
dānend fi�l-i mużāri� cem�-i ġā�ib, döndürürler dimekdir, gerdānīden’den, fi�l-i 

müte�addīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ ruḫı cilvegāhı ve seyrangāhı hemān benim gö-

züm degil ancaḳ, māh u ḫurşīd de bu āyineyi çigzindirürler. Ya�nī māh u ḫurşīd 

āyineleri de bunuñ ruḫınıñ cilvegāhıdır, ḥāṣılı, anlar da bunuñ ruḫına nāẓır-

lardır benim gibi. Ma�lūmdur ki diyār-ı �Acemde ve �Arabde ba�żı Hindīler 

Dımaşḳī bir āyineyi ele alup gezdirirler, eger çārsūlarda ve eger ġayrı yerlerde. 

Ve kime mülāḳī olursa ol āyineyi ṣunarlar, ol da biraz baḳınur ve Hindīye gine 

āyineyi ṣunar, bir aḳçe veyā birḳaç manḳır iḥsān ider ve bu üslūb üzere āyi-

ne gezdirene āyīne-gerdān dirler. Ḫāce’niñ de ‘āyīne mī-gerdānend’ dimekden 

murādı bu ma�nādır. Eş�ār-ı �Acemde bu ma�nāyı çoḳ yerde görmüşüz. Pes, 

mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; ay ve gün şöyle āyīneye dönerler diyen āyīn u 

üslūbdan ḫāric söylemiş3.

אن א    آ از ا 
א و   از   

Ger şevend āgeh ez-endīşe-i mā muġ-beçegān

Ba�d ezīn ḫırḳa-i ṣūfī be-girev ne-stānend

1 S: mestūrluġı. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Endīşe-i mā iżāfeti lāmiyyedir, endīşe fikir. (M,T+ Be-girev; bā ḥarf-i ṣıla,) 

girev, (M,T+ kāf-ı �Acemīniñ kesri ve rā’nıñ fetḥi ve vāv’ıñ sükūnıyla,) rehindir, 

(M,T+ ṭutı ma�nāsına.) Ne-stānend fi�l-i nefy-i müstaḳbel cem�-i ġā�ib, almazlar 

dimekdir ya�nī ḳabūl eylemezler.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger muġ-beçeler bizim fikrimizden āgāh olurlarsa ya�nī 

ḫāṭırımızdan geçen ḳaṣd u �azmimizi ṭuyarlarsa bundan ṣoñra ṣūfīleriñ ḫırḳa-

sını rehine almazlar, zīrā bizim murādımız ḫırḳayı rehinden fikāk eylemekdir, 

ya�nī mey-ḫāneci elinde ihmāl idüp terk eylemekdir. Pes, bu niyyeti añladıḳdan 

ṣoñra bāde-furūşlar, daḫi bir ṣūfīniñ peşmīnesini rehin almazlar. Ba�żı nüsḫada 

bu beyt de vāḳi�dir:

ب دار ای  و  א و 
א و  آه ا   

Muflisānīm u hevā-yı mey u muṭrib dārīm

Āh eger ḫırḳa-i peşmīn be-girev ne-stānend

Muflisān muflisiñ cem�idir üslūb-ı �Acem üzere. ‘Eflese’r-reculu’ dirler ḳaçan 

kim aña faḳr ġalebe eylese ki manḳır ḫarçlanmaġa1 muḥtāc olsa, altun (233b) 
ve aḳçe ḫarcamaġa2 ḳādir iken, ‘eġadde’l-ba
īr’ ḳabīlindendir. Ḫırḳa-i peşmīn 

iżāfeti beyāniyyedir. Peşm, (M,T+ bā-yı �Acemīniñ fetḥi ve şīn-i mu�cemeniñ 

sükūnıyla,) yüñe dirler3, (M,T+ ya�nī ḳoyunuñ ve ġayrınıñ yapaġısına dirler,) yā 

ḥarf-i nisbet ve nūn (M,T+ ḥarf-i) te�kīd-i nisbet.

Maḥṣūl-i Beyt: Müflisleriz ve mey ü muṭrib ārzūmuz var ya�nī mey ü muṭ-

rib ārzū ideriz. Āh eger ḫırḳa-i peşmīnemizi rehīne almazlarsa, ya�nī bāde-furūş 

ṭutıya ḳabūl eylemezse.

אد ی   د    ارواح 
א אر ا אن     و 

Ger be-nuzhetgeh-i ervāḥ bered būy-ı tu bād

�Aḳl u cān gevher-i hestī be-niẟār efşānend

Be-nuzhetgeh; bā ḥarf-i ṣıla. Nuzhet şādlıḳdır, nuzhetgeh şādlıḳ yeri, er-
vāḥ’a iżāfet lāmiyyedir.

1 M: ḫarcamaġa. T, F: ḫarcama. 

2 S: ḫarclanmaġa. T, F: ḫarclamaġa. 

3 S: Peşm yüñ. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger ervāḥ nüzhetgāhına bād seniñ būyuñ iletürse �aḳl u 

cān varlıḳ gevherini ya�nī vūcudlarını1 ṣaçı ṭarīḳiyle ṣaçarlar, ya�nī bādıñ yolına 

vūcudları cevherini2 beẕl iderler seniñ būyuñı getürdügi içün.

ه ا  ر  و 
ا ان  א  כ در آ 

Vaṣl-ı ḫurşīd be-şeb-perre-i a�mā ne-resed

Ki derīn āyine ṣāḥib-naẓarān ḥayrān’end

Vaṣl-ı ḫurşīd iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Şeb-perre-i a�mā iżāfeti 

beyāniyyedir. (M,T+ Şeb-pere yarasa, teşdīd żarūret-i vezniçündür.) Ne-resed lā-

yıḳ degil dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Āyine’den murād ḫurşīddir.

Maḥṣūl-i Beyt: Güneşe vāṣıl olmaḳ kör yarasaya lāyıḳ degil ya�nī viṣāl-i 

cānān her bī-ser u pā �ışḳ u muḥabbet da�vāsını iden müdde�īye lāyıḳ degil, 

zīrā bu āyīnede ya�nī (M,F+ güneş) āyīnesinde ṣāḥib-naẓarlar ḥayrāndır. Ḥāṣılı, 

māhiyet-i ḫurşīd-i rūy-ı cānānda aṣḥāb-ı naẓar u erbāb-ı baṣīret ḥayrāndır.  Pes, 

her kūr-dil-i bī-temyīz u teşḫīṣ anıñ ḫurşīd-i rūyını ḳanda derk idebilür?

כ    א  ئ  زا ار ر
ا آن  م כ  د از آن  د 

Zāhid er rindī-i Ḥāfıẓ ne-koned fehm çi şud

Dīv bi-grīzed ez-ān ḳavm ki Ḳur�ān ḫānend

Er eger’den muḫaffefdir. Dīv lüġat-i �Acemde şeyṭāndır. Bi-grīzed fi�l-i mużā-

ri� müfred ġā�ib, ḳaçar dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Ḳur�ān ḫānend; bu terkīb iki 

veche mutehammildir. Birisi ḫānend fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib ola ve Ḳur�ān 

muḳaddem mef�ūli. Birisi de vaṣf-ı terkībī, Ḳur�ān oḳuyıcı ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid eger Ḥāfıẓ’ıñ rindligini fehm eylemezse ne oldı ya�nī 

ta�accüb yeri degil, zīrā şeyṭān ḳaçar ol ḳavmden ki Ḳur�ān oḳurlar veyā Ḳur�ān 

oḳuyıcılardır. Ya�nī zāhid eger Ḥāfıẓ’a taḳarrub idüp rindlikden murādını 

fehm eylemezse ġarīb degil, zīrā şeyṭān Ḳur�ān oḳuyan ḳavmden ḳaçar, Ḥāfıẓ 

ise Ḳur�ān’la muḳayyeddir. Zāhidi şeyṭanetle vaṣf ider ta�rīż ṭarīḳiyle.

1 S: gevherini beẕl iderler, ya�nī vūcudlarını. 

2 M: gevherini. 
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Ve lehu eyżan
Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

א زد כ در  م כ  دوش د
א زد  آدم  و 

Dūş dīdem ki melā�ik der-i mey-ḫāne zedend

Gil-i Ādem bi-siriştend u be-peymāne zedend

Ḫāce ezmine-i sābıḳadan dūş lafẓıyla ta�bīr ider, niteki elif kāfīyesinde 

‘Dūş ez-mescid sūy-ı mey-ḫāne āmed pīr-i mā’ buyurmuş idi. Pes, dūş dün 

gice dimekdir. Dīdem bunda fi�l-i ḳalbdir, dānistem ma�nāsına. Ki ḥarf-i 

beyān. Melā�ik ve melā�ike, tā ile, melek’iñ cem�idir, �Acem ferişteye dir. 

Der-i mey-ḫāne ya�nī der-i �ışḳ u maḥabbet, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ḳa-

bīlindendir, zīrā �ışḳ u muḥabbetden şarābla ve bāde ile ta�bīr iderler. Zedend 

urdılar ya�nī ḳaḳdılar, ḥāṣılı, da�vā-yı �ışḳ u muḥabbet eylediler. Gil-i Ādem 

iżāfeti lāmiyyedir. Bi-siriştend; bā ḥarf-i te�kīd, siriştend yoġurdılar dimekdir. 

Be-peymāne; bā ḥarf-i ṣıla, peymāne lüġatde ölçekdir, ammā bunda şol ḳalıb 

murāddır ki içinde Ādem’iñ mādde-i cesedi olan (234a) türābı ve balçıġını 

taḫmīr eylediler. Ba�żı kitābda yazmışlar ki (M,T+ Allāh Te�ālā Ādem’i ḫalḳ ey-

lemek) murād eyledügi zamānda feriştelere buyurmuş ki ṭopraġıñ envā�ından 

birer miḳdār getüreler, ya�nī aḳ ṭopraḳ ve ḳızıl ṭopraḳ ve ṣarı ṭopraḳdan cem� 

ideler1 ve meẕkūr ḳalıba ṭolduralar ve yoġuralar. Bu cihetdendir ki insānıñ 

kimisi aḳ ve kimisi ḳara ve kimisi buġday renklidir. Pes, Ādem maḫlūḳ olup 

ẕī-rūḥ olduḳdan ṣoñra muḥabbetu’llāhda Ādem’e ḥased eylediler. İmdi,

Maḥṣūl-i Beyt: Baña ma�lum oldı ki ezelde melekler muḥabbet da�vāsı-

nı eylediler ya�nī Ādem’den muḥabbetimiz ġālibdir [diye] Allāh’a didiler ve 

Ādem’i taḥḳīr idüp didiler ki ṭopraġını biz ṭaşıdıḳ ve ḳalıba ṭoldurup balçıġını 

yoġurduḳ. Pes, muḥabbetde ol bizimle ḳanda berāber olabilür, ya�nī olmaz.

ت כ אف  م  و  אن  אכ
א زد אدۀ  אכ  א  

Sākinān-ı ḥarem-i setr u �afāf-ı melekūt

Bā-men-i ḫāk-nişīn bāde-i mestāne zedend

1 T: idüp. 
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Ḥarem-i setr iżāfeti beyāniyyedir ve sākinān’ıñ aña iżāfeti lāmiyyedir1. 

Vāv ḥarf-i �aṭf ve �afāf setr’e ma�ṭūfdur. Setr, sīn’iñ fetḥiyle, maṣdardır. �Afāf, 
�ayn’ıñ fetḥiyle, ḥarāmdan ṣaḳınmaġa dirler, zāhid ü �ābid kişiye �afīf dir-

ler. Melekūt lüġatde mülk ma�nāsınadır, melekūt-ı �Irāḳ dirler mülk-i �Irāḳ 

ma�nāsına, ammā ıṣṭılāḥda melā�ike maḳāmına dirler. Bā ḥarf-i muṣāḥabet. 

Men-i ḫāk-nişīn iżāfeti beyāniyyedir. Bāde-i mestāne de beyāniyyedir. Bāde-i 
mestāne ḳattāl şarāba dirler, murād bāde-i �ışḳ u muḥabbetdir. Zedend urdılar 

ya�nī içdiler dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Melekūtuñ setr ḥareminiñ sākinleri ya�nī (S,T+ melekler ki 

mestūr ve maḫfīlerdir ḫalḳıñ gözlerinden ve melekūtuñ �afaf ḥareminiñ sā-

kinleri, �aṭf-ı tefsīr ṭarīḳiyle, ya�nī) ḥarāmdan ictināb eyleyen ferişteler ben 

ḫāk-nişīn ile ya�nī küre-i arżda sākin olan ẕelīlle �ışḳ u muḥabbetde yār oldılar, 

(S+ ḥāṣılı, muḥabbet-i cānānda şerīk oldılar.)

ا כ א  אر ا אن  آ
ا زد אم  د  כאر 

Āsmān bār-ı emānet ne-tuvān’est keşīd

Ḳur�a-i kār be-nām-ı men-i dīvāne zedend

Bār-ı emānet iżāfeti beyāniyye veyā lāmiyyedir mecāzen. (M,T+ Bār-ı emā-
net’den) murād �ışḳ u muḥabbetdir. Ḳur�a-i kār iżāfeti lāmiyyedir. Be-nām-ı 
men-i dīvāne iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Zedend bunda atdılar ve ṣal-

dılar ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Āsumān  bār-ı emāneti ya�nī �ışḳ yükini çekmege ḳādir ol-

madı. Pes, �ışḳ (M,T+ işi) ḳur�asını ben mecnūnuñ adına ṣaldılar, ya�nī (M,T+ �ışḳı) 

beliyyesiyle insān ḳabūl idüp yüklendi. Ḥāṣılı, eflāk ü �anāṣır müteḥammil ol-

maduġı derd ü belāyı insān müteḥammil oldı. Dīvāne didügi anıñçündür ki 

bunlar bu �aẓametle ḳabūl eylemediklerini2 ḳabūl eyledi.

אد אن  و او  ا د כ  כ ا
ا زد כ א  אن  אن ر כ
Şukr-i Īzed ki miyān-ı men u ū ṣulḥ uftād

Ḥūriyān raḳṣ-konān sāġar-ı şukrāne zedend

1 S: Sākinān-ı ḥarem iżāfeti lāmiyyedir. Ḥarem-i setr beyāniyye. 

2 S: eylemedügini. 
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Şukr-i Īzed iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i beyān. (S,F+ Ḥū-
riyān ḥūr’uñ cem�idir üslūb-ı �Acem üzre. Ḥūr da ḥavrā’nıñ cem�idir üslūb-ı 

�Arab üzre, niteki sābıḳan mufaṣsal beyān) olmuşdur. Raḳṣ-konān raḳṣ iderek 

ma�nāsınadır. Sāġar-ı şukrāne iżāfeti lāmiyyedir, şükre mensūb ḳadeḥ dimek-

dir, murād bādedir, ẕikr-i maḥall ve irāde-i ḥāll ṭarīḳiyle. Zedend urdılar ya�nī 

içdiler dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh’a şükür ki benimle cānān ortasında ṣulḥ vāḳi� oldı ve 

ḥūrīler raḳṣ iderek sāġar-ı şükrāne içdiler, ya�nī ben cānānla muṣālaḥa eyledü-

güm1 içün cemī� dilberler bu şükrāneye ṭolular içdiler dimekdir.

و ن  ار ز ره  א   
ا زد כ ار  ن ره آدم 

Mā be-ṣed ḫirmen-i pindār zi-reh çūn ne-revīm

Çun reh-i Ādem-i (234b) bīdār be-yek dāne zedend

Be-ṣed; bā ḥarf-i sebeb. Ḫirmen-i pindār iżāfeti beyāniyyedir. Pindār, 
bā-yı �Acemīniñ kesriyle, ẓann ma�nāsınadır2. Çūn, vāv-ı aṣliyye ile, keyfe 

ma�nāsınadır, (M,T+ nice dimekdir.) Ne-revīm gitmeyelim. Çun bunda edāt-ı 

ta�līldir, çünki ma�nāsına. Ādem-i bīdār iżāfeti beyāniyyedir, [bīdār] uyanıḳ 

dimekdir, �adem-i ġafletden kināyetdir. Be-yek dāne; bā ḥarf-i sebebdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Biz yüz ḫarman-ı pindār sebebiyle yoldan nice çıḳmayalım 

ya�nī azmayalım, çünki Ādem-i bīdārın yolını bir dāne-i gendüm sebebiyle 

urdılar. Ya�nī Ḥażret-i Ādem ki3 ṣāḥib-i nübüvvet idi, bir dāne-i gendüm sebe-

biyle firīfte olup cennetden ṭaşra düşdi ve bizde ki bu ḳadar ẓunūn u ġaflet-i 

beşeriyyet var, cennet-i kūy-ı cānāndan nice ṭaşra düşmeyelim. Ya�nī aña şeyṭān 

sebeb oldıysa bize raḳīb-i dīv sebeb oldı. Ḥāṣılı, aña şeyṭān-ı racīm sebeb oldıy-

sa bize raḳīb-ı la�īn sebeb oldı.

ر  אد و دو   را   
א زد ن   در ا

Ceng-i heftād u du millet heme-rā �oẕr bi-nih

Çun ne-dīdend ḥaḳīḳat der-i efsāne zedend

1 M, T: eyledigimiz. 

2 S: Pindār ẓann. 

3 S: Ḥażret-i Ādem 
aleyhi’s-selām ki.
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Heme edāt-ı te�kīddir ve rā edāt-ı taḫṣīṣ. �Oẕr bi-nih �öẕrini ḳo ya�nī ma�ẕūr 

ṭutup �öẕrini ḳabūl eyle. Der-i efsāne iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. Efsāne ḳapu-

sını urdılar ya�nī ḍalālete düşdiler.

Maḥṣūl-i Beyt: Yetmiş iki milletiñ cemī�an �öẕrini ḳabūl eyle ya�nī hepsini1 

ma�ẕūr ṭut. Zīrā çünki ḥaḳīḳatı görmediler ya�nī ḥaḳīḳat-ı ḥāle vāṣıl u vāḳıf 

olmadılar, efsāneye ve bāṭıla mā�il olup ḍalālete düşdiler. Ya�nī her ṭā�ife bir 

ġayrı meẕheb ü millet ittiḫāẕ eyledikleri ḥaḳḳa’l-yaḳīne muṭṭali� olmadıḳla-

rındandır.

د  آ آن  כ   او 
وا زد آ آ כ در  
Āteş ān nīst ki ber şu�le-i ū ḫanded şem�

Āteş ān’est ki der-ḫirmen-i pervāne zedend

Ḫirmen-i pervāne iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Āteş ol degildir ki şem� anıñ şu�lesine güler, ya�nī şem�iñ 

fetīlesinde yanan āteş kimseniñ cān u tenini yaḳup yandırmaz, belki āteş oldur 

ki ḫirmen-i pervāneye urdılar. Ya�nī ikisi bir āteşdir, ammā şem�e nisbet mużī 

ve pervāneye nisbet muḥrıḳdır. İmdi āteş ol degildir, budur didügi2 bu ma�nā-

yadır.

د ن כ אن    دل  
א زد א אرض  אل כ    آن 

Noḳṭa-i �ışḳ dil-i gūşe-nişīnān ḫūn kerd

Hemçu ān ḫāl ki ber-�ārez-ı cānāne zedend

Noḳṭa-i �ışḳ iżāfeti beyāniyyedir. Dil-i gūşe-nişīnān lāmiyyedir. Gū-
şe-nişīn vaṣf-ı terkībīdir, bucaḳda oturıcı dimekdir ya�nī ehl-i �uzlet.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ noḳṭası gūşe-nişīnleriñ ve ehl-i �uzletiñ yüregini ḫūn 

eyledi, ya�nī �ışḳ āteşinden mużṭarr u muteḍaccirlerdir ol ḫāl gibi ki �ārıż-ı cānān 

üzerine ḳomuşlar ya�nī vaż� eylemişler. Ḥāṣılı, �ışḳ gūşe-nişīnleriñ yüregini ḫūn 

eyledi �ārıż-ı cānān üzerinde olan ḫāl �uşşāḳıñ yüregini ḫūn eyledügi gibi.

1 S: cümlesini. 

2 M: ol degildir, buyurduġı. T: budur buyurduġı. 
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אب אد از رخ ا  א  כ  
א زد אن   و א  ز 

Kes çu Ḥāfıẓ ne-keşīd ez-ruḫ-ı endīşe niḳāb

Tā ser-i zulf-i �arusān-ı suḫan şāne zedend

Ruḫ-ı endīşe iżāfeti beyāniyyedir. Ser-i zulf-i �arūsān-ı suḫan  lāmiyyeler 

ve beyāniyyelerdir. Şāne ṭaraḳdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Kimse Ḥāfıẓ gibi ruḫ-ı endīşeden niḳāb çekmedi, (S,T+ ya�nī 

böyle fikre kimse) [sahip olmadı] söz gelininiñ ser-i zülfine ṭaraḳ urduḳların-

dan beri. (F+ Ya�nī ol vaḳtden beri) ki şu�arā-yı (235a) �Acem naẓm-ı kelā-

ma başladılar, Ḥāfıẓ gibi (M,T+ bir kimse) laṭīf naẓma mālik olmadı. Ḫāce’niñ 

temeddüḥi maḥallindedir ki kimse inkār idemez. Ba�żı nüsḫada mıṣrā�-ı ẟānī 

böyle vāḳi�dir:

Tā ser-i zulf-i suḫan-rā be-ḳalem şāne zedend

Maḥṣūl-i Mıṣrā�: Ol vaḳtden beri ki sözüñ ser-i zülfine ḳalemle şāne urdı-

lar, ya�nī ḳalemle kelimāt yazılaldan beri, ḥāṣılı, kelām-ı mevzūn ḳaleme gele-

liden (M,T+ beri.)

223

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

אران را   ر כ    אری ا
اران را   دو כ آ آ دو
Yārī ender-kes ne-mī-bīnīm yārān-rā çi şud

Dōstī key āḫir āmed dōst-dārān-rā çi şud

Yārī’de yā ḥarf-i maṣdardır, yoldaşlıḳ ma�nāsına. Dōstī yā’sı da böyledir. 

Āḫir āmed dükendi ve tamām oldı dimekdir. Dōst-dārān elif ve nūn’la cem� 

oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat vāḳi� olduġıçün, dōst-dār vaṣf-ı terkībīdir, (M+ dārī-

den’den,) sevici dimekdir, muḥibb ma�nāsına1.

1 T, F: sevici ya�nī muḥibb. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Kimsede yoldaşlıḳ görmeziz, yoldaşlara ne oldı? Dostluḳ 

ḳaçan dükendi, dostlara ne oldı? Ya�nī ṭarīḳ-i �ışḳda bize kimse mu�āvenet ey-

lemez oldı, mu�āvinler nice oldı? Ḥāṣılı, ḫalḳıñ merḥamet ü şefḳatsizliginden 

şikāyetdir.

א خ  כ ن    ه  ان  آب 
אران را   אد  د    از ر 

Āb-ı ḥayvān tīre-gūn şud Ḫıżr-ı ferruḫ-pey kucā’st

Gul bi-geşt ez-reng-i ḫod bād-ı bahārān-rā çi şud

Tīre-gūn şud bulandı dimekdir. Ḫıżr-ı ferruḫ-pey iżāfeti beyāniyyedir, 

ferruḫ-pey mübārek izli dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Āb-ı ḥayvān bulandı, mübārek izli Ḫıżır ḳandadır ki āb-ı 

ḥayvān böyle oldı1, ya�nī anıñ ihmālinden böyle oldı. Gül de kendi renginden 

döndi, bahārlar bādına ne oldı, ya�nī bād-ı bahār esmez oldı. Ḥāṣılı, aḥvāl ü 

eṭvār-ı �ālem mütebeddil ü muteġayyir olduġından şikāyetdir.

אری دا  دو כ   כ 
אران را   אد  אل ا אن را   א  

Kes ne-mī-gūyed ki yārī dāşt ḥaḳḳ-ı dōstī

Ḥaḳ-şināsān-rā çi ḥāl uftad u yārān-rā çi şud

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl. Yarī’de yā ḥarf-i vaḥdet. Ḥaḳ-şinās vaṣf-ı 

terkībīdir ve rā edāt-ı mef�ūl.

Maḥṣūl-i Beyt: Hīç kimse dimez ki bir yāriñ dostluḳ ḥaḳḳı vardır ya�nī 

dostluḳ ḥaḳḳını bilür ve añlar bir yār vardır diyü kimse dimez, ḥāṣılı, bu hük-

mi kimse eylemez. Pes, imdi ḥaḳ-şināslara ne-ḥāl vāḳi� oldı ve yārāna ne oldı, 

ḥāṣılı, �ālemiñ hīç bir ḥāli yerinde ḳalmadı.

ه ا כ אن ا ا در  ی  و כ
اران را   ان در  آ  כ 

Gūy-ı tevfīḳ u kerāmet der-miyān efkendeend

Kes be-meydān der-ne-mī-āyed suvārān-rā çi şud

1 S: Ḫıżır peyġamber ḳandadır ki āb-ı ḥayvān bulandı ki āb-ı ḥayvān böyle oldı. 
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Gūy-ı tevfīḳ iżāfeti beyāniyyedir. Be-meydān; bā ḥarf-i ṣıla. Der-ne-mī-ā-
yed; der ḥarf-i te�kīd.

Maḥṣūl-i Beyt: Tevfīḳ u kerāmet gūyını ortaya atmışlardır, ammā kimse 

meydāna girmez, atlılara ne oldı? Ya�nī tevfīḳ u sa�ādet ortada ḥāżır u müheyyā-

dır, ammā tevfīḳ u sa�ādete ṭālib yoḳ ki çevgān-ı irādetle ḳapup kendiye taḫṣīṣ 

eyleye. Ḥāṣılı, her ḫuṣūṣda (S,T+ ve her ḥālde) evvelki ṭālibler ve ṣāḥib-i irādet-

ler ḳalmadı. (S,T,F+ Çevgān oyunı böyledir ki ṭopı meydānıñ ortasına ḳorlar ve 

meydān eṭrāfında ya�nī cihāt-ı erba�asında ḥudūd ta�yīn iderler. Pes, ol ṭopı 

çevgānla ḥudūduñ birisinden iḫrāc eyleyen ġālib olup gūy-ı sa�ādet anıñ olur.)

א א   כ و  اران    
اران را   אن را   آ 

Ṣed hezārān gul şukuft u bāng-ı murġī ber-ne-ḫāst

�Andelībān-rā çi pīş āmed hezārān-rā çi şud

Maḥṣūl-i Beyt: Yüz biñ ṣāḥib-ı ḥüsn güzel ẓuhūr eyledi, ammā ḥālbuki 

bir �āşıḳ bāngı ve āh u nālesi peydā olmadı, ya�nī yüzbiñ maḥbūb ẓāhir oldı, 

ammā bir �āşıḳ ẓāhir (235b) olmadı. Bülbülleriñ öñine ne geldi ve hezārlara 

ne oldı? Ya�nī bülbüller ve hezārlar ki �uşşāḳdan kināyetdir, nice oldılar ki bir 

eẟerleri ẓuhūr eylemez. Ba�żılar hezār bülbüldür didiler, pes, bunda �aṭf-ı tefsīrī 

ṭarīḳiyle vāḳi�dir. Ve ba�żılar didiler ki bülbülden ġayrı ḫoş-naġme bir ḳuşdur, 

bülbülden irice. Aṣlında hezār-āvā ve hezār-nevādır, ṣoñra keẟret-i isti�mālile 

āvā ve nevā terk olındı. Āvā āvāz ma�nāsınadır ve nevā naġme ma�nāsına. Bu 

ḳuşa hezār-destān da dirler envā�-ı naġamāt eyledügiçün.

دش  אزد   ش   אزی  ه  ز
אران را   ارد ذوق   כ 

Zuhre sāzī ḫoş ne-mī-sāzed meger �ūdeş bi-sūḫt

Kes ne-dāred ẕevḳ-i mestī mey-gusārān-rā çi şud

Sāzī; yā ḥarf-i tenkīr. Ne-mī-sāzed düzmez dimekdir. Meger ke�en-

ne ma�nāsınadır. �Ūd bir meşhūr  sāzıñ ismidir, şīn-i żamīr Zuhre’ye rāci�-

dir. Bi-sūḫt; bā ḥarf-i te�kīd, sūḫt lāzımla müte�addī beyninde müşterekdir, 

bunda ikisine de taḥammüli var, ya�nī meger �ūdı yandı veyā meger �ūdını 
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yaḳdı. Ẕevḳ-i mestī iżāfeti lāmiyyedir1. Mey-gusārān elif ve nūn’la cem� oldı 

ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat oldıġı içün, rindān-ı mey-gusārān dimekdir. Bāde-nūşluġa 

mülāzım olana mey-gusār dirler ya�nī müdmin-i ḫamr.

Maḥṣūl-i Beyt: Zühre bir ḫoş düzen düzmez, ke�enne �ūdı yandı veyā �ūdı-

nı yaḳdı2. Ḥāṣılı, eflāk ü �anāṣır erbābında ẕevḳ u ṣefā ḳalmadı, �ālemiñ aḥvāli 

tamām müteġayyir oldı, şimdiki ḥālde gibi. Ġarīb ḥāldir ki şu�arā-yı müteḳad-

dimīn ü müte�aḫḫirīn bu gūne şikāyetler idegelmişler. Pes, bilmezem ki �ālemiñ 

ḥāli ne zamānda muntaẓam olmuş imiş. Yoḳsa �ālemiñ bī-ser u sāmānlıġı ve 

nā-sāzkārlıġı cemī� evḳātda hemān şu�arāya nisbet mi olur imiş?

אر אن ا د א אك  د و  אران 
אران را   א כ  آ 
Şehryārān būd u ḫāk-i mihrbānān īn diyār

Mihrbānī key ser-āmed şehryārān-rā çi şud

Şehryārān’dan mużāf maḥẕūfdur, taḳdīri, cāy-i şehryārān būd idi, żarū-

ret-i vezniçün ve ḫāk ḳarīnesiyle ḥaẕf olındı. Ḫāk maḥẕūf cāy’a ma�ṭūfdur 

ve mihrbānān’a iżāfet-i lāmiyye3 ile mużāfdır. Īn diyār ya�nī diyār-ı Pārs. 

Mihrbānī; yā ḥarf-i maṣdar. Ser-āmed dükendi dimekdir. Şehryār, (M,T+ rā-yı) 

evveliñ sükūnıyla, pādişāh dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu diyār-ı Şīrāz pādişāhlar yeri idi ve şefḳatliler türābı 

ve ehl-i muḥabbet ṭopraġı. Pes, mihribānlıḳ ḳaçan dükendi ve pādişāhları4 

ne oldı? Ya�nī bu diyārdan pādişāhlar peydā olmaz oldı ve ehl-i merḥamet ü 

muḥabbet dükendi ve memleket ḥāli bir gūne5 daḫi oldı. Şehriyārlar var idi 

ve şefḳatlüler ṭopraġı bu diyārda diyen ve bu diyār ya�nī Şīrāz şehriyārlar ve 

mihribānlar diyārıdır diyen �aceb �indīcilerdir6.

א א א  وت   از כאن 
אران را   אد و  ر و   א 
La�lī ez-kān-ı muruvvet ber-ne-y-āmed sālhā’st

Tābiş-i ḫurşīd u sa�y-ı bād u bārān-rā çi şud

1 S: beyāniyyedir. 

2 S: yandırdı. 

3 S: beyāniyye. 

4 S, M: pādişāhlara. 

5 M: bu gūne. 

6 S: diyen �indiyyātdır. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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La�lī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Kān-ı muruvvet iżāfeti beyāniyyedir. 

Ber-ne-y-āmed çıḳmadı dimekdir. Tābiş-i ḫurşīd iżāfeti lāmiyyedir. Sa�y-i 
bād u bārān iżāfeti de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Mürüvvet kānından bir la�l çıḳmaz oldı yıllardır. Pes, güneş 

żiyāsı ve bād u bārān sa�y u kūşişi ne oldı? Ya�nī ehl-i �ālemde mürüvvet ü iḥsān 

dükendi, ḳalmadı. İmdi ṣāḥib-i mürüvvet u iḥsān1 ne oldı?

ش ار ا כ  دا  א ا
אران را   از כ   כ دور روز

Ḥāfıẓ esrār-ı ilāhī kes ne-mī-dāned ḫamūş

Ez-ki mī-pursī ki devr-i rūzgārān-rā çi şud

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, esrār-ı ilāhīyi kimse bilmez, epsem ol, (236a) 
(S,T+ tınma2.) Kimden ṣorarsın ki rūzgārlar devrine ne oldı? Ya�nī memālikiñ 

taġayyürāt u tebeddülātını Allāh’ıñ gizli işinden bir sırr-ı ġarīb u emr-i �acīb 

bilüp sükūt eyle, zīrā bunuñ ḥaḳīḳatine Ḫudā’dan ġayrı kimse vāṣıl u vāḳıf 

degil ve dünyā böyle gelüp gitmişdir. ‘El-
ālemu muteġayyirun’3 ḳażıyesini 

oḳumadıñ mı4?

1 S, M: iḥsāna. 

2 F: dinme.

3 Âlem değişicidir. 

4 S: ḳażiyyesi ḫod ma�lūmdur. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün

ان زد אز آن  ن כ آ   را 
ان زد ان  א او ر  ان כ  ی 

Rāhī bi-zen ki āhī ber-sāz-ı ān tuvān zed

Şi�rī bi-ḫān ki bā-ān rıṭl-ı girān tuvān zed

Rāhī; yā ḥarf-i vaḥdet, rāh’dan bunda murād sāz perdelerinden bir perde-

dir, [rāhī bi-zen] bir perde çal dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Āhī; yā ḥarf-i 

vaḥdet veyā tenkīr. Sāz bunda düzendir. Tuvān zed bi-ḥasebi’l-lüġa urmaḳ 

mümkündür dimekdir1, zīrā zed bunda zeden ma�nāsınadır. Şi�rī bi-ḫān; 
yā ḥarf-i vaḥdetdir, bir şi�r oḳı dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. (M,T+ Bā ma�a 

ma�nāsına.) Rıṭl, rā’nıñ fetḥi ve kesriyle ve ṭā’nıñ sükūnıyla, yarım baṭmana 

dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde yarım baṭman şarāb alur ḳadeḥe dirler2.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bir sāzende tecrīd idüp buyurur: Bir perde çal ki 

anıñ düzeni üzere āh eylemek mümkün ola, ya�nī bir mü�eẟẟir sāz çal ki işiden 

bī-iḫtiyār āh çeke. Ve bir şi�r oḳı ki anıñ şevḳiyle aġır ḳadeḥlere urmaḳ müm-

kün ola, ya�nī bir �āşıḳāne şi�ri sāzıña hem-rāh eyle ki istimā� eyleyeni bī-iḫtiyār 

bāde-nūş eyleye.  Ḥāṣılı, hem sāzıñ bī-naẓīr ola ve hem şi�riñ bī-bedel ola. 

Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; bir şi�r oḳı ki anıñla aġır ṭoluya urmaḳ mümkün 

ola diyen ġarīb bilürmiş burayı3.

אدن ان  אن    א אن   آ
ان زد אن  ی  آ א 

Ber-āsitān-i cānān ger ser tuvān nihāden

Gul-bāng-i ser-bulendī ber-āsmān tuvān zed

Gul-bāng-i ser-bulendī iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. Gul-bāng ulu āvāza 

dirler.

1 M, T ve F’de ‘Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat’diye fazla bir cümle bulunmaktadır. 

2 M: ḳadehdir. 

3 S: diyen ġarībdir. <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger āsitān-ı cānān üzere baş ḳomaḳ mümkün olursa 

ser-bülendlik gülbāngını ya�nī �ālī-cenāblıḳ (M,T+ ṣıyt u) ṣadāsını āsumāna ur-

maḳ mümkündür. Ḥāṣılı, rif�atimiz gülbāngı āsumāna irişür.

אز כ   א در  ا  دو 
ان زد אن   و داو اول   

Ehl-i naẓar du �ālem der-yek naẓar bi-bāzend

�Işḳ’est u dāv-ı evvel ber-naḳd-i cān tuvān zed

Ba�żı nüsḫada der-yek naẓar yerine der-yek nedeb düşmüş, nūn’uñ ve 

dāl’ıñ fetḥalarıyla, nerd oyunınıñ ıṣṭılāḥlarından bir oyun dimekdir. Dāv ḳu-

marbāzlar aralarında ol meblaġa dirler ki üzerine oynarlar, ya�nī öç ma�nāsına, 

Türkīde tav dirler, ḥattā ba�żı maḳāmda tav atdı dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ehl-i naẓar iki �ālemi bir naẓarda oynadırlar ya�nī bir dem-

de ve bir sā�atde tamām-ı �ālem ü māfīhādan geçerler ya�nī dünyāyı terk iderler. 

�Işḳdır ya�nī ṭarīḳ-i �ışḳdır ve ḥālbuki dāv-ı evveli cān naḳdine urmaḳ olur, 

ya�nī ṭarīḳ-ı �ışḳda evvel cāndan geçmek gerek, ḥāṣılı, cāna ve başa ḳalmamaḳ 

gerek. Ḫāce ṭarīḳ-ı �ışḳı ḳumār oyunlarından nerde teşbīh eylemiş ve ol meb-

laġ ya�nī öç ki üzerine oynarlar, aña naḳd-i cānı teşbīh eylemiş. Ḥāṣılı, �ışḳ bir 

oyundur, anda cāndan geçmeyince cānān ele girmez.

אزی ار  א  ا در 
ان زد אن  א  א   אم  
Der-ḫāneḳah ne-gunced esrār-ı �ışḳ-bāzī

Cām-ı mey-i muġāne hem bā-muġān1 tuvān zed

Der-ḫāneḳah; der ḥarf-i ṣıla. Ne-gunced, kāf-ı �Acemīniñ żammıyla, fi�l-i 

nefy-i müstaḳbeldir, ṣıġmaz dimekdir. �Işḳ-bāz maḥbūb-dost dimekdir ve yā 

ḥarf-i maṣdardır. Cām-ı mey-i muġāne iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. 

Muġāne’daki hā-yı resmī nisbet ve taḫṣīṣ ifāde ider.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ-bāzlıḳ esrārı ḫāneḳaha ṣıġmaz, ya�nī ḫāneḳah �āşıḳlıḳ 

ve rindlik yeri degil. Muġlara maḫṣūṣ cām-ı meyi yine muġlarla urmaḳ olur. 

Ya�nī her nesneniñ maḳām u mekānı vardır, bāde-nūşlar ve rindler maḳāmı 

meyḫānedir, (236b) ṣuleḥānıñ2 mescid ve mürāyī (M,T+ ṣūfīleriñ) ḫāneḳāh ve 

�āşıḳlarıñ kūy-ı cānān.

1 M: bā-hem muġān. 

2 S: ṣūfīleriñ. 
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ن  دا א  ا  م כא  
ان زد אن  ی  از ا  א כ 

Ber-�azm-ı kām-rānī fālī bi-zen çi dānī

Şāyed ki gūy-ı furṣat ez-īn miyān tuvān zed

�Azm niyyet ve ḳaṣd ma�nāsınadır. Kām-rān vaṣf-ı terkībīdir, murād sürici 

ma�nāsına ve yā ḥarf-i maṣdar. Fālī; yā ḥarf-i vaḥdet ve fāl, bi-zen’iñ muḳad-

dem mef�ūlidir. Şāyed lāyıḳ ve cā�iz ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Kāmranlıḳ niyyetine (M,T+ bir fāl ur ya�nī) bir fāl eyle. Ne 

bilürsin, cā�izdir ki furṣat ṭopını bu arada urmaḳ ola. Ya�nī sen viṣāl-i cānān 

niyyetine bir fāl aç, ne bilürsin, cā�izdir ki (M,T+ gūy-ı furṣat-ı viṣāli bu meydān-ı 

�ışḳda çekmek ola. Ḥāṣılı, sen bu niyyete fāl eyle, cā�izdir ki) Ḫudā-yı Te�ālā 

ḥāli fāla1 muṭābıḳ (M,T+ u muvāfıḳ) eyleye ve viṣāl müyesser ola dimekdir.

אن ای  ل  א  درو را 
ان زد א و כ د כא در آن 

Dervīş-rā ne-bāşed nuzl-i sarāy-ı sulṭān

Māyīm u kohne delḳī k’āteş der-ān tuvān zed

Dervīş-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ, dervīşiñ dimekdir. Nuzl ḳonan kimseye (S+ çe-

kilen) mā-ḥażar (S+ ṭa�āma dirler,) �imāretlerde (M,T+ tāze) ḳonan misāfire �asel 

ve reçel ve peynir2 virdikleri gibi. Nuzl-i sarāy-ı sulṭān iżāfetleri lāmiyyelerdir. 

Māyīm u kohne delḳī; vāv ḥarf-i muḳārene ve ma�a3. Delḳ fuḳarā ḫırḳası. 

K’āteş; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat, ān ism-i işāretdir kohne delḳ’a.

Maḥṣūl-i Beyt: Dervīşiñ pādişāh sarāyı nüzli ve ni�meti olmaz, ya�nī faḳīr pā-

dişāh mālik olduġı berg u sāza mālik olmaz. Pes, imdi biz bir köhne ḫırḳa ileyiz4 

ki aña āteş urmaḳ mümkündür. Ya�nī biz bir eski ḫırḳaya mālikiz ancaḳ, ki köhne-

liginden ve ḥaḳāretinden āteşe urmaġa lāyıḳdır, ḥāṣılı, biz fuḳarādanız dimekdir.

اد ی   אب و ر  و 
ان زد אن  ی  א  ن   

�Işḳ u şebāb u rindī mecmū�a-i murād’est

Çun cem� şud5 ma�ānī gūy-ı beyān tuvān zed

1 S: fālı fāla. 

2 S, M: penīr. 

3 S: ḥarf-i muḳārene ve bi-ma�nā ma�a. 

4 S, M: ilevüz. 

5 M: şem� şud. 
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Mecmū�a-i murād’est ya�nī murād bunlara muḳārindir  ve bunlara mālik 

olan envā�-ı murādāta mālikdir. Mıṣrā�-ı ẟānīyi irsāl-ı meẟel idüp buyurur: Çun 
cem� şud1 ilā āḫir2.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳlıḳ ve yigitlik ve rindlik esbāb u ālāt-ı murāddır, ya�nī 

bunlarıñ erbāb u aṣḥābı kāmrāndır ki her murāda vāṣıldır, zīrā çünki ma�ānī 

cem� oldı, gūy-ı beyānı çelmek olur3. Ya�nī ebvāb-ı ma�ānīye mālik olan beyāna 

mālik olur. Ḥāṣılı, �ışḳ u şebāb u rindlik ebvāb-ı ma�ānī ḥükmindedir ve mec-

mū�a-i murād beyān ḥükmündedir biri birini müstelzim olmaḳda.

ن  ز  و    ر
ان زد א  כאروان   راه زن  

Şud reh-zen-i selāmet zulf-i tu v’īn �aceb nīst

Ger rāh-zen tu bāşī ṣed kārvān tuvān zed

Reh-zen vaṣf-ı terkībīdir, selāmet’e iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfeti-

dir. Vāv ḥarf-i ḥāl. Īn ism-i işāretdir reh-zen-i selāmet’e. Rāh-zen ve reh-zen 
ḥarāmī ya�nī yol kesen kimse4.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñ selāmet rāh-zeni oldı ya�nī selāmet yolın kesüp 

ḥarāmīlıḳ ider, ḥāṣılı, �āşıḳda ṣabr u selāmet ḳomaz. Ammā ḥālbuki rāh-zen-i 

selāmet olduġı �aceb degildir, zīrā rāh-zen ki sen olasın, rāh-ı selāmeti degil, 

belki yüz kārvān urmaḳ olur. Ya�nī ḥarāmī sen olıcaḳ memleket vurmaḳ olur, 

degil ki yol ve kārvān.

א  כ א  م در  از 
ان زد אن  آن د א כ   

Ez-şerm der-ḥicābem sāḳī telaṭṭufī kon

Bāşed ki būse�i çend ber-ān dehān tuvān zed

Şerm utanmaġa dirler ve ḥicāb perdeye. Telaṭṭuf mülāyemetdir, bunda 

iḥsān murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Şermden ḥicābdayım ya�nī ḫalḳla yüzüm ve gözüm açıl-

mış degil. Ey sāḳī, luṭf eyle bādeyi artuḳ vir, ola ki bāde keyfiyyetiyle dehān-ı 

1 M: şem� şud. 

2 T’de (آه) kısaltmasıyla gösterilmiş. 

3 S: çalmaḳ gerek. 

4 M: Rāh-zen ve reh-zen yol kesen kimse. S: Rāh-zen yol kesen ḥarāmī dimekdir. 
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cānāna birḳaç būse uram ya�nī (237a) dehānından birḳaç būse alam. Bādeyi 

artuḳ vir �ibāreti iki veche müteḥammildir, ya�nī kendiye ve cānānına ki bāde 

keyfiyyetiyle mülāyim ola. (M,T+ Minhusinde būse�i’de olan hemze vaḥdet içün-

dür diyen bu ḥükümde müteferriddir1.)

כ دو א ا אر     
ان زد ارش آب روان  אك ر  

Ber cūybār-ı çeşmem ger sāye efkened dōst

Ber ḫāk-i reh-guẕāreş āb-ı revān tuvān zed

Cūybār ırmaḳ kenārı, bunda murād ırmaḳdır, çeşm’e iżāfeti lāmiyyedir. 

Ḫāk-i reh-guẕār da böyledir. Bunda āb-ı revān’dan murād göz yaşıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim çeşmim ırmaġına ya�nī gözüm yaşına cānān 

sāye2 ṣalarsa ya�nī üstine uġrarsa anıñ ḫāk-i reh-güẕārına āb-ı revān urmaḳ olur, 

ya�nī gözüm yaşı ırmaġını geçidi ṭopraġına3 sepmek olur, yan�ī yolını ṣulamaḳ 

mümkündür.

ان داد א  و  و دا داد  
ان زد אن  ی از  א  ن   

Bā-�aḳl u fehm u dāniş dād-ı suḫan tuvān dād

Çun cumle geşt ḥāṣıl gūy ez-miyān tuvān zed

Maḥṣūl-i Beyt: �Aḳl ü fehm ü dāniş sebebiyle kelāmıñ ḥaddini ve revnāḳını 

virmek olur, ya�nī bunlar vāsıṭasıyla söze �adālet ü intiẓām virmek olur. Zīrā 

çünki bu cümle4 ḥāṣıl oldı, aradan gūy-ı murādı ve maḳṣūdı çelmek olur5, ya�nī 

bu esbāb ḥāṣıl olıcaḳ cemī� murādāt ḥāṣıl olmaḳ mümkündür.

א א ا א   ۀ   
ان زد אن  אن  از ا כ   د

Ḳadd-i ḫamīde-i mā sehlet numāyed ammā

Ber-çeşm-i duşmenān tīr ez-īn kemān tuvān zed

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: Maḥṣūl-i Beyt: Ya�nī benim gözüm ırmaġına ve çeşmim yaşına sāyesin. 

3 S: ırmaġına. 

4 M: çünki cümle. 

5 S: çalmaḳ olur. 
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Ḳadd-i ḫamīde-i mā iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Sehl lüġatde 

āsān ma�nāsınadır ya�nī ḳolay, ammā bunuñ gibi yerlerde ḥaḳīr ma�nāsınadır. 

Numāyed bunda fi�l-i lāzımdır, görinür dimekdir. Ammā mıṣrā�-ı ẟānīye mer-

hūndur. Ez-īn kemān iki ma�nāya müteḥammildir, biri bu kemāndan dimek-

dir ve biri bunuñ gibi kemāndan, ya�nī teşbīh ṭarīḳiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim bükülmüş ḳāmetimiz saña ḥaḳīr görinür, ḫiṭāb 

�āmmdır, ammā düşmānlar çeşmine bu kemāndan tīr urmaḳ olur, ya�nī bu 

kemāndan çıḳan tīr-i āh �adūlarıñ çaḳ gözine ṭoḳunmak mümkündür. Ḥāṣılı, 

ḳadd-i ḫamīdemizden çıḳan tīr-i āh �adūlarıñ çeşmini kör ider.

دن ا دری  א   دو و
ان زد אن  א    آ

Ger devlet-i viṣāleş ḫāhed derī guşūden

Serhā bedīn taḫayyul ber-āsitān tuvān zed

Devlet-i viṣāleş iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Derī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Serhā, tuvān zed’iñ muḳaddem mef�ūlidir ya�nī ṣarīḥi ve bāḳīleri ġayr-i ṣarīḥi-

dir. Bedīn; bā ḥarf-i sebeb. Ber-āsitān; taḳdīri ber-āsitān-ı cānān’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger cānānıñ viṣāli devleti bir ḳapı açmaḳ dilerse ya�nī 

açacaḳ ise ve açısar ise bu taḫayyül ile (M,T+ āsitān-ı)  cānān üzere başlar ur-

maḳ olur, ya�nī āsitānını bālīn idinüp yaṣdanmaḳ olur. Ḥāṣılı, der-i devlet-i 

(M,T+ viṣāl-i) cānān açılmaḳ müyesser ü muḳadder1 ise bu taḫayyül ü ümīd ile 

āsitān-ı cānāna başlar ḳoyup yaṣdanmaḳ olur, ya�nī viṣāli ümīdiyle nice yıllar 

eşigini yaṣdanmaḳ mümkündür dimekdir.

אز آی آن כ زرق و   א  
ان زد אن  א  ی دو  א כ 

Ḥāfıẓ be-ḥaḳḳ-ı Ḳur�ān k’ez-zerḳ u şeyd bāz āy

Bāşed ki gūy-ı devlet bā-muḫliṣān tuvān zed

Ḥāfıẓ münādā. Be-ḥaḳḳ-ı Ḳur�ān; bā ḥarf-i ḳasem. K’ez; ki ḥarf-i beyān. 

Zerḳ u şeyd �aṭf-ı tefsīrī. Bāz āy girü gel ya�nī rücū� eyle. Ki ḥarf-i beyān. 

Gūy-ı devlet iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, Ḳur�ān ḥaḳḳı içün zerḳ u riyādan dön ya�nī 

ferāġat eyle, (237b) ola ki gūy-ı devleti muḫliṣ �āşıḳlarla urmaḳ mümkün ola. 

Ya�nī riyādan geç, ola ki muḫliṣ �āşıḳlar ile hem-devlet olasın.

1 S: muḳarrer. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Müteḳārib

Fe�ūlün Fe�ūlün Fe�ūlün Fe�ūl

د אره از د  ا  د 
د د  د  אز   
Merā mey diger bāre ez-dest burd

Be-men bāz bi-nmūd mey dest-burd

Merā; rā edāt-ı mef�ūldür. Merā, burd’uñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi-

dir. Mey mübtedā ve burd ḫaberi ve ez-dest mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi. Be-men; 
bā ḥarf-i ṣıla, bi-nmūd’a müte�alliḳ, gösterdi dimekdir, fi�l-i müte�addīdir. 

Dest-burd bunda ġalebe ma�nāsınadır, ekẟer ḳumarda müsta�meldir, sābıḳan 

mufaṣṣalan beyān olunmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Beni şarāb bir kerre daḫi elden iletdi, ya�nī gine bāde beni 

elden aldı, ḥāṣılı, gine mest oldum ve gine baña şarāb ġalebe gösterdi. Ke�enne 

ki evvelde ġalebe göstermiş imiş, yine ġalebe eyledi.

אد خ  ار آ   
د כ از روی  ر زردی 

Hezār āferīn ber-mey-i surḫ bād

Ki ez-rūy-ı men reng-i zerdī bi-burd

Maḥṣūl-i Beyt: Biñ taḥsīn olsun ḳızıl şarāba, zīrā benim rūyumdan ṣarılıḳ 

rengini iletdi, ya�nī beñzimi ḳızartdı ki şarābıñ muḳteżālarındandır beñzi ḳı-

zartmaḳ.

ر  אزم  כ ا
د א כ در  اد 
Bi-nāzem be-destī ki engūr çīd

Me-rīzād pāyī ki derhem fuşurd

Ba�żı nüsḫada bi-nāzem yerine bi-mānād düşmüş, ḫayırlı du�ādır, ḳal-

sun dimekdir ya�nī helāk olmasun. Bi-nāzem ḳurbān olayım ve güveneyim. 
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Be-destī; bā ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i vaḥdet, bir ele dimekdir. Engūr üzüm. Çīd 

fi�l-i māżī müfred ġā�ib, dirdi1 ve divşirdi dimekdir, engūr muḳaddem mef�ūl-i 

ṣarīḥidir. Me-rīzād du�ādır, dökülmesün ma�nāsına, (M,T+ ya�nī çürüyüp dökül-

mesün,) ḥāṣılı, bāḳī ḳalsun dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳurban olayım bir ele ki üzümi divşirdi. Çürüyüp dökül-

mesün bir ayaḳ ki üzümi ṣıḳdı. Ḥāṣılı, şarābı taḥṣīl eyleyen el ve ayaḳ helāk 

olmasun.

א     ا از 
د א  אی  
Merā ez-ḳażā �ışḳ şud ser-nuvişt

Ḳażā-yı nuvişte ne-şāyed suturd

Ḥükm-i ilāhīye ḳażā dirler. Ser-nuvişt başa yazılan, ya�nī ezelde ne ki başa 

yazıldı ise. Ḳażā-yı nuvişte iżāfeti beyāniyyedir. Suturd fi�l-i māżīdir, maṣdar 

ma�nāsına, suturden dimekdir, yülümek2 ya�nī tırāş eylemek.

Maḥṣūl-i Beyt: Baña ḳażā ve ḳaderden �ışḳ ser-nüvişt oldı, ya�nī başıma 

ezelde (M,T+ yazılan) �ışḳ ve �āşıḳlıḳdır, imdi ta�yīn olup yazılan ḳażāyı tırāş idüp 

gidermek olmaz, ya�nī izālesi mümkün degil.

گ כ כ در و  ن دم ز 
د אره כ אن   ار د 

Me-zen dem zi-ḥikmet ki der-vaḳt-i merg

Arisṭo dehed cān çu biçāre Kürd

Me-zen dem nefes urma ya�nī tekellüm itme, ḥāṣılı, söyleme. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Vaḳt-i merg iżāfeti beyāniyyedir. Arisṭo ḥükemādan Eflāṭūn’uñ şā-

kirdidir ki İskender biñ Filiḳus’uñ üstādıdır. Eflāṭūn da Buḳrāṭ ḥakīmiñ 

şākirdidir. Ba�żılar bunları Ḥażret-i İbrāhīm peyġamberiñ3 milleti üzere 

idi didiler, ya�nī ehl-i islamdandır. Kürd bir meşhūr ṣınıfıñ ismidir, ziyā-

de ḥamāḳatle meşhūr olduḳlarından Ḫāce buncılayın bir ḥakīm-i fāżılıñ 

muḳābilinde ẕikr eyledi.

1 M: derdi. 

2 M: yolmaḳ. 

3 S: İbrahīm 
aleyhi’s-selāmıñ. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥikmet ü ṭıbdan dem urma, (238a) ya�nī ḥakīm ü (S,T+ ṭa-

bīb-i) üstād u ḥāẕıḳım diyü lāf urma. Zīrā merg ü ecel vaḳtinde Arisṭo bu 

ḳadar �ulūm u fünūnla aḥmaḳ Kürd gibi cān virür, ya�nī ṭıbb u ḥikmet ādemi 

ölümden ḫalāṣ eylemez.

א  ده   ا  و زا
د ا  כאر  כ כאر 

Bi-rev zāhidā ḫurde ber-mā me-gīr

Ki kār-ı Ḫudāyī ne kārī’st ḫurd

Ḫurde bunda ṭa�n u ta�yīb ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i ta�līl. Kār-ı Ḫudayī iżā-

feti beyāniyyedir. Ḫudāyī yā’sı ḥarf-i nisbetdir. Kārī’st yā’sı ḥarf-i vaḥdet veyā 

tenkīrdir. Ḫurd, (M,F+ ḫā’nıñ żammı ve rā’nıñ sükūnıyla,) ufaḳ tefek1  ya�nī 

azacıḳ nesne.

Maḥṣūl-i Beyt: Var ey zāhid, bizim üstümüze ṭa�n u bize daḫl eyleme 

ya�nī ḳuṣūrumuz ṭutma, zīrā Allāh’ıñ işi az iş degil. Ya�nī bize fāsıḳ u fācirdir 

ve Allāh’a lāyıḳ işi yoḳdur dime, zīrā Allāh’a lāyıḳ maṣlaḥat uludur ve anıñ 

ḥaḳḳından gelmek ziyāde müşkildir. Bize düşen hemān �öẕr-i taḳṣīr-i �ibādet 

u �ameldir.

Ḳıṭ�a:2   אن   ز ه 
ای آورد   אه  ر  در

او اوار  ور 
אی آورد ا     
Bende hemān bih ki zi-taḳṣīr-i ḫīş

�Oẕr be-dergāh-ı Ḫudāy āvered

V’er ne sezāvār-ı Ḫudāvendiyeş

Kes ne-tuvāned ki be-cāy āvered3

1 S: ufaḳ devek. T, F: uvaḳ devek. 

2 T: Rubā�ī.

3 Kul için en iyi olan şey kendi eksikliğini bilerek Allah’tan özür ve af dilemesidir. Yoksa hiç kimse Allah’ın 

şanına yaraşır bir kulluk/ibadet yapamaz.
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אن כ در  א  אن ز
د א   ده  ن  כ 
Çunān zindegānī me-kon der-cihān

Ki çun murde bāşī ne-gūyend murd

Zindegānī dirlige dirler, yā ḥarf-i maṣdar. Ki ḥarf-i beyān. Ne-gūyend fi�l-i 

nefy-i müstaḳbel, dimeyeler ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihānda ancılayın dirlik eyleme ki ölicek1 öldi dimeyeler, 

belki ṭoñuz gibi ḫortladı diyeler2, ya�nī öldükden ṣoñra seni ḫayırla añmayup 

şerle añalar.

אم ا ت ز  د  و
رد אف  א    آن כ  

Şeved mest-i vaḥdet zi-cām-i elest

Her ān k’ū çu Ḥāfıẓ mey-i ṣāf ḫord

Mest-i vaḥdet iżāfeti beyāniyyedir. Ṣāf’dan mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳ-

dīri mey-i ṣāf-ı �ışḳ’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Cām-ı elestden vaḥdet mesti olur ya�nī ehl-i vaḥdet olur 

her ol kimse ki Ḥāfıẓ gibi mey-i ṣāf-ı �ışḳı içdi, ya�nī �ışḳ bādesini içen kimse 

maḳām-ı vaḥdete vāṣıl olur.

1 S: ölince. 

2 S: dimeyeler. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�īlün Mef�ūlü Mefā�īlün

א א כ   د  כ   ا
א כ از د    כ 

Key şi�r-i ter engīzed ḫāṭır ki ḥazīn bāşed

Yek nukte ezīn defter goftīm hemīn bāşed

Şi�r-i ter iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Ḥazīn; fa�īl mef�ūl ma�nā-

sınadır, ya�nī maḥzūn1. Defter ya�nī defter-i �şi�r2. Hemīn bāşed ancaḳ olur 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāṭır ki ḥazīn ola, ḳaçan şi�r-i ter söylemege ḳādir olur? 

Ḥāl böyle iken bu defter-i şi�rden bir nükte söyledik, ancaḳ olur. (S,T+ Ḥāṣılı, 

ḫāṭırımız perīşān ve göñlümüzde sürūr yoḳ, ser u sāmān böyle iken bir laṭīf şi�r 

söyledik, ancaḳ olur,) (M,T+ ya�nī maḳbūl şi�r söyledik.)

אر א ا ز از    
א א در ز   כ   

Ez-la�l-i tu ger yābem enguşterī-i zinhār

Ṣed mulk-i Süleymānem der-zīr-i nigīn bāşed

La�l’den murād leb’dir teşbīh ṭarīḳiyle. Enguşterī yüzüge dirler. Zinhār 
bunda emān ma�nāsınadır. Enguşterī-i zinhār ol yüzükdür ki ḥākim bir esīri 

�afv idüp eline virür kimse incitmesün diyü. Bu evvel zamānda imiş, ammā bu 

zamānda eline bir varaḳ3 virürler ma�fuv olduġı ma�lūm olsun diyü. Süleymā-
nem mīm’i ma�nā cihetinden nigīn’e muḳayyeddir. Nigīn yüzük ḳaşına dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ leb-i la�linden emān yüzügini bulursam ya�nī 

lebiñ baña emān engüşterini iḥsān iderse yüz mülk-i Süleymān benim nigī-

nim altında olur, ya�nī �ālem benim ḥükmüm altında olup maḥkūmum olur. 

1 S: Ḥazīn fa�īl bi-ma�nā mef�ūl, ya�nī maḥzūn. 

2 S: �ışḳ. 

3 T, F: bir oḳ. 
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Niteki Ḥażret-i Süleymān’ıñ1 Allāh’ıñ emriyle ve ḫāṣṣa-i mühri ile vuḥūş u 

ṭuyūr (238b) musaḫḫarı idi. Dehān-ı cānānı şu�arā engüşterīye teşbīh eylemiş-

ler. Ḫāce’niñ de bunda murādı budur.

د ای دل د از   א  אك 
א א כ  وا   در 

Ġam-nāk ne-bāyed būd ez-ṭa�n-ı ḥasūd ey dil

Şāyed ki çu vā bīnī ḫayr-ı tu derīn bāşed

Ġamnāk; nāk Fārisīde ma�nā-yı nisbet ifāde ider, ġamī (S,M+ ve ġamīn) ve 

ġamgīn gibi, ġamlı dimekdir. Būd būden ma�nāsınadır. Ṭa�n-ı ḥasūd iżāfeti 

maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir. Ki ḥarf-i beyān. Çu edāt-ı ta�līl. Vā güşade ve mek-

şūf ma�nāsınadır ya�nī bāz. Bīnī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭabdır. Īn, ṭa�n-ı 
ḥasūd’a işāretdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ḥasūd ṭa�nından ġamlu olup bi-ḥużūr olmamaḳ 

gerek, zīrā cā�izdir ki çünki eyi müşāhede eyleyesin, seniñ ḫayrıñ bunda ola, 

ya�nī gerçek naẓar idüp fikr idince seniñ ḥaḳḳıña bu ḫayırlıdır. Zīrā eger sende 

ṭa�na maḥall ü istiḥḳāḳ var ise saña terkine tenbīhdir ve eger iftirā ile söylerse 

saña ẟevāb yazılur ve aña günāh.

אل ا כ  כ  ز כ  כ 
א ر   د  ام ار   

Her k’ū ne-koned fehmī zīn kilk-ı ḫayāl-engīz

Naḳşeş ne-ḫarām er ḫod ṣūretger-i Çīn bāşed

Fehmī; yā ḥarf-i tenkīr. Kilk-ı ḫayāl-engīz iżāfeti beyāniyyedir. Naḳşeş; 
şīn-i żamīr her k’ū’daki ū’ya rāci�dir, zīrā aṣlı her ki ū’dur, ū żamīr-i ġā�ib. 

Ne-ḫarām fi�l-i nefy-i müstaḳbel, ṣatun almam dimekdir. Bu �ibāret Şīrāz’a 

maḫṣūṣ bir dil üzere vāḳi�dir ki ol dile aralarında Tāt dili dirler. Nitekim Ḫā-

ceniñ yā ḳāfiyesinde ol dil üzere nice ebyātı gelse gerek inşā�a’llāhu Te
ālā. 

Bi-ḫarām dirler ṣatun aluram diyecek yerde ve ne-ḫarām dirler ṣatun alma-

zam diyecek yerde. Ekẟer devāvīnde  elif ’le vāḳi�dir, ammā ba�żında elifsiz ve 

�ale’l-ḫuṣūṣ �Acem diyārında yazılan eski nüsḫalarda. Ṣūretger-i Çīn naḳkāş-ı 

Çīn dimekdir.

1 S: Ḥażret-i Süleymān 
aleyhi’s-selāmıñ.
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Maḥṣūl-i Beyt: Her ol kimse ki benim bu ḫayāl-engīz ḳalemimden ma�nā 

fehm eylemeye ya�nī benim bu muḫayyel ü muṣanna� şi�rimden murādı añla-

maya, anıñ naḳşını hīçe almam eger Çīn naḳḳāşı ise de1. Ya�nī ṣūretgerlikde 

her ne ḳadar üstād-ı māhir ise de ma�nā-yı murāda vāṣıl olmayıcaḳ anıñ ṣū-

ret u naḳşına i�tibār eylemezem, zīrā ṣūret-i bī-ma�nāya i�tibār yoḳdur. Naḳ-
şeş bi-ḫırām yazup ma�nāsını anıñ naḳşını ṣalındır diyen meẕkūr tafṣīlden 

ġāfil imiş2 ve bi-ḫırām olsa ṣalın3 dimek olurdı, zīrā lāzımdır, müte�addīsi 

bi-ḫırāmān gelür elif ve nūn ziyādesiyle. (M,T+ Ḥāṣılı, bu kimse Fārisīde lāzımla 

müte�addī beynini teşḫīṣ eylemez imiş4.)

כ داد כ  ن دل   אم  و 
א אع   ه  او در دا

Cām-ı mey u ḫūn-ı dil her yek be-kesī dādend

Der-dā�ire-i ḳısmet evżā� çunīn bāşed

Dā�ire-i ḳısmet iżāfeti beyāniyyedir. Ḳısmet’den mużāfun ileyh maḥẕūf-

dur, taḳdīri ḳısmet-i ezelī’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cām-ı mey ve ḫūn-ı dili her birini bir kimseye virdiler, 

ya�nī kimine ẕevḳ u ṣefā ve kimine derd u belā virdiler. (S,F+ Ḳısmet-i ezelī 

dā�iresinde ya�nī) ḳısmet-i ezelī-i Ḫudā’da evżā� u aḥvāl buncılayın olur. Ḥāṣılı, 

her nesne ki taḳdīr-i ezelīde ta�yīn oldıysa herkesiñ bunda başına ol gelse gerek.

د כ از ا  ب و   در כאر 
א ده   אزاری و  א  כאن 

Der-kār-ı gulāb u gul ḥukm-i ezelī īn būd

K’ān şāhid-i bāzārī v’īn perde-nişīn bāşed

Ḫāce bu beyti beyt-i sābıḳa tenvīr ṭarīḳiyle ẕikr eylemiş.

Maḥṣūl-i Beyt: Gül-āb u gül kārında ve ḥālinde ya�nī anlarıñ ḥaḳḳında 

ḥükm-i ezelī ve emr-i taḳdīrī (239a) bu idi ki gül-āb bāzāra mensūb maḥ-

būb ola ve gül perde-nişīn ola. Bāzār maḥbūbı olması her nesnede müsta�mel 

olmasıdır ve perde-nişīn olması ġonca perdesinde mestūr olmasıdır, ammā 

eger ān ve īn ism-i işāretlerini ġayr-ı müretteb i�tibār eylesek şāhid-i bāzār gül 

1 S: naḳḳāşı ola. 

2 S: ma�nāsını anıñ naḳşını ṣalındır diyen ma�nā-yı beyti ṣalındırmış ve meẕkūr tafṣīlden ḫaberi yoḳ imiş. 

3 S: ṣalının. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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olur, āşikāra elde ve başda gezdirildiginden1 ötüri ve gül-āb perde-nişīn olur, 

ḳumḳumalarda ve evler içinde maḥfūẓ olduġıçün2, ve li-kullin vichetun.

א ی  از  א را ر آن  כ 
א א روز   א   כאن 

Ān nīst ki Ḥāfıẓ-rā rindī bi-şud ez-ḫāṭır

K’ān sābıḳa-i pīşin tā rūz-ı pesīn bāşed

Ḥāfıẓ-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Bi-şud bunda bi-reft ma�nāsınadır. K’ān; ki 
ḥarf-i ta�līl ve ān ism-i işāretdir sābıḳa’ya ve sābıḳa-i pīşīn iżāfeti beyāniyyedir 

ki ḥükm-i ezelī ve ḳażā ve ḳaderden �ibāretdir. Tā intihā-i ġāyet içündür, ilā 

ma�nāsına. Rūz-ı pesīn’den murād ṣoñ gündür ki mevt günidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol degildir ki Ḥāfıẓ’ıñ ḫāṭırından rindlik ve �ışḳ u muḥab-

bet gide, ya�nī Ḥāfıẓ bunları ferāmūş idüp nesyen mensiyyā terk ider degildir, 

zīrā bu ḥükm-i ezelī ve meşiyyet-i ilāhī tā ölince ya�nī mevt ü fevt günine dek 

sürer. Ya�nī ol nesne ki ḳażā ve ḳader defterinde irādet-i Ḫudā ile ẟābit ola, 

taġyīr ḳabūl eylemez. Ḥāfıẓ’ıñ �ışḳ ve rindligi ḫod meşiyyetu’llāhladır3. Pes, 

taġyīr-peẕīr degil.

227

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefa�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

د ی  אی  א  א  و  אر כ آن 
د ی  ی از   ن  א    

Ān yār k’ezū ḫāne-i mā cāy-ı perī būd

Ser tā-ḳademeş çun perī ez-�ayb berī būd

Mollā Muṣliḥuddīn Lārī rivāyet iderdi ki bu ġazel Ḫāce’niñ ḫatunına merẟi-

yesidir diyü. K’ezū; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat, ū żamīri yāre rāci�dir. Ḫāne-i mā ve 

cāy-ı perī iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḳademeş; żamīri de yār’a rāci�dir.

1 S: gezdüginden. 

2 T: ḳumḳumalarda olur, içinde maḥfūẓ olduġıçün. 

3 S: meşiyyetu’llāhdır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ol yār ki andan bizim ḫānemiz perī yeri idi ya�nī ol yār ki perī 

gibi güzel idi, başdan ayaġa dek perī gibi �aybdan berī idi, ya�nī ġāyetle güzel idi.

אه כ او را د  آن  ر 
د ی  א  ۀ  א  ادب 

Manẓūr-ı ḫiredmend-i men ān māh ki ū-ra

Bā-ḥusn-ı edeb şīve-i ṣāḥib-naẓarī būd

Manẓūr-ı ḫiredmend-i men iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir, manẓūr 
yār’dan bedeldir. Ki ḥarf-i beyān. Naẓarī; yā ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim �āḳıl u dānā manẓūr u maḥbūbum ol māh ki anıñ 

ḥüsn-i edeble ṣaḥib-naẓarlıḳ şīvesi ve ṣan�atı var idi, ya�nī hem ḥüsn-i edebe 

mālik ve hem ṣāḥib-naẓar idi.

وכ כ ا   دل  
د ی  אرش  ا כ  אره 

Dil goft furūkeş konem īn  şehr be-būyeş

Bī-çāre ne-dānist ki yāreş seferī būd

Furūkeş konem ḳonarım ve muḳīm olurum ma�nāsınadır. Furūkeş kerd 

ḳondı1, furūkeş koned ḳonar ma�nāsınadır, ḥāṣılı, ḳonmaḳ ve iḳāmet eyle-

mek ma�nāsınadır. Īn şehr ya�nī derīn şehr (S,F+ dimekdir, ya�nī şehr-i) Şīrāz’da. 

Be-būyeş; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve būy bunda ümīd ma�nāsınadır. Ne-dānist’iñ 

fā�ili dil’e rāci� żamīrdir. Yāreş żamīri de böyledir. Seferī’de yā ḥarf-i nisbet, bir 

yerde muḳīm olmayana seferī dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül didi ki meẕkūr yāriñ ümīdiyle ya�nī anıñla eglenmek 

ümīdiyle bu şehirde ḳarār idüp muḳīm olalım, ammā bī-çāre göñül bilmedi 

ki yāri seferī olup iḳāmet eylemedügini, ya�nī āḫiret seferine irtiḥāl idecegini 

bilmezdi. Şehr’i bunda ay ma�nāsına alup konem mīm’ini dile ṣarf eyleyen 

(239b) rūstayī imiş, şehrī degil2.

د ر כ از   ا   
د ی  آری  כ  دور 

Ez-çeng-i meneş aḫter-i bed-mihr be-der kerd

Ārī çi konem fitne-i devr-i ḳamerī būd

1 S: Furūkeş kerden ḳonmaḳ, furūkeş kerd ḳondı. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Bu beyt beyt-i sābıḳdan muḳaddem olmaḳ münāsib idi, ammā şāriḥler bu 

tertībi ri�āyet eyledikleri içün1 anlara tabi� olduḳ.

Çeng lüġatde yırtıcı ḥayvān cinsiniñ ḳaynaġıdır, ammā bunuñ gibi yer-

lerde pençe murāddır. Meneş; żamīri yār’a rāci�dir. Aḫter-i bed-mihr iżāfeti 

beyāniyyedir. Be-der kerd ṭaşra eyledi2, ma�nā-yı lāzımīsi çıḳardı dimekdir. 

Ārī ne�am ma�nāsınadır ya�nī evet3 dimekdir, be-der kerd’i te�kīd ider. Fitne-i 
devr-i ḳamerī iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir, ḳamer devrine mensūb fitne 

dimekdir. Ḥāṣılı, ḳamer devrinde vāḳi� olan ḫalḳıñ a�māri ya�nī �ömürleri ve 

yaşları uzun olmaz evvel zamānlarda olan gibi. Būd bunda edāt-ı ḫaberdir, 

-dır4 ma�nāsına, devr-i ḳamer fitnesidir dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Meẕkūr yāri benim pençemden şefḳatsiz ṭāli� çıḳardı ya�nī 

elimden aldı. Belī, nice ideyim, devr-i ḳamer fitnesidir, ya�nī bu devirde vāḳi� 

olanıñ �ömri kūtāh olur, sā�ir edvārdaki gibi dirāz olmaz.

אد ا ده  א  ز راز دل  
د ده دری  ۀ او  כ  د  א 

Tenhā ne zi-rāz-ı dil-i men perde ber-uftād

Tā būd felek şīve-i ū perde-derī būd

Rāz-ı dil-i men iżāfetleri lāmiyyelerdir. Tā bunda ibtidā-yı ġāyet içündür, 

zamānda münẕü gibi (M,T+ �Arabīde.) Perde-der vaṣf-ı terkībīdir, derīden’den, 

perde yırtıcı ma�nāsına ve yā ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Yalñız benim göñlümüñ rāzından perde düşmedi ya�nī 

hemān benim göñlümüñ esrārı fāş olup rüsvāy olmadı, belki felek maḫlūḳ 

olaldan5 beri pīşesi ve şīvesi perde-derlikdir. Ya�nī vefāt eyleyen cānāna6 muḥab-

betim maḫfī idi ve mevt ü fevtiyle7 āşikāre oldı. Pes, gūyā ki felek perde-i sırr-ı 

dili çāk eyledi ve āşikāre oldı.

כ ه و د  آب و  و  ش 
د ری  س כ آن  روان ر ا

Ḫoş būd leb-i āb u gul u sebze velīkin

Efsūs ki ān genc-ı revān reh-guẕerī būd

1 S: ecilden. 

2 S: iletdi. 

3 T: eved. 

4 T: -dur (metin harekeli).

5 M: olduġından. 

6 S: vefāt-ı cānāna. 

7 S: mevt ü fevt. 
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Ḫoş būd ḫoş idi ya�nī eyi idi. Efsūs ḥayf. Ki ḥarf-i beyān. Ān ism-i işā-

retdir, yā mıṣrā�-ı evvelde meẕkūrlara veyā fevt olan cānāneye. Genc-i revān 

iżāfeti beyāniyyedir. Genc-i revān şol māldır ki her yerde geçer, altun ve gümüş 

gibi. Reh-guẕerī; yā ḥarf-i nisbet, reh-güẕere mensūb dimekdir ya�nī geçginci.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣu kenārı ve gül ü sebze ḫoş idi, ammā ḥayf ki ol māl-i 

rāyic geçkinci idi, ya�nī ḳarār eylemeyüp geçdi ve gitdi. Ya�nī cānānla ṣu kenā-

rında gül ü sebze arasında oturup ṭurmaḳ laṭīf idi, ammā nice idelim �ābir-i 

sebīl gibi ḳarār eylemeyüp gitdi. Minhusinde lafẓ-ı reh-guẕerī yā-yı aṣliyye ile 

yolcı dimekdir diyen yā-yı aṣliyyeyi bilmez imiş.

א دو  ر د כ  ش آن  אت  او
د ی  א و   א   

Evḳāt-ı ḫoş ān būd ki bā-dōst be-ser reft

Bāḳī heme bī-ḥāṣılī vu bī-ḫaberī būd

Evḳāt-ı ḫoş iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Be-ser reft nihāyete vardı 

ya�nī tamām oldı. Bī-ḥāṣılī ve bī-ḫaberī yā’ları maṣdariyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Güzel evḳāt ol idi ki dostla geçüp gitdi, ya�nī cānānla geçen 

evḳāt eyi evḳāt idi. Bāḳīsi cemī�an ḥāṣılsızlıḳ ve ḫabersizlik idi ya�nī ġaflet idi, 

ḥāṣılı1, mu�teddun bih2 degil idi.

כ כ  را כ  از ر د را 
د ی  ه  א و   אد  א 

Ḫod-rā bi-kuşed bulbul ezīn reşk ki (240a) gul-rā

Bā-bād-ı ṣabā vaḳt-i seḥer cilvegerī būd

Gul-rā gülüñ dimekdir, rā taḫṣīṣ ifāde ider. Cilve lüġat-i �Arabīde3 geliniñ 

yüzine āşikāre baḳmaġa dirler, ya�nī ere varacaḳ ḳız ve gelin ṭonanur ve dügün 

ḫalḳına kendüyi yüzi açıḳ  seyr itdürür, anıñ ol vaż�ına cilve dirler, diyār-ı 

�Araba maḫṣūṣ bir vaż�dır. Āl-i �Oẟmān diyār-ı �Arabı fetḥinden evvel bu vaż� 

aralarında āşikāre imiş, ammā ṣoñra bunlarıñ yasaġı sebebiyle maḫfī ider ol-

muşlar ve bu zamānda Mıṣır’dan ġayrı yerde bu vaż� ḳalmamış, anda da ziyāde 

ḫafā ile iderler imiş. İmdi ol �arūsa cilveger dirler ve yā ḥarf-i maṣdardır.

1 S: ve. 

2 S: mu�temedun bih. 

3 S: lüġatde. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Bülbül kendini ḳatl ider bu reşkden ki gülüñ seḥer vaḳ-

tinde bād-ı ṣabāyla cilvegerligi var idi, ya�nī güli1 bād-ı ṣabādan güniledügiçün 

kendini helāk ider.

ری  ای دل כ  درو و او را
د ری  א כ    در 

�Oẕrī bi-nih ey dil ki tu dervīşī vu ū-rā

Der-memleket-i ḥusn ser-i tācverī būd

Bu beyt beyt-i sābıḳdan muḳaddem yazılmaḳ gerek idi, ammā Sürūrī min-

husinde mu�aḫḫar yazdıġıçün te�ḫīr eyledik. �Oẕrī; yā ḥarf-i tenkīr, bi-nih ḳo 

dimekdir, �öẕri ḳabūl eyle ya�nī ma�ẕūr ṭut. Ki ḥarf-i ta�līl. Dervīşī; yā ḥarf-i 

ḫiṭāb. Vāv ḥarf-i ḥāl. Rā ḥarf-i taḫṣīṣ. Memleket-i ḥusn iżāfeti beyāniyyedir. 

Ser-i tācverī iżāfeti de böyledir ve yā ḥarf-i maṣdar veyā ḥarf-i nisbet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ma�ẕūr ṭut ey göñül cānānıñ seni ḳoyup gitdügini, zīrā sen 

dervīşsin ya�nī faḳīr-ḥālsin2, ḥālbuki anıñ güzellik memleketinde tāca lāyıḳ ve tāca 

münāsib başı var idi. Ya�nī anıñ seniñle hīç münāsebeti yoḳ idi, zīrā ol bir pādişāh 

idi ve sen bir gedā. İmdi seni terk idüp �ālem-i �uḳbāya vardı ise ma�ẕūr ṭut. Mıṣrā�-ı 

ẟānīniñ ma�nāsını; ḥüsün memleketinde bir tāclu baş var idi diyüp3 minhusinde 
tācverī’de olan yā vaḥdet içündür diyen �ilm-i ḳāfiyeden hīç āgāh degil imiş4, zīrā 

yā-yı vaḥdet yā-yı maṣdariyye ve nisbiyye ile bir şi�rde cem� olmaz.

א ا داد  אدت כ    
د ی  אی  و ورد  از  د

Her genc-ı sa�ādet ki Ḫudā dād be-Ḥāfıẓ

Ez-yumn-ı du�ā-yı şeb u vird-ı seḥerī būd

Genc-i sa�ādet iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Yumn-i du�ā-yı 
şeb iżāfetleri (M,T+ lāmiyyelerdir. Vāv ḥarf-i �aṭf, vird du�ā’ya ma�ṭūfdur ve 

seḥer’e iżāfeti) beyāniyyedir ve yā ḥarf-i nisbet.

Maḥṣūl-i Beyt: Her sa�ādet gencini ki Ḫudā, Ḥāfıẓ’a virdi, gice du�āsı ve 

seḥer virdiniñ bereketindendir, ya�nī giceler ed�iyeye ve seḥer evrāda meşġūl 

olduġınıñ bereketindendir.

1 S: gülü. 

2 S: ya�nī faḳīr. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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228

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�ilü Fā�ilün

א  د אن دو   از د
א  د دو  ز راز 

Baḫt ez-dehān-ı dōst nişānem ne-mī-dehed

Devlet ḫaber zi-rāz-ı nihānem ne-mī-dehed

Ḳāfiyede vāḳi� olan mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden fi�ile muḳayyed-

dir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Baḫt dehān-ı dostdan baña nişān virmez, zīrā kemāl-i ḫur-

deliginden nā-peydādır. İmdi baḫtdan ümīdimiz ol idi ki dehān-ı yāri bize 

beyān eyleyeydi, ammā eylemez. Devlet daḫi baña rāz-ı nihāndan ḫaber vir-

mez, (M,T+ ya�nī dehān-ı dost ki rāz-ı nihāndır, andan baña ḫaber virmez,) zīrā 

dehān-ı yār ma�dūmdur, andan ne vecihle (M,T+ ḫaber ü) nişān virilsün.

ده راه  אق در  دم ز ا
א  د ده دار  א  و 

Murdem zi-iştiyāḳ u derīn perde rāh nīst

Yā hest u perde-dār nişānem ne-mī-dehed

Mıṣrā�-ı (240b) evveldeki vāv ḥāliyyet ma�nāsını ifāde ider. Der ḥarf-i ẓarf 

ve īn ism-i işāretdir perde’ye, mużāfun ileyh ḥaẕfiyle, taḳdīri perde-i viṣāl’dir. 

Perde-dār vaṣf-ı terkībīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: İştiyāḳdan öldüm, ḥālbuki perde-i viṣāle yol yoḳdur 

ya�nī imkān yoḳ veyā imkān var ammā perde-dār imkāna nişān ü �alāmet 

virmez, ya�nī viṣāle ṭarīḳ u sebeb budur dimez. Ḥāṣılı, ḳażiyye ikiden ḫālī 

degil; yā viṣāle hīç bir vecihle imkān yoḳ veyā imkān var ammā perde-dār 

māni�dir vuṣūle1.

1 S: ammā perde-dār bir vecihle māni�dir vuṣūle. 
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אن  د از   ز  
א و آ  د ا  

Ez-behr-i būse�i zi-lebeş cān hemī-dehem

Īnem ne-mī-sitāned u ānem ne-mī-dehed

Būse�i’de yā vaḥdet içün ve hemze tevessül içündür. Īn cān’a işāretdir ve ān 

būse’ye, leff ü neşr-i müretteb ṭarīḳiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Lebinden bir būse içün cān virürem, ammā cān alup būse 

virmez, ya�nī ne cān alur ve ne būse virür.

خ   א  אد  ز כ 
אد وزا  د אل  א  כא

Zulfeş keşīd bād-ı ṣabā çarḫ-ı sifle bīn

K’ān-cā mecāl-i bād-ı vezānem ne-mī-dehed

Çarḫ-ı sifle iżāfeti beyāniyyedir ve bīn’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve 

cümle mıṣrā�-ı ẟānīye  merhūndur. Ki ḥarf-i beyān. Ān-cā ya�nī āsitān ve kūy-ı 

cānānda. Mecāl-i bād-ı vezān iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Bād-ı vezān 

vaṣf-ı terkībīdir1, vezīden’den, yel esmek ma�nāsına. Pes, vezān ṣıfat-ı müşebbe-

hedir, esegen2 ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ zülfini bād-ı sāba çekdi ya�nī zülfine el urup 

perīşān eyledi. Alçaḳ felegi gör ki baña esegen3 yel mecālini ya�nī bād-ı ṣabā 

mecālini virmez ki ol, zülfine el urur (M,T+ ve ben) yanına varmaġa ḳādir ol-

mayup ıraḳdan ḥasret çekerim4. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; anıñ zülfini çekdi 

ṣabā, denī görici felek diyüp ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını, ki ol yere benim 

esen yelime mecāl virmez diyen iki mıṣrā�ıñ bile ma�nāsını añlamamış5. Çarḫ-ı 

sifle bīn’i vaṣf-ı terkībī i�tibār eyledüginden ḫaṭā eylemiş.

אر  روم אر   ان כ  כ
א  د دوران   ره 

Çendān ki ber-kenār çu pergār mī-revem

Devrān çu noḳṭa reh be-miyānem ne-mī-dehed

1 Burada vasf-ı terkîbî sıfat tamlaması yani izâfet-i beyâniyye anlamına kullanılmış olmalıdır. 

2 M: esici. 

3 M: esici. 

4 S: ol zülfine el urayın. Yanına varmaġa ḳādir olmayup ıraḳdan ḥasret çekerim. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Devrān �Arabīde vāv’ıñ ve rā’nıñ fetḥalarıyla müsta�meldir, maṣdardır, ne-

zevān ve cevelān ve feyeżān gibi, ammā �Acem gāhī vāv’ıñ sükūnıyla isti�māl 

ider ve ekẟer bu lafıẓla zamān ma�nāsını ḳaṣd ider, niteki bu beytde öyledir ve 

pergār’a nisbet ziyāde ḫūb vāḳi� olmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḳadar ki pergār gibi kenārda gezer ve yelerim, bāşed 

ki �ayne’l-fi�l-i (M,T+ murāda) vāṣıl olam, ammā devrān u zamān baña noḳṭa-i 

pergār gibi miyān-ı murāda yol virmez, ya�nī vuṣūl-i murādıma māni� olur.

א و כ  د د 
א  د א ز ئ ز  

Şukr be-ṣabr dest dehed �āḳıbet velī

Bed-�ahdī-i zemāne zemānem ne-mī-dehed

Be-ṣabr; bā ḥarf-i sebeb. Bed-�ahdī-i zemāne iżāfeti lāmiyyedir. Zemā-
nem; zemān bunda mühlet ve müddet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Şükür �āḳıbet ṣabr ile el virür, ammā zamāne bed-�ahdligi 

baña zamān virmez, ya�nī ṣabır sebebiyle ḳoruḳ ḥelvā olur, ammā zamāne ya-

ramazlıġı baña ṣabra müddet ü mühlet virmez.

אل دو اب و    روم 
א  د א ا א ز آه و 

Goftem revem be-ḫāb u bi-bīnem cemāl-ı dōst

Ḥāfıẓ zi-āh u nāle emānem ne-mī-dehed

Goftem didim ya�nī ḳaṣd eyledim1. Be-ḫāb; bā ḥarf-i ṣıla, revem’e mü-

te�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳaṣd eyledim ki uyḫuya varam ve dostuñ cemālini görem, 

ammā Ḥāfıẓ baña āh u nāleden (241a) emān virmez, ya�nī beni āh u nālesiyle 

uyutmaz ki cemāl-i cānānı görem.

1 S, M: Goftem revem ya�nī ḳaṣd eyledim. 



1398 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

229

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilatün Fe�ilün

א آ ار  م دو 
و  آ   כ آن 
Seḥerem devlet-i bīdār be-bālīn āmed

Goft ber-ḫīz ki ān ḫusrev-i şīrīn āmed

Seḥerem; mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden bālīn’e muḳayyeddir. Dev-
let-i bīdar iżāfeti beyāniyye ve mübtedā ve āmed ḫaberi ve be-bālīn; bā ḥarf-i 

ṣıla, ḫabere müte�alliḳ. Ber ḥarf-i te�kīd, ḫīz fi�l-i emr müfred muḫāṭab, ḳalḳ 

dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl veyā ḥarf-i beyān. Ḫusrev-i şīrīn iżāfeti beyāniyyedir. 

Ān ism-i işāret mübtedā, āmed ḫaberi ve ḫusrev-i şīrīn müşārün ileyh.

Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳtinde devlet-i bīdār yaṣdıġıma geldi ve didi, ḳalḳ 

ki ol ṭatlu pādişāh geldi, ya�nī devlet-i ẟābit ü ḳā�im başım ucına gelüp tenbīh 

eyledi ki ne yatursın, ḳalḳ ki cānān geldi diyü.

ام א  א ش   درכ و 
אرت  آ آ א  כ 

Ḳadeḥī der-keş u serḫoş be-temāşā bi-ḫırām

Tā bi-bīnī ki nigāret be-çi āyīn āmed

Ḳadeḥī; yā ḥarf-i vaḥdetdir. Der ḥarf-i te�kīd, keş çek ya�nī iç dimekdir. 

Be-temāşā; bā ḥarf-i ṣıla. Tā ḥarf-i ta�līl1. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir ḳadeḥ iç, daḫi serḫoş temāşāya ṣalın, tā göresin ki nigā-

rıñ ne üslūb u āyīnle geldi, ya�nī kemāl-i şöhretle geldi.

אی א  ه ای   א  د
כ آ ی  ای  آ כ ز 
Mujdeganī bi-dih ey ḫalvetī-i nāfe-guşāy

Ki zi-ṣaḥrā-yı Ḫoten āhū-yı muşkīn āmed

1 S: te�kīd. 
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Mujdegānī muştuluḳ. Ḫalvetī-i nāfe-guşāy iżāfeti beyāniyyedir, nā-
fe-guşāy’ı ḫalvetī’ye isnād anıñçündür ki ibtidā�en nāfeyi bir ḫalvetde açarlar 

ki hīç baca ve penceresi küşāde olmaya, tamām ḳapanıḳ ola, zīrā şiddet-i rā-

yiḥası böyle yerde ma�lūm olurmuş. Ṣaḥrā-yı Ḫoten iżāfeti lāmiyyedir. Āhū-yı 
muşkīn iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ma�lūm ola ki bu üç beytde mütekellim devlet-i bīdār ve 

muḫāṭab Ḫāce’dir. Pes, Ḫāce’yi ḫalvetī-i nāfe-güşāya teşbīh idüp buyurur: 

Muştuluḳ vir ey nāfe-güşāy ḫalvetī ki ṣaḥrā-yı Ḫoten’den āhū-yı müşkīn geldi. 

Ḫalvetī buyurduġı anıñçündür ki Ḫāce dervīşān-ı ḫalvetīdendir ve nāfe-güşā-

lıġı,  andan misk gibi maḳbūl ü mu�azzez ebyāt u eş�ār ṣādır olduġıçündür, 

ya�nī ṣaḥrā-yı Ḫoten’den müşk āhūsı geldi. Bu üç beyt delālet ider ki Ḫāce’niñ 

seferden bir �azīz dostı ḳudūm eylemiş ola. Ve ba�żılar didiler ki Şāh Manṣūr 

Baġdād’dan Şīrāz’a gelmege işāretdir, ve’l-
ilmu inde’llāh1.

אز آورد אن  خ   آ 
כ آ א  אدرس  א 

Girye ābī be-ruḫ-ı sūḫtegān bāz āverd

Nāle feryād-res-i �āşıḳ-ı miskīn āmed

(M,F+ Ābī; yā ḥarf-i vaḥdet.) Ruḫ-ı sūḫtegān iżāfeti lāmiyyedir. Girye müb-

tedā, āverd ḫaberi. Feryād-res vaṣf-ı terkībīdir, resīden’den, �āşıḳ’a iżāfeti ism-i 

fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir, miskīn ṣıfat-ı �āşıḳ’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Aġlamaḳ �ışḳ āteşine yanmışlarıñ yüzine ṣu getürdi ya�nī 

girye ve bükā anlara yüz ṣuyı virdi. Nāle de �āşıḳ-ı miskīne mededci geldi ya�nī 

mededine irişdi. Ḥāṣılı, �āşıḳ-ı dil-sūḫteleriñ girye ve nāleleri firāḳ āteşinden 

emān ve hicrān derdine dermān geldi2. Ya�nī bizim nāle ve enīnimiz ve ṣıdḳ-ı 

teveccühümüz meẕkūr dostı diyār-ı ġurbetden getürdi ki ālām-ı firāḳ u derd-i 

iştiyāḳdan ḫalāṣ bulduḳ.

ر از د و دو ه   אده  א  א
א آن  و ا آ כאم دل  כ 

Sāḳiyā bāde bi-dih ġam me-ḫor ez-duşmen u dōst

Ki be-kām-ı dil-i mā ān bi-şud u īn āmed

1 İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir. 

2 M: virdi. 
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Taḳdīri ez-behr-i duşmen u dōst’dur. Ki ḥarf-i ta�līl. Ān ya�nī duşmen ve 

īn ya�nī dōst.

Maḥṣūl-i Beyt: (241b) Ey sāḳī, bāde vir ve düşmenden ve dostdan ġam 

yeme, zīrā bizim murādımızca düşmān gitdi ve dost geldi, ya�nī düşmān git-

di ve dost yerine geldi. Bu kelām anı bildirir ki1 meẕkūr kimse ehl-i manṣıb 

ola ve Ḫāce’niñ �adūlarından biriniñ yerine gele. Ḥāṣılı, Terekeme2 gidüp Şāh 

Manṣūr geldügini bildirir3.

و אن ا ادار כ אز  غ دل 
א آ אش כ  ان  ای כ 

Murġ-ı dil bāz hevā-dār-ı kemān-ebrūyī’st

Ey kebūter nigerān bāş ki şāhīn āmed

Murġ-ı dil iżāfeti beyāniyyedir. Bāz gine ma�nāsınadır ve te�kīd içün ol-

maḳ da cā�iz. Hevā-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, hevā ṭutıcı ya�nī muḥibb, 

kemān-ebrū’ya iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Kemān-ebrū vaṣf-ı 

terkībī aḳsāmındandır, yay ḳaşlı dimekdir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Kebūter güger-

cin, murādı kendi göñlidir. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül (M,T+ murġı) yine bir kemān-ebrūnuñ muḥibbi ve 

hevā-dārıdır. Ey göñül kebūteri, nāẓır ol, ġāfil olma ki şāhīn geldi. Ya�nī göñül 

murġı bir cānāna �āşıḳdır, ammā ey göñül murġı, cānān şāhīndir, seni şikār 

idüp aġyār u ruḳabā eline virür ve anlar saña merḥamet eylemeyüp ḥabs-i ḳa-

fes-i hicrān eyler. Ekẟer nüsḫada mıṣrā�-ı evvel böyle vāḳi�dir. Pes, bu beytde 

ġā�ibden muḫāṭaba iltifāt var, ammā ba�żı nüsḫada mıṣrā�-ı evvel böyle vāḳi�dir:

Der-hevā çend mua�llaḳ zenī vu cilve konī

Ey kebūter ilā āḫirih. 
Mıṣrā�-ı ẟānīye bu ensebdir evvelkiden, zīrā kebūter havāda mu�allaḳ urur 

ve cilve eyler.

אر אم  د ا  ر  ا
 اش   و  و  آ

Resm-i bed-�ahdī-i eyyām çu dīd ebr-i bahār

Giryeeş ber-semen u sunbul u nesrīn āmed

1 M, T: anı virür ki. 

2 M, S: Terākime. 

3 S, T, F: virür. 
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Resm bunda ḳānūn ma�nāsınadır. Bed-�ahdī; yā ḥarf-i maṣdar, eyyām’a 

iżāfeti lāmiyyedir. Ebr-i bahār da böyledir. Giryeeş; żamīri ebr-i bahār’a rā-

ci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ebr-i bahār çünki eyyāmıñ bed-�ahdligini ve yaramazlıġını 

gördi ve müşāhade eyledi, semen ü sünbül ü nesrīn üzerine giryesi geldi, ya�nī 

bunlara merḥamet idüp üzerlerine aġlaması geldi. Semen ü sünbül ü nesrīnden 

murād maḥbūblardır ki eyyām anları telef idüp zīr-i ḫāk eyledügiçün ebr-i 

bahār mātem çeküp üzerlerine giryesi geldi.

א  از  א   ن 
א آ אی ر א אن   ا

Çun ṣabā gofte-i Ḥāfıẓ bi-şenīd ez-bulbul

�Anber-efşān be-temāşā-yı reyāḥīn āmed

�Anber-efşān vaṣf-ı terkībīdir, efşānīden’den, �anber saçıcı dimekdir. 

Reyāḥīn cem�-i reyḥāndır �Arabīde1, bunda ḫoş ḳoḳulu otlar murāddır, egerçi 

reyḥān feslegene de dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ṣabā bülbülden Ḥāfıẓ’ıñ kelimāt-ı ṭayyibesini işitdi, 

�anber-efşān reyāḥīn temāşāsına geldi. Zīrā kelimāt-ı Ḥāfıẓ ḫoş-būydur misk 

ü �anber gibi. Ya�nī (S,T+ reyāḥīn) bülbülden işitdigi2 kelimāt-ı Ḥāfıẓ’dan istiş-

mām-ı būy-ı ḫoş eyledi, ṣabā da geldi ki anlardan ol būdan bir miḳdār iktisāb 

eyleye3.

1 S: reyḥān’ıñ cem�idir. 

2 S: işitdi. 

3 S: ṣabā da geldi ki ol būdan anlardan bir miḳdār istişmām ide ve būy iktisāb eyleye. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

אد آ א  وی   אزم  ا در 
אد آ اب  א ر כ 

Der-nemāzem ḫam-i ebrū-yı tu bā-yād āmed

Ḥāletī reft ki miḥrāb be-feryād āmed

Nemāzem; mīm ma�nā cihetinden yād’a muḳayyeddir, bā-yādem āmed 

taḳdīrinde. Reft vāḳi� oldı ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Namāzda seniñ (S,T+ ḫam-i) ebrūñ yādıma geldi, bir ḥālet 

vāḳi� oldı ki (242a) (M,T+ miḥrāb) feryāda geldi. Ya�nī ḳaşıñ ḫāṭırıma gelmek-

den baña bir ḥālet ḥāṣıl oldı ki bī-iḫtiyār āh u nāle eyledim, miḥrāb da baña 

muvāfaḳatla feryād eyledi ki aña ṣadā dirler, ya�nī benim nidāma anıñ ṣadāsı 

muvafıḳ geldi ki �ādet böyle cārī1 olmuşdur.

ار ش  ن   و دل و  از  اכ
אد آ ی    כאن  כ  د

Ez-men eknūn ṭama�-ı ṣabr u dil u hūş me-dār

K’ān tecemmul ki tu dīdī heme ber-bād āmed

Ṭama�-ı ṣabr iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. İki yerde vāv ḥarf-i �aṭf-

dır. K’ān; ki ḥarf-i ta�līl. Tecemmul, cīm-i �Arabīyle, bunda ṣabr u dil ü hūş-

dan kināyetdir, aṣlında tefa��ul bābından (M,T+ maṣdardır,) kişiyi güzellendiren 

nesneye dirler, ammā bunuñ gibi yerde esbāb u eẟḳāl murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Benden şimdi ṣabr u 

dil ü hūş ṭama�ın ṭutma, zīrā ol tecemmül ü esbāb-ı2 cemāl ki sen gördüñ, hep 

yele3 gitdi, ya�nī �ışḳ-ı cānān bunları cemī�an hebā�en menẟūr eyledi. Tecem-

mul’i bunda ḥā-yı mühmele ile yazanlar maḥalliñ taḥammülini (S,F+ ve �adem-i 

taḥammülini) añlamamışlar4.

1 S: vāḳi�. 

2 S: eẟvāb-ı. 

3 S: yile. 

4 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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אن    א  و  אده 
אد آ א و כאر   

Bāde ṣāfī şud u murġān-ı çemen mest şudend

Mevsim-i �āşıḳī vu kār be-bunyād āmed

Mevsim-i �āşıḳī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i maṣdar. Kār be-bunyād 
āmed; kār’dan murād �ışḳ u muḥabbetdir, bunyād’dan murād ẓuhūrdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde ṣāfī ve ḫāliṣ oldı ve murġān-ı çemen daḫi mest oldılar, 

ya�nī faṣl-ı bahārdır, her şey� cūş u ḫurūşa geldi. Pes, �āşıḳlıḳ mevsimdir, �ışḳ-ı 

�uşşāḳ da ẓuhūra geldi. Ḥāṣılı, şūrīdelik ve hevā ve heves zamānı geldi.

م אن   אع  د ز او ی 
אد آ א  אد  אدی آورد  و 

Būy-ı bih-būd zi-evżā�-ı cihān mī-şinevem

Şādī āverd gul u bād-ı ṣabā şād āmed

Būy-ı bih-būd iżāfeti beyāniyyedir. Bih yeg ve eyi ma�nāsında müsta�mel-

dir, būd bunda būden ma�nāsınadır, yeg olmak ve eyi olmaḳ dimekdir. Evżā� 
vaż�ıñ cem�idir, lüġatde ḳomaḳ dimekdir, ammā bunda aḥvāl ma�nāsınadır. 

Şādī; yā ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihānıñ aḥvāl ü evżā�ından eylik ḳoḳusın işidirin, ya�nī 

faṣl-ı rebī� gelmek sebebiyle cihān tāzelenüp güzellenmek lāzımdır. Bunda ḥās-

se-i sem�i ḥāsse-i baṣar yerinde isti�māl eylemiş būy lafẓı içün. Gül şādlıḳ ve 

sürūr getürdi, bād-ı ṣabā daḫi şād geldi. Ya�nī gül sulṭān-ı şükūfedir, ol sürūr u 

hubur getürdi, bād-ı ṣabā daḫi gülüñ ḳudūmiyle şād u ḫurrem geldi, zīrā gülüñ 

ḫidmetkārıdır. Gül şādlıḳ getüricek1 ṣabā şād gelür.

אی כא  وس  از   ای 
אد آ אرای כ دا   

Ey �arūs-i huner ez-baḫt şikāyet me-numāy

Ḥacle-i ḥusn bi-y-ārāy ki dāmād āmed

�Arūs-i huner iżāfeti beyāniyyedir. Ḥacle-i ḥusn iżāfeti de beyāniyyedir. 

Ḥacle �Arabīde ḥā’nıñ ve cīm’iñ fetḥalarıyladır, ammā �Acem cīm’i sākin oḳur, 

1 S: getürdügiçün. 
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cem�i ḥicāl gelür, gerdek odasına dirler. Bi-y-ārāy fi�l-i emr müfred muḫāṭab, 

zīnet eyle dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Dāmād güyegü.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce kendiniñ hünerine ḫiṭāb idüp buyurur: Ey hüner 

�arūsı, ṭāli�iñden şikāyet gösterme, hemān ḥüsn gerdek-ḫānesin zīnet eyle ki 

dāmād geldi. Ya�nī ey �arūs-ı hüner, sen hemān cevāhir-i ma�rifetiñ iẓhār idüp 

müteheyyi� ol ki ṭālib u ḫarīdār-ı cevāhiriñ geldi.

Beyt:  ار ی   ا  
אر   ت روز دا א   

Eger ḳıymetī-gevherī ġam me-dār

Ki żāyi� ne-gerdānedet rūzgār1

Ẓāhir, dāmāddan murād ġazel-i sābıḳda meẕkūr olan Ḫāce’niñ dostıdır.

ر  א  ز אن  د
ا داد آ א   א כ  د 

Dil-firībān-ı (242b) nebātī heme zīver bestend

Dil-ber-i mā’st ki bā-ḥusn-i Ḫudā-dād āmed

Dil-firībān-ı  nebātī iżāfeti beyāniyyedir. Zīver zīnet ma�nāsınadır. Ḥusn-i 
Ḫudā-dād iżāfet-i beyāniyyedir. Ḥusn-i Ḫudā-dād zīver ü zīnetle muḳteseb 

olmayup ẕātī olan güzellikdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Nebāta mensūb dil-firībler cemī�an zīnet baġladılar, ya�nī 

nebātāt hep güzellendi dürli dürli çiçeklerle. Hemān bizim dilberimizdir ki 

ḥüsn-i ẕātīyle geldi. Ya�nī çemen çiçeklerle zīnet ü bahā2 kesb eyledi, ammā 

bizim cānānımızıñ kesb-i ḥüsne iḥtiyācı yoḳ, zīrā ḥüsni ẕātīdir.

אن כ  دار אر در ز 
אر  آزاد آ و כ از  א  ای 
Zīr-i bār’end diraḫtān ki ta�alluḳ dārend

Ey ḫoşā serv ki ez-bār-ı ġam āzād āmed

Bār bunda aġaç ḥāṣılıdır ki aña da yük dirler. Diraḫtān elif ve nūn’la cem�i 

şüẕūẕladır. Ey ḥarf-i nidā, münādāsı maḥẕūfdur, ey yārān ḫoşā serv dimekdir. 

Ḫoşā’da elif mübālaġa ifāde ider, ne ḫoşdur serv dimekdir. (M,T+ Ki ḥarf-i ta�līl. 

1 Eğer değerli bir mücevher isen tasalanmana gerek yok, çünkü felek böyle bir cevheri zayi etmez.

2 M: bahār. 
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Bār-ı ġam iżāfeti beyāniyyedir, ġam yüki dimekdir. Āzād bunda sālim ü ḫāliṣ 

ma�nāsınadır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Aġaçlar ḥāṣıl yüki altındadır, zīrā ol ḥāṣıla ta�alluḳları var, 

ammā ne ḫoşdur servi ki bār-ı ġamdan sālim ü āzāde geldi. Ya�nī sā�ir dıraḫtlar 

üstinde olan yemiş sebebiyle yük altındadır ve ṭaşlanup üstine aġaç atılmaḳdan 

ḫālī degil, ammā serviñ ḥāṣılı olmaduġıçün bunlardan berīdir dimekdir.

ان א    ب از  
אد آ א  כ ز   

Muṭrib ez-gofte-i Ḥāfıẓ ġazelī naġz bi-ḫān

Tā bi-gūyem ki zi-�ahd-i ṭarabem yād āmed

Ekẟer nüsḫada naġz yerine mest vāḳi�dir ve ba�żı nüsḫada bi-gūyem yerine 

bi-giryem vāḳi�dir. Muṭrib münādā. Gofte-i Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyyedir. Ġazelī; 
yā ḥarf-i vaḥdet. Naġz eyi dimekdir, nīk ma�nāsına. Tā ḥarf-i ta�līl. Ki ḥarf-i 

beyān veyā ta�līl. �Ahd zamāndır ve ṭarab şenlik.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey muṭrib, Ḥāfıẓ kelimātından bir eyi ġazel okı veyā mest 

olduḳda bir ġazel oḳı, tā söyleyeyim ki sürūr u şenlik yādıma geldi, yāḫud, tā 

aġlayayım1, zīrā sürūr u şādlıḳ ḫāṭırıma geldi. Tā bi-gūyem, ya�nī tekellüme 

gelüp gūyendelik ideyim ki zamān-ı ṭarab ḫāṭırıma geldi veyā girye ideyim ki 

ilā āḫirih2.

1 S: eyleyem. 

2 S, T: girye ideyim ki ilā āḫirih, ve li-kullin vichetun.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Me�fā�ilün Fe�ilāt

אز כ אر  ه از ز  ان  א
   و اش دراز כ

Mu�āşirān girih ez-zulf-i yār bāz konīd

Şebī ḫoş’est bedīn vaṣleeş1 dirāz konīd

Mu�āşirān münādā, muṣāḥibān dimekdir. (M,T+ Girih ez-zulf-i yār; girih 

dügümdür.) Bāz konīd açıñ dimekdir. Zülf-i yārdan dügüm açmaḳdan murād 

zülfi uzatmaḳdır, zīrā bir nesneyi dügümleseñ ḳısalır ve dügümin çözseñ uzar, 

bu muşaḫḫaṣ ḳażiyyedir. Şebī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Vaṣle pāre, bunda 

murād dügümi çözmekden ḥāṣıl olan uzunluḳdur. Şeb’den bunda murād zülf-

dur teşbīh ṭarīḳiyle, şīn-i żamīr zulf’e rāci�dir. Dirāz konīd uzadıñ2 dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey yārān-ı mu�aşirān, yāriñ zülfinden girihi çözüñ, zīrā zülf 

bir güzel gicedir, bu pāre ile anı dirāz eyleñ, (M,T+ ya�nī yāriñ zülfinden ve giri-

hinden muṣāḥabet eyleñ) ve bu muṣāḥabeti taṭvīl eyleñ, zīrā bir laṭīf ḳıṣṣadır3, 

ne ḳadar muṭavvel olsa ṣafā virür. Ḥāṣılı, zülf-i yārdan girih açmaḳdan ġaraż 

zülf-i cānāndan muṣāḥabeti uzatmaḳdır.

אن  ت ا و دو ر 
از כ ا و در  כאد  و ان 

Ḥużūr-ı meclis-i uns’est u dōstān cem�’end

Ve in yekād bi-ḫānīd u der firāz konīd

Ḥużūr-ı meclis-ı uns iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ve in yekād’dan murād4 (َوِاْن 
وا ُ َ َ َכ ۪ ََכאُد ا ) ‘ve in yekādu’llezīne keferū’5 āyet-i kerīmesidir ki (243a) (T,F+ bu 

āyet-i kerīmeyi) göz degmemek içün oḳurlar. Der bunda ḳapu ma�nāsınadır. 

Firāz bunda ḳapamaḳ ma�nāsınadır.

1 S: ḳıṣṣaeş. Derkenarda ise vaṣleeş yazılmış. 

2 M: uzatıñ. 

3 M: ḳażiyyedir. 

4 S: Ve in yekād’dan murād sūre-i Nūn ve’l-ḳalem’de sūre tamām olduḳda. 

5 “O küfre sapanlar, Kur’an’ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi.” Kalem 68/51.
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Maḥṣūl-i Beyt: Meclis-i üns ḥużūrıdır, ya�nī maḥrem-i rāz meclisi hużū-

rıdır1, dostlar da mecmū�dur, ya�nī dostlardan yabanda kimse yoḳ. Pes, böyle 

olunca ‘ve in yekād’ āyetini oḳuyuñ2 ki bu meclis-ı şerīfe (M,T+ �ayn-ı Kemāl) 

irişmeye, zīrā bu meclisi gören elbette reşk ider. Pes, bu āyeti oḳuyuñ ve ḳapuyı 

ḳapayıñ3, yaramaz göz degmesün.

אر ق  ق  א و  אن 
אز כ א  א  אز  אر   

Miyān �āşıḳ u ma�şūḳ farḳ bisyār’est

Çu yār nāz numāyed şumā niyāz konīd

Çu edāt-ı ta�līl. Nāz faḫr ma�nāsınadır. Niyāz �arż-ı iḥtiyāc ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳ u  ma�şūḳ beyninde farḳ çoḳdur. İmdi çünki yār nāz 

göstere, siz ki �āşıḳlarsız, niyāz gösteriñ, ya�nī yāriñ ḥāli nāz ve �āşıḳıñ ḥāli niyāz-

dır. Ba�żı nüsḫada farḳ bisyār’est yerine rāz bisyār’est vāḳi�dir, böyle olunca 

rāz’ı bisyār’a mużāf oḳuyup yazan sırr-ı Fürs’e muṭṭāli� degil imiş4.

א    אب و   ر
אم ا راز כ ش  ش  כ 

Rebāb u çeng be-bāng-ı bulend mī-gūyend

Ki gūş-ı hūş be-peyġām-ı ehl-i rāz konīd

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir. Gūş-ı hūş iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. 

Peyġām ḫaber. Ehl-i rāz iżāfeti (M,T+ maṣdarıñ) mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Rübāb ü çeng bülend āvāz ile söylerler ki �aḳıl ḳulaġını 

ehl-i rāz ḫaberine idiñiz5, ya�nī ehl-i rāzıñ sözini diñleyiñiz6 ve ehl-i rāz olma-

yana i�tibār eylemeyiñiz7.

1 M, T: maḥrem-i ehl-i rāz meclis ḥużūrıdır. 

2 S, T, F: oḳuñ. 

3 S, T, F: oḳuñ ve ḳapuyı ḳapañ. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 S, T: eyleñ. 

6 S, T: diñleñ. 

7 S, T: eylemeñ. 
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ه  א  ز  آن כ כ در 
אز כ ای   ده  و 

Her ān kesī ki derīn ḫāne nīst zinde be-�ışḳ

Berū ne-murde be-fetvā-yı men nemāz konīd

Derīn ḫāne ya�nī ḫāne-i dünyā. Be-�ışḳ; bā ḥarf-i sebeb. Ne-murde ölme-

miş ya�nī diri iken dimekdir. Be-fetvā-yı men; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve iżāfet 

lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her ol kimse ki bu ḫāne-i dünyāda �ışḳla diri olmadı ya�nī 

bir cānāna �āşıḳ olmadı, benim fetvāmla ol kimseniñ üzerinde ölmemiş iken 

namāz ḳılıñ, ya�nī anıñ gibi kimseyi mevtādan �add eyleyiñ1 dimekdir. Mıṣrā�-ı 

ẟānīde berū çu murde yazup ma�nāsını anıñ üzerinde meyyit gibi diyen lafıẓda 

ve ma�nāda ḫabṭ-ı �aşvā2 eylemiş3.

    ا 
از כ א ا א  כ از 

Nuḫust-i mev�iẓa-i pīr-i meclis īn ḥarf ’est

Ki ez-muṣāḥib-i nā-cins iḥtirāz konīd

Nuḫust evvel. Mev�iẓa, �ayn’ıñ kesriyle, naṣīḥatdir, pīr’e ve pīr’iñ meclis’e 

iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḥarf’den bunda kelām-ı muḫtaṣar-ı müfīd murāddır. 

Ki ḥarf-i beyān. Muṣāḥib-i nā-cins iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i meclisiñ evvel naṣīḥati bu ḥarfdir ya�nī mıṣrā�-ı ẟānī-

niñ mażmūnıdır ki nā-cins muṣāḥibden iḥtirāz eyleyiñ4, zīrā rūḥa ṣoḥbet-i 

nā-cins �aẕāb-ı elīmdir.

رد א  ده   אن دو כ  
אز כ אف כאر אد  ا  ا

Be-cān-ı dōst ki ġam perde ber-şumā ne-dered

Ger i�timād ber-elṭāf-ı kār-sāz konīd

1 S, T: eyleñ. 

2 S: ḫabt-ı fāḥiş. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī>

4 T: eyleñ. 
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Be-cān-ı dōst; bā ḥarf-i taḫṣīṣ ve iżāfet lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Ġam 

mübtedā, ne-dered fi�l-i mużāri� nefy-i müstaḳbel, ḫaberi. Perde mef�ūl-i 

ṣarīḥi ve ber-şumā ġayr-i ṣarīḥi ve mecmū�-ı mıṣrā� şarṭ-ı mu�aḫḫarıñ cezāsı 

meẕheb-i ehl-i manṭıḳ üzere. Ger ḥarf-i şarṭ ve mā-ba�di cümle-i şarṭiyye. 

İ�timād ṭayanmaḳ ve söykenmek. Elṭāf luṭfuñ cemidir, kār-sāz’a iżāfeti lā-

miyyedir, taḳdīri Ḫudā-yı kār-sāz’dır. Kār-sāz vaṣf-ı terkībīdir, sāzīden’den, 

iş düzici dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ cānı içün ġam siziñ üzeriñize perde yırtmaz ya�nī 

ġam size ẓafer bulmaz eger Ḫudā-yı kār-sāzıñ elṭāfına i�timād eylerseñiz. (243b) 
Ya�nī her ḫuṣūṣda ki Ḫudā’ya mütevekkil olasız, ġamdan emān bulursız.

א א  א از  و  כ ا
از כ אر د ا اش  

Vu ger ṭaleb koned in�āmī ez-şumā Ḥāfıẓ

Ḥavāleeş be-leb-i yār-i dil-nevāz konīd

Vu ger; bu şarṭiyye beyt-i sābıḳdaki şarṭıyyeye ma�ṭūfdur. İn�āmī; yā ḥarf-i 

vaḥdet veyā tenkīr. Ḥavāleeş; şīn-i żamīr Ḥāfıẓ’a rāci�dir. Yār-i dil-nevāz iżā-

feti beyāniyyedir. Dil-nevāz vaṣf-ı terkībīdir, nevazīden’den.

Maḥṣūl-i Beyt: Ve eger Ḥāfıẓ sizden in�ām ṭaleb iderse anı yār-i dil-nevāzıñ 

lebine ḥavāle eyleyiñ1, ya�nī in�ām u iḥsānı leb-i yārdan alsun.

1 S, T: eyleñ. 
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232

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Mefā�īl

אد ا  ا م   ا 
אد ر ا وان راز כ در دل  

Pīrāne-serem �ışḳ-ı civānī be-ser uftād

V’ān rāz ki der-dil bi-nuhuftem be-der uftād

Pīrāne-ser pīrlik vaḳtinde dimekdir ve mīm-i mütekellim ma�nā cihetin-

de be-ser’e muḳayyeddir, be-serem taḳdīrinde. Civānī yā’sı ḥarf-i vaḥdet. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Bi-nuhuftem fi�l-i māżī müfred mütekellim. Be-der ṭaşra 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Pīrlik vaḳtinde bir civānıñ �ışḳı başıma düşdi (M,T+ ya�nī 

pīrlik vaḳtinde bir civāna �āşıḳ oldum. Ve ol rāz ki göñlümde gizlerdim, ṭaşra 

düşdi,) ya�nī �ışḳ u muḥabbet sırrı ki göñlümde mektūm u meknūn idi, �āleme 

fāş olup dāstān oldı. Civānī yā’sı ḥarf-i maṣdardır diyen maṣdar-ı taḥḳīḳ degil 

imiş1.

ا  غ د   از راه  
אد ام כ درا ه  כ כ  ای د
Ez-rāh-ı naẓar murġ-i dilem geşt hevā-gīr

Ey dīde nigeh kon ki  be-dām-ı ki der-uftād

Rāh-ı naẓar iżāfeti lāmiyyedir. Rāh-ı naẓar’dan murād noḳṭa-i bīnişdir ki 

bebek dirler, ol bir delicikdir2 ki gözdeki naẓar anıñla olur. Murġ-i dil iżāfeti 

beyāniyyedir. Hevā-gīr vaṣf-ı terkībīdir, gīrīden’den, yüksek uçıcı murġa dirler. 

Nigeh kon naẓar eyle dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Be-dām; bā ḥarf-i ṣıla, dām 

ṭuzaḳ. Ki bunda ismdir, kim ma�nāsına. Der ḥarf-i te�kīd.

Maḥṣūl-i Beyt: Rāh-ı naẓardan murġ-ı dilim hevā-gīr oldı ya�nī uçdı. Ey 

dīde, naẓar eyle kimiñ dāmına düşdi ya�nī kime giriftār oldı. Ḥāṣılı, gözüm 

görüp göñlüm sevdi dimekdir.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 S: delücükdür. 
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כ   ی  دردا כ از آن آ
אد ن د در  ا א   ن 

Derdā ki ez-ān āhū-yı muşkīn-i siyeh-çeşm

Çun nāfe besī ḫūn-ı dilem der-ciger uftād

Derdā; elif ḥarf-i nudbe. Ki ḥarf-i beyān. Āhū-yı muşkīn-i siyeh-çeşm iżā-

fetleri beyāniyyedir. Çun edāt-ı teşbīh. Ḫūn-ı dilem iżāfeti lāmiyyedir, mīm-i 

mütekellim ma�nā cihetinden ciger’e muḳayyeddir, der-cigerem taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayfā ki ol ḳara gözli āhū-yı müşkīn içün nāfe gibi yüre-

gim ḳanı cigerime düşdi, ḥāṣılı, ıżṭırāba ve meşaḳḳate düşdüm dimekdir.

د א  ی  אك  כ ر  از ر
אد א כ در د   ا  

Ez-reh-guẕer-i ḫāk-i ser-i kūy-ı şumā būd

Her nāfe ki der-dest-i nesīm-i seḥer uftād

Reh-guẕer geçid, mıṣrā�-ı evvelde vāḳi� olan iżāfetler lāmiyyelerdir. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Dest-i nesīm-i seḥer iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Siziñ ser-i kūyuñuz ṭopraġınıñ uġraġından ve geçidinden-

dir her nāfe ki nesīm-i seḥer elindedir. Ya�nī nesīm-i seḥer seniñ ser-i kūyuñdan 

murūr eyledüginden ya�nī seniñ maḥalleñ ucınıñ ṭopraġına1 uġraduġındandır, 

her nāfe ki ya�nī her güzel ḳoḳı ki elindedir. Ḥāṣılı, nesīm bu ḳadar güzel 

ḳoḳıları seniñ ser-i kūyuñ ḫākinden geçmekden iktisāb eylemişdir, zīrā ser-i 

kūyuñ ḫāki misk ü �anberdir ve nesīm her ne cins ḳoḳıya ki uġraya, ol ḳoḳıyı 

iktisāb eyler.

آورد אن   א   אن  
אد כ ا ه כ    כ دل ز

Mujgān-ı tu tā tīġ-i cihān-gīr ber-āverd

Bes kuşte-i dil (244a) -zinde ki ber-yekdiger uftād

Tā bunda ibtidā-yı ġāyet içündür, zamānda münẕü gibi. Tīġ-i cihān-gīr 
iżāfeti beyāniyyedir, cihān-gīr vaṣf-ı terkībīdir, gīrīden’den, cihān ṭutıcı ma�nā-

sına. Ber-āverd ḳaldırdı dimekdir. Kuşte-i dil-zinde iżāfeti beyāniyyedir, 

1 S: ya�nī seniñ maḥalleñ ucından, ya�nī maḥalleñ ucınıñ ṭopraġına. 
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kuşte’den murād �āşıḳdır. Ki ḥarf-i beyān. Ber-yekdiger biri biri üzerine di-

mekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ müjgānıñ cihān ṭutıcı ḳılıcı ḳaldıralı ya�nī cihān fetḥ 

idici ḳılıcı eline alalı, çoḳ küşte-i dil-zinde ya�nī �ışḳ u muḥabbetle ḳalbi ḥayy 

olan maḳtūl ki biri biri üzerine düşdi, ya�nī seniñ tīġiñden1 çoḳ �āşıḳ helāk oldı.

אت ا אر  ورد כ  אده כ  ا 
אد ی     ا از 

Īn bāde ki perverd ki ḫammār-ı ḫarābāt

Ez-būy-ı behiştīş çunīn bī-ḫaber uftād

Īn bāde2 ya�nī bāde-i �ışḳ u muḥabbet. Ki ismdir kim ma�nāsına. Ḫammār 
mübālaġayla ism-i fā�ildir, ḫamr ṣatıcı dimekdir. Behiştī yā’sı ḥarf-i nisbet ve 

şīn-i żamīr bādeye rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu bāde-i �ışḳı kim terbiye eyledi ki meyḫāne bāde-fürū-

şı anıñ behişte mensūb ḳoḳusından böyle bī-ḫaber düşdi, ya�nī içmeksizin 

hemān ḳoḳusından böyle mest-i evkār oldı. Ḥāṣılı, böyle ḳattāl bādeyi kim 

terbiye eyledi ki bu ḳadar sevreti var ki meyḫāneciler (M,T+ ḳoḳusından) mest 

olur. Behişt lafẓı bunda īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur (T+ te�emmel tedri.)

دد אن       
אد א  ا  כ  ا

Ger cān bi-dehed seng-i siyeh la�l ne-gerded

Bā-ṭīnet-i aṣlī çi koned bed-guher uftād

Ger (S,M+ ḥarf-i şarṭ.) Cān, bi-dehed’iñ muḳaddem mef�ūlidir ve seng fā�ili 

mecāzen, siyeh’e iżāfeti beyāniyyedir. Bi-dehed fi�l-i şarṭ, ne-gerded cezāsı. 

İsmi taḥtında müstetir seng-i siyeh’e rāci� żamīr ve ḫaberi muḳaddem la�l. Bā 

ḥarf-i muṣāḥabet, ṭīnet bir nesneniñ mādde-i cismi olan balçıġa dirler, ammā 

ṭīn muṭlaḳ balçıḳdır, aṣlī’ye iżāfeti beyāniyye. Ammā bunda ṭīnet’den murād 

ḫilḳatdir. Uftād vāḳi� oldı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳara ṭaş cān virse ya�nī her ne ḳadar sa�y ü kūşiş eylese la�l 

olmaz, zīrā ḫilḳat-i aṣliyye ile nice eylesün, bed-güher vāḳi� oldı. Ya�nī bir şey�iñ 

ḫilḳat-ı aṣlīsi yaramaz olduḳdan ṣoñra  ol sa�y ü kūşişle eyi olmaḳ iḥtimāli yoḳ. 

1 T: eşk-i tīġiñden. 

2 M: Īn bāde ki perverd. 
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Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; eger Ḥaḳ Te�ālā ḥażreti seng-i siyāha cān vire, la�l 

olmaz, bu vech daḫi cā�izdir; eger seng-i siyāha cān virile la�l olmaz diyen iki 

tevcīhinde bile seng-i siyāhlıḳ iẓhār eylemiş1 ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsında; 

ḫilḳat-ı aṣlī size neylesün ki bed-aṣl vāḳi� oldı diyen bed-aṣıllıḳ göstermiş2.

אت כא د در د    כ
אد אد  ا אن  כ در ا א دردכ
Bes tecrube kerdīm derīn deyr-i mukāfāt

Bā-durd-keşān her ki der-uftād ber-uftād

Mukāfāt müfā�ele bābından maṣdardır, cezā ve �ivaż ma�nāsına. Deyr-i 
mukāfāt’dan murād dünyādır ve iżāfet lāmiyyedir. Der-uftād bunda cidāl ü 

nizā� eyledi dimekdir. Ber-uftād yıḳıldı ve düşdi ve üzildi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çoḳ tecrübe eyledik bu dünyāda ki, her kimse ki bāde-i 

�ışḳ u muḥabbet nūş eyleyen �uşşāḳla �adāvet ü ḫuṣūmet eyledi, ol kimse yıḳıldı 

ve üzildi, ya�nī �uşşāḳa �adāvet üzere olan felāḥ bulmayup helāk oldı dimekdir. 

Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; dürd-keşlerle her kim ki düşdi, (244b) yuḳaru düş-

di diyen meẕkūr taḥḳīḳi añlamaduġından ḳatı alçaḳ düşdi3.

د א راه   درد د 
אد כ و  ا ز כ در  ز آ د

Hem derd-i dilī �āḳıbeteş rāh bi-gīred

Zīn āteş-i dil-sūz ki der-ḫuşk u ter uftād

Hem ber-uftād’a murtabıṭdır. Derd-i dilī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i 

vaḥdet veyā ḥarf-i tenkīr. �Āḳıbeteş; şīn-i żamīr ber-uftād’ıñ fā�iline rāci�dir. 

Bi-gīred’iñ fā�ili taḥtında derd-i dil’e rāci� żamīrdir. Zīn āteş-i dil-sūz ya�nī 

�uşşāḳıñ göñli āteşinden. Der ḥarf-i ṣıla. (M,T+ Ḫuşk ḳurı ve ter yaş.)

Maḥṣūl-i Beyt: �Uşşaḳla �adāvet üzere olan sürçüp düşdüginden ġayrı4 hem 

�āḳıbet anıñ bir yürek aġrısı, yolın ṭutar5 bu dil-sūz āteşden ki ḫuşk ü tere düş-

di. Ḫuşkden murād �adūdur, anı āteş yaḳar ve ter’den murād dostdur ki anıñ 

ḥarāret-i �ışḳ u muḥabbetini artırır.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 <F+ Redd-i Sürūrī>

4 S: �Uşşāḳ ile �adāvet üzere sürçüp düşdügiçün ya�nī düşdüginden ġayrı. 

5 S: ṭuta. 
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غ   כ آن  א ز אد כ 
אد ام  ا ار زدش راه و 

Feryād ki bā-zīrekī ān murġ-i suḫan-senc

Pindār zedeş rāh u be-dām-ı ḫaṭar uftād

Feryād ḥayfā. Ki ḥarf-i beyān. Bā ma�iyyet ifāde ider, zīrekī; yā ḥarf-i maṣ-

dar. Murġ-i suḫan-senc iżāfeti beyāniyyedir. Suḫan-senc vaṣf-ı terkībīdir, sen-

cīden’den, söz ṭartıcı dimekdir ya�nī mütekellim, nitekim murġ-i ḳāfiye-senc 

dirler naġme idici ma�nāsına. Pindār ẓann ma�nāsınadır. Zedeş; şīn żamīri 

ma�nā cihetinden rāh’a muḳayyeddir, rāheş zed taḳdīrinde. Ān murġ müb-

tedā-yı evvel1, pindār mübtedā-yı ẟānī. Zedeş rāh ḫaber-i ẟānī2 ve bu cümle 

ḫaber-i mübtedā-yı evvel. Vāv ḥarf-i �aṭf. Be-dām-ı ḫaṭar; bā ḥarf-i ṣıla, dām-ı 
ḫaṭar iżāfeti beyāniyyedir. Ḫaṭar lüġatde mevte ḳarīb olmaġa dirler, ammā 

bunuñ gibi yerlerde helāklik ma�nāsında müsta�meldir3.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayfā ki bu ḳadar ẕekā ve zīreklikle benim murġ-ı 

süḫan-senc gibi göñlümüñ pindār, yolını urdı ve dām-ı ḫaṭara düşdi. Ya�nī 

viṣāl-i cānāna mālik olurum pindārı yolın urdı ve dām-ı ḫaṭar-ı �ışḳa düşdi. 

Ḥāṣılı, viṣāl-i cānāna mālik olmaḳ ẓannıyla �āşıḳ oldı ve dām-ı belāya düşdi.

د אن د כ  א כ  ز 
אد ن  ا    כ اכ

Ḥāfıẓ ki ser-i zulf-i butān dest-keşeş būd

Bes ṭurfe ḥarīfī’st k’eş eknūn be-ser uftād

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ser-i zulf-i butān iżāfeti lāmiyyelerdir. Dest-keş vaṣf-ı 

terkībidir, keşīden’den, (M,T+ yedekçiye dirler,) meẟelā körleri yeden kimseye 

dest-keş, atları yeden kimseye cenībet-keş dirler, <T,F+ atlardan murād yedek 

atlarıdır, zīrā cenībet yedek atlarına dirler,) �Arabīde ḳā�id dirler. Ṭurfe �aceb 

dimekdir. Ḥarīf lüġatde hem-pīşe ya�nī ṣan�atdaş dimekdir, ammā ıṣṭılāḥda 

bāde muṣāḥibine dirler. K’eş; kāf meftūḥ ve meksūr oḳunmaḳ cā�izdir ve şīn-i 

żamīr Ḥāfıẓ’a rāci�dir. Be-ser uftād depesi üzerine düşdi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ki maḥbūblarıñ zülfi ucı anıñ yedekçisi idi, ziyāde 

�aceb ḥarīfdir ki şimdi depesi üzerine düşdi. Ya�nī evvelde muntaẓam-aḥvāl4 ü 

1 S, F: mübtedā. 

2 S: mübtedā-yı ẟānī. 

3 S: helāklik ma�nāsınadır. 

4 S: muntazam-ḥāl. 
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ṣāḥib-i ser u sāmān idi, ammā şimdi perīşāñ-ḥāl ü mużṭarru’l-bāl oldı. Dest lafẓı 

keşiş lafẓına mużāfdır ve keşiş ceẕbe ma�nāsına ism-i maṣdardır diyen  �aceb ḫūb 

taṣarrufa mālik imiş1, 
afa’llāhu 
anhu. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; bes �aceb ḥarīf-

dir ki ol şimdi başa düşdi diyen mıṣrā�a nisbet ma�nāyı �aceb düşürmüş2.

233

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

د ه    כ  אغ     از 
د اغ     א   

Ger men ez-bāġ-ı tu yek mīve bi-çīnem çi şeved

Pīş-i pāyī be-çerāġ-ı tu bi-bīnem çi şeved

Bāġ-ı tu iżāfeti lāmiyyedir, taḳdīr-i kelām ez-bāġ-ı ḥusn-ı tu. Yek mīve; 

bunda mīve būseden (245a) kināyetdir. Bi-çīnem; bā ḥarf-i te�kīd ve çīnem 

fi�l-i mużāri� nefs-i mütekellim, direm3 ve divşirem ma�nāsınadır. Pāyī; yā 

ḥarf-i tenkīr. Be-çerāġ-ı tu; bā ḥarf-i sebeb, çerāġ şem�iñ fetīlesinde olan pā-

re-i āteşe dirler, tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Bi-bīnem; bā ḥarf-i te�kīd.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ben seniñ bāġ-ı cemāliñden bir būse alsam ne olur 

ya�nī saña ne noḳṣān gelür? Seniñ çerāġıñ4 sebebiyle ayaḳ öñini5 (M,T+ ya�nī 

kendü ayaġım öñini) görsem ne olur, (M+ ya�nī seniñ cemāliñ żiyāsıyla müs-

tażī olsam ne olur?) Ḥāṣılı, seniñ güzelligiñden behremend ü müntefi� olsam 

ne olur?

و  א آن  ر כ  א رب ا
د כ دم       
Yā Rab ender kenef-i sāye-i ān serv-i bulend

Ger men-i sūḫte yek dem bi-nişīnem çi şeved

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Sürūrī>

3 M: derem. 

4 M: żiyāñ. 

5 S: evvelkini. 
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Sāye-i ān serv-i bulend iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Men-i sūḫte 

beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: �Acabā ol serv-i bülendiñ sāyesi ṣıġınacaġında eger ben sūḫ-

te-dil bir sā�at otursam ne olur, ya�nī ol ārām-ı dil1 cānānıñ viṣāli penāhında bir 

nefes ārām u ḳarār eylesem ne lāzım gelür?

אر ن آ א א   آ ای 
د כ         

Āḫir ey ḫātem-i Cemşīd-i humāyūn-āẟār

Ger futed �aks-i tu ber-la�l-i nigīnem çi şeved

Āḫir bunda taḥsīn-i kelām içün gelmişdir. Ḫātem-i Cemşīd iżāfeti lāmiy-

yedir ve humāyūn-āẟār’a iżāfet beyāniyyedir. Humāyūn-āẟār vaṣf-ı terkībīdir, 

humāyūn mübārek ve āẟār eẟeriñ cem�idir, nişānlar dimekdir. Ḫātem-i Cem-
şīd’den bunda murād dehān-ı cānāndır ki andan mübārek-āẟār elfāẓ u kelimāt 

ṣādır olur. La�l-i nigīn’den bunda murād göñlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey mübārek-āẟār ḫātem-i Cemşīd, eger seniñ �aksiñ bizim 

la�l-i nigīnimize düşerse ne olur, ya�nī eger seniñ hümāyūn-āẟār elfāẓ u kelimā-

tıñ �aksi ve pertevi benim ḫūn-ālūde ḳalb-i ḥazīnime düşüp mesrūr iderse ne 

olur? Ḥāṣılı, şīrīn tekellüm idüp dil-i maḥzūnuma sürūr virseñ saña noḳṣān 

gelmez.

رر و ا  ا א   از 
د א د   م از  כ در  د

�Aḳlem ez-ḫāne be-der reft u eger mey īn’est

Dīdem ez-pīş ki der-ḫāne-i dīnem çi şeved

Ez-ḫāne ya�nī ḫāne-i ten veyā ḫāne-i ser dimekdir. Vāv ḥarf-i ḥāl.

Maḥṣūl-i Beyt: �Aḳlım ḫāne-i ten ü serden ṭaşra gitdi. Eger şarāb bu (S,T+ ise 

ya�nī bu) içdügüm gibi ise ileriden gördüm ki ḫāne-i dīnimde ne olısardır. 

Ḥāṣılı, şarāb-ı �ışḳ beni evvelden lā-ya�ḳıl eyledi. Pes, ma�lūmum oldı ki dil ü 

dīnim ḫānesinde �āḳıbet ne olısardır, ya�nī �aḳlımdan ayırdıġı gibi dil ü dīnim-

den de ayırır2.

1 M: ya�nī el uram ol. T: ya�nī el uram dil. 

2 S: dil ü dīnim daḫi ayrılur. 
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כ و   زا    
د אری     ا  
Zāhid-i şehr çu mihr-i melik u şıḥne guzīd

Men eger mihr-i nigārī bi-guzīnem çi şeved

Mihr-i melik iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Vāv ḥarf-i �aṭf ve şıḥne me-

lik’e ma�ṭūf. Guzīd fi�l-i māżī müfred ġā�ib, iḫtiyār eyledi dimekdir. Mihr-i nigār 
iżāfeti de maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Bi-guzīnem; bā ḥarf-i 

istiḳbāl, guzīnem fi�l-i mużāri� müfred mütekkelim, iḫtiyār idersem dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid çünki melik ü şıḥne muḥabbetini iḫtiyār eyledi ya�nī 

anlara muḥabbet idüp mülāzemet ider, eger ben bir nigārıñ mihr ü muḥabbe-

tini iḫtiyār idersem ne lāzım gelür?

א  و  ان  ف   
د א از آ   آ و ز  
Ṣarf şud �omr-i girān-māye be-ma�şūḳa vu mey

Tā ez-ānem çi be-pīş āyed u zīnem çi şeved

�Omr-i girān-māye iżāfeti beyāniyyedir, aġır bahālu �ömür dimekdir. Tā 

bunda �acabā dimekdir. Ān ism-i işāretdir ma�şūḳa’ya ve īn ism-i işāretdir 

mey’e.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim aġır bahālı �ömrüm ma�şūḳ u meye ṣarf oldı, ya�nī 

mey ü maḥbūb hevāsında geçdi. �Acabā dilberden öñüme ne geliserdir (245b) 
ve bādeden baña ne ḥāl olısardır, ya�nī bunlardan ne netīce ḥāṣıl olacaḳdır1?

א و   ا دا כ  
د ا כ    א ار  

Ḫāce dānist ki men �āşıḳem u hīç ne-goft

Ḥāfıẓ er nīz bi-dāned ki çunīnem çi şeved

Ḫāce’den bunda murād vezīr-i a�ẓamdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bildi ki ben �āşıḳım ve hīç nesne dimedi ya�nī sükūt 

idüp ṭınmadı. Ḥāfıẓ da  bilürse ki böyleyim ne olur, ya�nī vezīr bilüp ṭınma-

yınca Ḥāfıẓ bilürse ne pervā?

1 S: ne netīce ḥāṣıl olur ve olacaḳdır. 



1418 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

234

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

כ א  ز  כאر ز כ  د 
כ אز   د   

Dilā bi-sūz ki sūz-i tu kārhā bi-koned

Niyāz-ı nīm-şebī def�-i ṣed belā bi-koned

Nīm-şebī yā’sı ḥarf-i nisbetdir, ḥarf-i (M,S+ vaḥdet) ṭutan ẓann-ı fāsid eyle-

di1. Def�-i ṣed belā iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, yan ki seniñ yanmañ işler eyler ya�nī �aceb te�ẟīrāt 

iẓhār ider. (M,T+ Dün yarısı niyāzı da yüz belāyı def� ider.) Ya�nī sūz u güdāzdan 

ḫālī olma ki her ne maḳṣūd idinirseñ ḥāṣıl ola ve yüz belāyı da def� ide.

כ א  א ه  ی  אر  אب 
כ א  כ     כ 
�İtāb-ı yār-ı perī-çihre �āşıḳāne bi-keş

Ki yek girişme telāfī-i ṣed cefā bi-koned

�İtāb-ı yār-i perī-çihre iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. �İtāb āzārlamaġa 

dirler. Girişme gözle ve ḳaşla işārete dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde nāzdan 

�ibāretdir. Telāfī maṣdardır, tefā�ul bābından, tedārük ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñüle ḫiṭāb idüp buyurur: Yār-ı perī-çehreniñ �itābını 

�āşıḳāne çek ey gönül, zīrā bir nāz yüz cefāyı tedārük ider, ya�nī yār saña bir 

girişme eylerse2 yüz cefāsını öder3.

دار אب  כ  א  כ  ز 
כ א  אن  אم   آن כ  
Zi-mulk tā melekūteş ḥicāb ber-dārend

Her ān ki ḫidmet-i cām-ı cihān-numā bi-koned

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: yār saña yüz girişme eylese ve eylerse. 

3 S: unudursun. 



1419Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Mulk’den murād dünyādır ve melekūt’dan �ālem-i �ulvīdir, şīn-i żamīr mıṣrā�-ı 

ẟānīde ki’ye rāci�dir. Cām-ı cihān-numā’dan bunda murād ḳalb-i �āşıḳdır.

Maḥṣūl-i Beyt: �Ālem-i mülkden �ālem-i melekūta dek ḥicābını ḳaldırır-

lar her ol kimseniñ ki ḳalb-i �āşıḳa ḫidmet eyler. Ya�nī �uşşāḳ-ı dil-ḫasteleriñ 

ḳulūbına ri�āyet üzere olanlarıñ dünyāca ḥicābı var ise ref� idüp viṣāl-i cānānı 

müyesser iderler.

כ א د و     
כ ا دوا   درد در   כ

Ṭabīb-i �ışḳ Mesīḥā-dem’est u muşfiḳ līk

Çu derd der-tu ne-bīned ki-rā devā bi-koned

Ṭabīb-i �ışḳ iżāfeti beyāniyyedir. Mesīḥā-dem �Īsā nefesli ya�nī iḥyā-yı 

mevtā ider.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ ṭabībi �Īsā nefesli ve müşfiḳdir, ammā çünki sende derd 

görmez, kime �ilāc eyler? Ya�nī derd gerekdir aña devā ola, derd olmayınca 

devāya sa�y żāyi�dir1.

ش دار از כאر و دل  د ا ای  א   
כ ا  כ   כ ر ا 

Tu bā-Ḫudā-yı ḫod endāz kār u dil ḫoş dār

Ki raḥm eger ne-koned mudde�ī Ḫudā bi-koned

Endāz lüġatda at dimekdir, ammā bunda ıṣmarla dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sen kendü işiñi Allāh’a ıṣmarla, ya�nī kendü Ḥālıḳıña tes-

līm eyle ki eger müdde�ī saña raḥm eylemezse Ḫudā eyler. Ya�nī her kimse ki 

Allāh’a mütevekkil olup işini aña ıṣmarlaya, Ḫudā anıñ işine kāfīdir.

اری د כ  ز    
כ א  כ د א    

Zi-baḫt-ı ḫufte melūlem buved ki bīdārī

Be-vaḳt-i fātiḥa-i ṣubḥ yek-du�ā bi-koned

Bīdārī; yā ḥarf-i vaḥdet. Fātiḥa bunda ibtidā ma�nāsınadır, ṣubḥ’a iżāfeti 

lāmiyyedir.

1 S: derd olmayınca devā żāyi�dir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫufte baḫtımdan melūl ü bī-hużūrum, ola ki bir bīdār dil 

ya�nī aṣḥāb-ı ḳulūbdan bir kimse ibtidā-yı ṣabāḥda benim içün bir du�ā eyleye. 

İbtidā-yı ṣubḥı ta�yīn anıñçündür ki ol vaḳtde du�ā maḳbūl olur. Baḫt-ı ḫufteyi 

baḫt-ı bedle tefsīr eyleyen (246a) bed-baḫt baḫt-ı ḫufteyi bilmez imiş1.

د אر  א و     
כ א   د ا دو 

Bi-sūḫt Ḥāfıẓ u būyī zi-zulf-i yār ne-burd

Meger delālet-i īn devleteş ṣabā bi-koned

Vāv ḥarf-i ḥāl. Būyī; yā (M,T+ ḥarf-i vaḥdet.) Delālet’iñ īn devlet’e iżāfeti 

maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir, şīn-i żamīr Ḥāfıẓ’a rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ yandı ḥālbuki yāriñ zülfinden bir ḳoḳı iletmedi ya�nī 

bir ḳoḳı almadı. Meger bu devlete aña ṣabā delālet eyleye, ya�nī zülf-i yārden bir 

ḳoḳıyı meger bād-ı ṣabā getüre Ḥāfıẓ’a, yoḫsa maḥrūm ḳalur bu devletden.

235

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

وش آ א    
ش آ אز و  ب و  و  כ  

Ṣabā be-tehniyet-i pīr-i mey-furūş āmed

Ki mevsim-i ṭarab u �ayş u nāz u nūş āmed

Ba�żı nüsḫada �ayş u nāz yerine bāng-i nāy düşmüş. Tehniyet tef�īl bābın-

dan maṣdardır2, (M,T+ mübārek-bād ma�nāsına,) pīr’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūli-

ne iżāfetidir ve pīr’iñ mey-furūş’a beyāniyye. Ki ḥarf-i beyān-ı tehniyet’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā pīr-i mey-furūşuñ mübārek-bādına geldi ki şādlıḳ3 ve �ayş 

u nāz u nūş zamānı geldi diyü, ya�nī bahār eyyāmı geldi diyü mübārek-bāda geldi.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: Be-tehniyet, tehniyet fey�ale bābından maṣdardır. 

3 S: şāẕılıḳ. 
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אی א  אك  ا    و 
وش آ غ در  در   و 
Hevā Mesīḥ-nefes geşt u ḫāk nāfe-guşāy

Dıraḫt sebz şud u murġ der-ḫurūş āmed

İki vāv bile ḥarf-i �aṭfdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Havā Mesīḥ-nefes oldı ya�nī  iḥyā-yı nebātat eyledi, ḫāk 

de nāfe-güşāy oldı, ya�nī envā�-ı reyāḥīn ü ezhār iẓhār eyledi, nāfe-güşālıḳdan 

murād güzel ḳoḳılar virmekdir. Aġaçlar da yeşerdi, bülbül de sā�ir ṭuyūrla 

ḫurūşa ve feryād u fiġāna geldi. Ḥāṣılı, tamām-ı �ālem bahār oldı dimekdir, 

faṣl-ı bahārı tavṣīfdir.

אر אد  و  אن  ر  
ش آ ق  و   ق  כ  

Tenūr-ı lāle çunān ber-furūḫt bād-ı bahār

Ki ġonçe ġarḳ-ı �araḳ geşt u gul be-cūş āmed

Tenūr-ı lāle iżāfet-i beyāniyyedir, nūn żarūret-i vezniçün muḫaffef oḳu-

nur. Ber ḥarf-i te�kīd, furūḫt; aṣlı efrūḫt idi, hemze żarūret-i vezn içün ḥaẕf 

olındı1, lāzımla müte�addī beyninde müşterekdir, bunda müte�addīdir, tenūr 
(M,T+ muḳaddem) mef�ūl-i ṣarīḥi ve bād-ı bahār fā�ili. Ki ḥarf-i beyān-ı 

ber-furūḫt. Ġarḳ-ı �araḳ iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Lāle tennūrını bād-ı bahār ancılayan ḳızdırdı ki ġonca per-

desinden çıḳdı ve açılup ḳızardı, ya�nī �ālem gül ü gülistān oldı, şimdiki zamā-

nımız gibi.

ش ت כ ش از  و  ش  ش 
ش آ א  כ ا   از 
Be-gūş-ı hūş niyūş ez-men u be-�işret kūş

Ki īn suḫan seḥer ez-hātifem be-gūş āmed

Be-gūş-ı hūş iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. Niyūş, nūn’uñ kesriyle, fi�l-i emr 

müfred muḫāṭabdır, diñle dimekdir, işit ma�nāsına. Vāv ḥarf-i �aṭf. Be-�işret; 
bā ḥarf-i ṣıla, kūş’a müte�alliḳ. Ki ḥarf-i ta�līl-i īn suḫan, ya�nī be-�işret kūş 

1 <F+ Furūḫt gibi ef�āldin hemze lüġaten maḥẕūfdur. Minhu, �ufiye �anhu.>
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sözini. Seḥer ya�nī vaḳt-i seḥerde. Hātif ġaybdan āvāzı gelene dirler1, mīm-i 

mütekellim ma�nā cihetinden gūş’a muḳayyeddir, be-gūşem taḳdīrinde, bā 

ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Benden �aḳıl ḳulaġıyla diñle ve �işrete sa�y eyle, zīrā bu 

söz seḥer vaḳtinde hātifden ḳulaġıma geldi, ya�nī �işrete sa�y eyle diyü hātif 

söyledi.

ا כ  آزاد غ   ز 
ش آ אن  א ده ز د כ  ش כ  
Zi-murġ-i ṣubḥ ne-dānem ki sūsen-i āzād

Çi gūş kerd ki bā-deh zebān ḫamūş āmed (246b)

Murġ-i ṣubḥ iżāfeti lāmiyyedir, murād bülbüldür, egerçi seḥerlerde öten 

her murġa şamildir. Gūş kerd işitdi ve diñledi dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Bā 

edāt-ı muṣāḥabet, deh zebān on dil dimekdir. Ḫamūş epsem2.

Maḥṣūl-i Beyt: Bülbülden bilmezem sūsen-i āzād ne işitdi ki on dil ile 

ḫamūş geldi, ya�nī on ḳat dile mālik iken sükūt idib ṭınmadı. Bunda sūsen-

den murād nebātıdır, çiçegi degil, (S,F+ zīrā āzādlıġla mevṣūf nebātıdır, çiçegi 

degil.)

א  ا אی    
ش آ אن כ   א   

Çi cāy-ı ṣoḥbet-i nā-maḥrem’est meclis-i uns

Ser-i piyāle bi-pūşan ki ḫırḳa-pūş āmed

Cāy-ı ṣoḥbet-i nā-maḥrem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ser-i piyāle de böyle-

dir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḫırḳa-pūş vaṣf-ı terkībī, murād ṣūfīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Nā-maḥremiñ ne ṣoḥbeti yeridir meclis-i üns, ya�nī yeri 

degildir, ḥāṣılı3, meclis-i üns nā-maḥrem olan kimseniñ ṣoḥbetgāhı degil. Pes, 

imdi piyale üstini ört ki mürāyī ḫırḳa-pūş geldi, tā ki sırrımıza muṭṭāli� olup 

bizi �āleme dāstān4 eylemesün.

1 S: hātif ġaybdan gelen āvāza didiler. T, F: hātif ġaybdan gelen āvāza dirler. 

2 S: Ḫamūş epsem ol dimekdir. 

3 S: ya�nī. 

4 S: rüsvāy. 
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ع ی  א  אز آی  כ   ز 
وش آ כ آن כ   ا 

Zi-fikr-i tefriḳa bāz āy tā şevī mecmū�

Be-ḥukm-i ān ki çu şud ehrimen surūş āmed

Fikr-i tefriḳa iżāfeti beyāniyyedir. Tefriḳa maṣdardır tef�īl bābından, ṭaġuḳ1 

ya�nī perīşān dimekdir. Bāz āy (M,T+ girü gel ya�nī) rücū� eyle. Be-ḥukm-i ān; 
bā ḥarf-i sebeb, ḥukm bunuñ gibi yerlerde müstedrekdir, taḥsīn-i kelām içün 

gelmiş. Ki ḥarf-i beyān. Şud reft ma�nāsındadır. Ehrimen dīve dirler, aṣlında 

āhrimen’dir, elif-i memdūde ile, żarūret-i vezniçün ḳaṣr olundı. Surūş ferişte 

ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Perīşān fikirden rücū� idüp mecmū� olasın2, ol sebeble ki çün 

dīv gitdi ferişte geldi, ya�nī bāṭıl ve3 vesveseli fikirler gidince4 ḫayırlı ve ma�ḳūl fikirler 

gelür5. Ḥāṣılı, raḳīb-i bāṭıl fikrini terk idüp cānān-ı (M,T+ laṭīf) fikrine meşġūl ol6.

אب אدۀ  אر  ش    
وش آ א ر و   כ زا از  
Bi-gūyemet suḫan-ı ḫoş bi-y-ār bāde-i nāb

Ki zāhid ez-ber-i mā reft u mey-furūş āmed

Suḫan-ı ḫoş iżāfeti beyāniyye. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl, mā-ba�di 

maḳūl-i bi-gūyemet’dir. Ber-i mā iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Saña güzel söz söyleyeyin, bāde-i nāb getür, (M,T+ ya�nī ṣāfī 

bāde getür) ki saña bir laṭīf söz diyeyin. Ol söz budur ki zāhid bizim yanımız-

dan gitdi ve mey-furūş geldi, ya�nī şirrīr gitdi, ḫayyir7 geldi ve bāṭıl gitdi, ṣavāb 

geldi. Ḥāṣılı, şer gitdi ḫayır geldi.

א ود  א  אه  א ز 
ش آ א   ز  ز و ر

Zi-ḫāneḳāh be-mey-ḫāne mī-reved Ḥāfıẓ

Meger zī-mestī-i zuhd u riyā be-hūş āmed

1 S, M: ṭaġınıḳ. 

2 S: Perīşān fikirden rücū� eyle ya�nī idüp geç. T, F: rücū� idüp geç. 

3 T: daḫi. 

4 S: fikirler gitdi, nice. 

5 S: geldi. 

6 S: olduḳ. 

7 T’de kelime şeddeli olarak harekelenmiş. 
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Ekẟer  nüsḫada zuhd u riyā �aṭf-ile vāḳi�dir ve ba�żında iżāfetle. Ẓāhir bu-

dur ki iżāfet taṣarruf-ı kātibdendir, zīrā gāh olur ki yā-yı nisbīyle zuhd-i riyāyī 
dirler. Pes, ma�lūm oldı ki yā’sız iżāfet ġalaṭ ola.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāneḳāhdan meyḫāneye gider Ḥāfıẓ, ya�nī ḫāneḳāhı terk 

idüp meyḫāneye teveccüh ider, (M,T+ meger zühd ü riyā serḫoşluġından �aḳla 

geldi. Ya�nī zühd ü riyā kendüyi maġrūr eylemiş idi,) meger ol ġurūrdan ferāġāt 

eyledi ki meyḫāneye gider.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

روزی وز אد  آ  ا آزاری 
ب כ   ر ا و  و   

Ebr-i Āzārī ber-āmed bād-ı nevrūzī demīd

Vech-i mey mī-ḫāhem u muṭrib ki mī-gūyed resīd

Ebr-i Āzārī iżāfeti beyāniyye, Āzār; elif żarūret-i vezn içündür, aṣlında 

Āzer’dir, (247a) Yunanca Mart didikleri aydır ki Nevrūz-i (M,T+ sulṭānī) bu 

ayıñ onbirinci1 güninde olur, āḫirinde yā ḥarf-i nisbetdir, nevrūzī yā’sı da 

böyledir. Demīd bunda esdi dimekdir. Ba�żı nüsḫada vezīd vāḳi�dir yine bu 

ma�nāya. Vech’den bunda ḫarc murāddır, şarāb bahāsı dimekdir. Vāv ḥarf-i �aṭf 

ve muṭrib mey’e ma�ṭūfdur. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Mī-gūyed’iñ fā�ili muṭrib’e 

rāci� żamīrdir. Resīd maḳūl-i muṭrib.

Maḥṣūl-i Beyt: Mart ayının2 buludı ḳalḳdı ya�nī peydā oldı ve Nevrūz yeli 

esdi ya�nī evvel bahār irişdi, bāde ve muṭrib ḫarcını isterim, ancılayın muṭrib 

ki vech-i mey irişdi diye3. Muṭrib meye ma�ṭūf olunca ma�nā böyle olur, ammā 

veche ma�ṭūf olunca ma�nā böyle olur ki vech-i mey isterim, daḫi muṭrib iste-

rim. Mī-gūyed resīd’den murād ḥüsn-i ṭalebdir. Lafẓ-ı Āzār’ı ẕāl ile yazanlar 

imlādan ġāfiller imiş4.

1 S: onıncı. 

2 M, T, F: māhınıñ. 

3 ‘desin’ anlamında.

4 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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אر כ ام ه و   ان در  א
ا כ כ  א  אری  כ ا  ای 
Şāhidān der-cilve vu men şermsār-ı kīseem

Ey felek īn şermsāri tā-be-key ḫāhem keşīd

Şermsār; sār bunuñ gibi yerde mübālaġa ifāde ider, ruḫsār gibi, utanaġan1 

dimekdir, kīse’ye iżāfeti lāmiyyedir, taḳdīri şermsār-ı tehī şuden-i kīseem’dir. 

Tā intihā-yı ġāyet içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Maḥbūblar cilvede ben ise boş kīseden utanaġanım2, ya�nī 

ḫarclıġım olmadıġından utanuram, zīrā faḳr u iflāsla anlara taḳarrub mümkün 

degil. Pes, ey felek, bu utanmaġı niceye dek çekiserem? Bu beytde de ḥüsn-i 

ṭaleb melḥūẓdur.

و א  د   د آب روی   
א  אی    אده و  از 

Ḳaḥṭ-ı cūd’est āb-ı rūy-ı ḫod ne-mī-bāyed furūḫt

Bāde vu gul ez-bahā-yı ḫırḳa mī-bāyed ḫarīd

Ḳaḥṭ-ı cūd iżāfeti lāmiyyedir, ḳaḥṭ ḳıtlıḳ, seḫā ve kerem ḳıtlıġıdır dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seḫā ve kerem ḳıtlıġıdır ya�nī dünyāda kerīm ü saḫī kimse 

yoḳdur ki3 bir ḳıt�a veyā bir ġazel veyā bir ḳaṣīde söyleyüp ṣıla ve cā�izesin 

ümīd eyleyesin. Pes, imdi olur olmaz nā-dāna şi�r söyleyüp kendi yüzüm ṣuyını 

ṣatmaḳ gerekmez. Ya�nī adına şi�r söyleyesin ve i�tibār eylemeye, �ırżıñı telef 

eylemekdir. Pes, imdi bāde ve güli ḫırḳa bahāsından ṣatun almaḳ gerek, ya�nī 

ḫırḳayı ṣatup anıñ bahāsıyla gül ü mül almaḳ gerek.

د از دو כאری כ دوش ا  א  א
אدق  د א و   دم د   כ
Ġālibā ḫāhed guşūd ez-devletem kārī ki dūş

Men hemī-kerdem du�ā vu ṣubḥ-ı ṣādıḳ mī-demīd

Ġālibā bunuñ gibi yerlerde ke�enne ma�nāsınadır. Kārī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Dūş mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ṣubḥ-ı ṣādıḳ iżāfeti beyāniy-

yedir. Mī-demīd belürürdi ya�nī ṭulū� iderdi.

1 M: utanıcı. 

2 M: utanıcıyım. 

3 S: dünyāda seḫā ve kerem yoḳdur ki. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ke�enne baña devlet1 cānibinden bir iş açılısardır, zīrā dün 

gice ben du�ā iderdim ve ṣubḥ-ı ṣādıḳ ṭulū� iderdi, ya�nī bu �alāmetle mercūdur 

ki devletden baña bir fetḥ-i bāb olısardır, zīrā bu zamānda olan du�ālar müs-

tecāb olaġandır2, niteki sābıḳan beyān olındı idi. Cā�izdir ki bunda devlete bir 

mużāf taḳdīr idevüz, ya�nī ez-ṣāḥib-i devlet dimek ola.

אغ ه آ   اران  א  و  
א در    از כ 

Bā-lebī vu ṣed hezārān ḫande āmed gul be-bāġ

Ez-kerīmī gūyiyā der-gūşe�i būyī şenīd

Bā ile3 dimekdir, lebī; yā ḥarf-i vaḥdet. Kerīmī; yā ḥarf-i vaḥdet. Gūyiyā 

ke�enne ma�nāsınadır. Gūşe�i; yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül. Būyī; 
yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Şenīd bunda (247b) būyīd maḳāmında vāḳi�dir, 

ya�nī (S,F+ ḥāsse-i sem�i) ḥāsse-i şāmmede isti�māl eylemiş mecāzen, zīrā güli 

ḳulaġa teşbīh eylemek meşhūrdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir dudaġla ve yüzbiñ ḫande ile gül bāġa geldi. Lebden 

murād kenārdır ve ḫandeden murād açılmasıdır, ya�nī güle güle baġa geldi, 

ke�enne bir gūşede bir kerīmden kerem ḳoḳusın işitdi, ya�nī güle güle geldügi 

bir kerīmden būy-ı kerem ümīd eyledigidir. Bu da ḥüsn-i ṭaleb ḳabīlindendir.

אك ی   א ر אك  در  دا  
א در א    כ א در 

Dāmenī ger çāk şud der �ālem-i rindī çi bāk

Cāme�i der-nīk-nāmī nīz mī-bāyed derīd

Dāmenī; yā ḥarf-i vaḥdet. �Ālem-i rindī iżāfeti beyāniyyedir. Cāme�i; yā 

ḥarf-i vaḥdet. Nīk-nāmī vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, eyü adlı ma�nāsına ve yā 

ḥarf-i maṣdardır. Nīz daḫi dimekdir. Derīd bunda derīden ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Rindlik �āleminde bir etek çāk oldıysa ġam degil, dāmen-

den murād libasdır, ẕikr-i cüz� ve irāde-i külldür mecāz-ı mürsel ṭarīḳiyle, ya�nī 

bir zamān  �ömür rindlikde geçüp bir iki ḳaftān pārelendiyse ad eyiliginde de 

ya�nī �āşıḳlıḳda da bir zamān �ömür geçürüp bir ḳaftān pārelemek gerekdir. 

Ḥāṣılı, bir zamān rindlik ve bir zamān �āşıḳlıḳ eylemek gerek.

1 S: dost. 

2 M: olıcıdır. 

3 T, F: bile. 
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א כ      כ  آن 
م כ د אول כ  ز   د وان 
Ān leṭāfet k’ez-leb-i la�l-i tu men goftem ki goft

V’ān teṭāvul k’ez-ser-i zulf-i tu men dīdem ki dīd

Teṭāvul tefā�ul bābından maṣdardır, uzunluḳ ma�nāsına, ammā ekẟer el 

uzunluġında (S,F+ ve ẓulümde) müsta�meldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol leṭāfeti ki seniñ leb-i la�liñden ben söyledim, kim söyle-

di? Ve ol ẓulmi ki seniñ ser-i zülfüñden ben gördüm, kim gördi?

א כ زد ا  دل  א כ   
כ ن   ش  ر دا כ از   ا 

Tīr-i �āşıḳ-kuş ne-dānem ber-dil-i Ḥāfıẓ ki zed

Īn ḳadar dānem ki ez-şi�r-i tereş ḫūn mī-çekīd

Tīr-i �āşıḳ-kuş iżāfeti beyāniyyedir. �Āşıḳ-kuş vaṣf-ı terkībīdir, �āşıḳ öldü-

rici. Ber ḥarf-i ṣıla. Ki ismdir, kim ma�nāsına. Şi�r-i tereş iżāfetleri beyāniyye 

ve lāmiyyedir. Mī-çekīd fi�l-i ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, ammā bunda māżī kendi 

murāddır, ṭamlardı1 dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Tīr-i �āşıḳ-küşi ya�nī �āşıḳ öldürici oḳı Ḥāfıẓ’ıñ yüregine 

kim urdı bilmem. Ammā bu ḳadar bilürem ki ter ü tāze şi�rinden ḳan ṭamlar-

dı2. Ḫāce şi�rini kemal-i leṭāfetle vaṣf eyledi.

אن  אل  אن    ل 
א  א   ان را ز آ  

�Adl-i sulṭān ger ne-pursed ḥāl-i maẓlūmān-ı �ışḳ

Gūşe-gīrān-rā zi-āsāyiş ṭama� bāyed burīd

�Adl-i sulṭān iżāfeti lāmiyyedir. Ḥāl-i maẓlūman-ı �ışḳ iżāfeti lāmiyyeler-

dir. Gūşe-gīrān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīri 

�uşşāḳ-ı gūşe-gīrān’dır. Āsāyiş ism-i maṣdardır, āsāyīden’den, diñleniş3 ma�nā-

sına. Burīd bunda burīden ma�nāsınadır.

1 S, T, F: ṭamdı. 

2 S, T, F: ṭamdı. 

3 T, F: digneniş. S: diñlenen. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāhıñ �adli �ışḳ maẓlūmlarınıñ ḥālini ṣormazsa ya�nī pā-

dişāh �adālet idüp ḥāllerini pursiş eylemezse gūşe-gīr �āşıḳlara lāzım u vācibdir 

āsāyiş ü ḥużūrdan ṭama�ı kesmek.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

אد رد   ازه  א אده   ار 
אد ا  ور  ا ا כאر 

Ṣūfī er bāde be-endāze ḫored nūşeş bād

V’er ne endīşe-i īn kār ferāmūşeş bād

Be-endāze ḥaddince ve miḳdārınca dimekdir, ya�nī ḥaddince ve miḳdārın-

ca içerse. Nūşeş; şīn-i żamīr ṣūfīye rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfī eger bādeyi ḥaddince ve miḳdārınca içerse (248a) aña 

nūş ya�nī �asel ü sükker olsun, ve-illā ya�nī ḥaddince ve miḳdārınca içmeyüp 

mest-i evkār olursa, ḥāṣılı, serḫoş ve evkār olınca içerse bu işiñ fikri ya�nī bāde 

içmek fikri ferāmūşı olsun.

ا دادن כ   از د  وان כ 
אد د در آ  א  א  د 
V’ān ki yek cur�a mey ez-dest tuvāned dāden

Dest bā-şāhid-i maḳṣūd der-āġūşeş bād

V’ān ki; ekẟer-i nüsaḫ vāv ile vāḳi�dir. Pes, bu beyt beyt-i sābıḳa ma�ṭūfdur. 

Āġūşeş; żamīri ma�nā cihetinden dest’e muḳayyeddir, deşteş taḳdīrinde, (M,T,F+ 

der dāl’ıñ fetḥiyledir.) Āġūş ḳucaḳdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ve ol kimse ki bir cür�a mey elinden virmege ḳādirdir ya�nī 

müstaḥaḳḳına iḥsān eylemege ḳādirdir, ḥāṣılı, ol kimse ki iḥsān eyler ve ḫalḳ-

dan iḥsānıñ dirīġ eylemez, eli ya�nī ol eli ki anıñla cür�a-i mey i�ṭā eyler, maḳṣūd 

maḥbūbıyla ḳucuşsun1, ya�nī murādı şāhidini ḳucsun, ḥāṣılı, murādı aña el 

virsün. Ḫayırlı du�ādır.

1 S, M: maḳṣūd maḥbūbını ḳucsun. 
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א     א    
אد א   אك  آ   

Pīr-i mā goft ḫaṭā ber-ḳalem-i ṣun� ne-reft

Āferīn ber-naẓar-ı pāk-i ḫaṭā-pūşeş bād

Taḥṣīlim zamānında Şām’da pīrim ve üstādım Mollā Ḥalīmī-i Şirvāni, 

ṣāḥib-i ḳaṣāyid-i �acībe ve muḫtere�āt-ı ġarībe ve Mollā Muḥammed Emīn ki 

Ḥażret-i Mevlānā Cāmī’niñ ḳız ḳarındaşı oġlı idi ve ṣāḥib-i dīvān Mevlānā Ṣa-

būḥī-i Bedaḫşī, bunlarıñ her birine bu beytiñ ma�nāsın ṣordum, buyurdılar ki 

bu beyt �Abdurrezzāḳ-ı Yemenī ḳıṣṣasına telmīḥdir. Ve ammā Mollā Aḥmed-i 

Ḳazvinī ki Ḥażret-i Sulṭān Süleymān Şām’da aña yüz aḳçe oturaḳ eylemiş idi ve 

Şeyḫ Ḥüseyn-i Ḫārizmī ki hem şeyḫ ve hem mollā ve hem şā�ir idi ve Āmid’de 

Mollā Muṣliḥuddīn-i Lārī ki hem mollā ve hem şā�ir idi, anlarıñ her birine su�āl 

eyledim, buyurdılar ki Ḥażret-i Ḫıżır’la Mūsā Peyġamber1 ḳıṣṣasına telmīḥdir 

ki ṣure-i Kehf ’de masṭūr u meẕkūrdur. Ve Mevlanā Efḍalüddīn ki İmām �Alī 

ḥażretiniñ2 türbe-i şerīfī mücāvirlerinden idi, Baġdād’da aña su�āl  eyledim, bu-

yurdı ki ben bu beytiñ ma�nā-yı ḥaḳīḳīsine3 vāṣıl degilim. (S,T,F+ Ve Efḍalü’d-dīn 

hem şeyḫ ve hem ehl-i �ilm ve hem şā�ir idi, bu rubā�ī anıñdır.

Rubā�ī:  א ا  א رب  
א                      אن ا אن  را  
א        ا 
א                       א     آ  و  ر

Yā Rab çu bi-ḫāniyem semi
nā gūyem

Fermān-ı tu-rā be-cān eṭa
nā gūyem

Ber-men tu be-faḍl eger ġafernā gūyī

Men āyem u Rabbenā ẓalemnā gūyem4)5

1 S: Ḥażret-i Mūsā’yla Ḥażret-i Ḫıżır 
aleyhime’s-selām.
2 S: İmām �Alī kerreme’llāhu vechehu ḥażretleriniñ.

3 S: beytiñ ḥaḳīkatına. 

4 Ya Rab, şayet beni çağırırsan ‘işittik’ diye söylerim. Senin emrine canugönülden ‘itaat ettik’ derim. 

Şayet sen lütfunla ‘affettik’ diye söylersen ben de o zaman ‘Ey Rabbimiz, nefislerimize zulmettik’ diye 

söylerim. Şiirde geçen Arapça kelimeler farklı âyetlerden iktibas edilmiştir. ‘Semi’nâ ve eta’nâ’ (Ey 

Rabbimiz, dinledik ve itaat ettik) Bakara sûresinin 285. âyetinden, ‘ğafernâ’(affettik) kelimesi Sâd sûresi 

25. âyetten,  ‘Rabbenâ zalemnâ’ ise A‘râf sûresi 23. âyetten iktibas edilmiştir. Bu âyetin tamamının 

meali şöyledir: “Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, şayet sen bizi affedip bize merhamet etmezsen 

şüphesiz zarara uğrayanlardan oluruz.” 

5 Parantez içerisindeki bu ziyade metin T ve F’de derkenarda yazılmıştır.



1430 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Ammā Celāleddīn Devvānī1 mollālıḳ ḳuvvetiyle (M,T+ bu beyti) şerḥ eylemiş, 

ammā (S,T+ çendān) ṣafā-baḫş degil didi. Du�ā-gūy ḫāk-i pāylarına meẕkūr tel-

mīḥleri �arż eyledim, bir miḳdār murāḳabe buyurdı, ba�dehu başın ḳaldırup2 

iki telmīḥe bile mesāġ var diyü buyurdı ve iki telmīḥi bile (M,T+ bī-naẓīr) te�vīl 

ü tevcīh idüp du�ā-gūya ziyāde3 iltifāt buyurup ḫayır du�ālar eyledi. Ve mā-

dām ki İmām-ı �Alī’de mücavir idim, meclis-i şerīfiyle müşerref idim, evvel 

buyurdılar ki Ḥażret-i Ḫıżır’la Mūsā telmīḥinde pīrden murād Ḥażret-i Ḫıżır 


aleyhi’s-selāmdır ve Ḫāce, Ḥażret-i Mūsā maḳāmında4 ḳā�im olup buyurur: 

Bizim pīrimiz didi5, ṣun� ḳalemi üzre ḫaṭā cārī olmadı, ya�nī benim işledügüm 

cemī�an ḳażā ve ḳader defterinde mektūbdur ve benim işledügüm cemī�an 

levḥ-i maḥfūẓda mektūb olana muvāfıḳ u muṭābıḳdır, zīrā ben bunı kendi 

yanımdan6 eylemedim, belki Allāhu Te�ālā emriyle eyledim. Ve her iş ki Allāhu 

Te�ālā emriyle işlene, ol maḥż-ı ṣavābdır.

Maḥṣūl-i mıṣrā�-ı ẟānī: Āferin pīr Ḫıżır’ıñ naẓar-ı ḫaṭā-pūşına ya�nī ḫaṭāyı 

inkār (248b) eyledügine, ḥāṣılı, ḳalem-i ṣun�uñ üzerine ḫaṭā cārī olmadı bu-

yurdıġına. Bunda ḫaṭā-pūşluḳ ḫaṭāyı inkār eylemekden kināyetdir, ya�nī ḳa-

lem-i ṣun� üzre ḫaṭā cārī olmadı dimek iltizāmen ḫaṭā-pūşluḳdur. Ve ammā 

telmīḥ-i ẟānīde pīrden murād Şeyḫ-i Ṣan�ān’dır ve Ḫāce ba�żı mürīdleri cā-

nibinden buyurur: Bizim pīrimizden7 ḳalem-i ṣun� üzerine ḫaṭā vāḳi� olmadı 

didi, zīrā ba�żı mürīdleri ki Ḳayṣeriyye’ye kendiyle bile varmışlardı, gördiler pīr 

bir kāfir-zādeye �āşıḳ olup anıñla şürb-i ḫamr eyler. Didiler ki ey pīr, ḫaṭā eyle-

diñ, şerī�ati taḫfīf idüp muḫālif işler işlersin. Didi ki ḳażā ve ḳader defterinde 

bu işler hep mektūbdur ve her nesne ki anda mektūbdur, Allāh’ıñ emriyledir. 

Pes, ḳalem-i ṣun� ki ḳażā ve ḳader ḳalemidir, anıñ üzerine ḫaṭā ve fesād cārī 

olmadı ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ maḥṣūli telmīḥ-i evvel gibidir, ya�nī ḳalem-i ḳażā 

ve ḳader üzerine ḫaṭā cārī olmadı dimek iltizāmen ḫaṭā-pūşluḳdur, ve’l-
ilmu 

inde’llāh8.9

1 T: Celāl-i Devvānī.

2 S: ḳaldırdı. 

3 M: ba�dehu. 

4 S: Ḫāce ḥażretleri Mūsā maḳāmında. 

5 M: Bizim pīrimiz, ya�nī. 

6 M: kendimden. 

7 M, T: pīrimiz. 

8 İlim Allah katındadır/ Doğrusunu Allah bilir. 

9 Şerhte beytin anlamı toplu olarak verilmemiştir. Şöyle anlam verilebilir: Tercüme: Pirimiz söyledi ki 

Allah’ın takdir kalemi yanlış yazmamıştır. Onun hataları örten yani kaderde yazılanlarda yanlış olma 

ihtimalini reddeden temiz nazarına aferin!
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د אن   כאن   אه 
אد אو  ن   از  

Şāh-ı Türkān suḫan-ı mudde�iyān mī-şineved

Şermī ez-maẓlime-i ḫūn-i Siyāvuşeş bād

Şāh-ı Türkān’dan murād Efrāsyab’dır ḫūn-i Siyāvuş ḳarīnesiyle, mud-
de�iyān’dan bunda murād ḥussād u a�dādır. Şermī’de yā ḥarf-i tenkīrdir. Maẓ-
lime, lām’ıñ kesriyle, maṣdardır, maḥmide vezni üzere1, ẓulüm ma�nāsına, 

ammā lām’ıñ fetḥiyle ẓulmile alınan nesneye dirler. Siyāvuş a�lām-i ricāldendir, 

Keykāvus pādişāhıñ oġlıdır ve Keykāvus memleket-i Tūrān pādişāhı idi. Tūran 

Ceyḥūn ırmaġından berisine dirler ve meẕkūr Keykāvus ġāyetle zen-pāre pā-

dişāh idi. Şöyle dirler ki üç yüz altmış ḫatunı var idi ki yılda her birisiyle birer 

kerre mücāma�at iderdi ve oġlı Siyāvuş ziyāde güzellerden imiş ve bu ḫatun-

larıñ birisi buña ta�aşşuḳ idüp bundan muvāṣala ister imiş ve bu daḫi imtinā� 

üzere olurmuş. Her ne ḳadar ki ol ḫatun mekr u ḥīle ider, hīç bir ṭarīḳle buña 

ẓafer bulamaz Ḥażret-i Yūsuf ’a Züleyḫā eyledügi gibi. �Āḳıbet buña dir ki saña 

bir nesne iftirā iderim ki babañ seni ḳatl eylesün, bu da, bildügüñden ḳalma, 

sen benim anamsın, ben saña bu işi işlemem2 didi. Āḫir, �avrat babasına didi ki 

baña güçle zinā eyledi. Bu da inkār eyledi ve didi ki baña bu ḳadar zamāndır 

ki3 ṭālibdir, ammā ben (M,T+ bunı) işlemedim. Ol pādişāh ve etbā�ı āteş-perest-

ler idi. Pes, Siyāvuş’a didi ki kūre-i āteşe girüp yanmazsañ gerçeksin. Ol daḫi 

kūre-i āteşe girüp yanmadı. Pes, babası, sözini taṣdīḳ eyledi, ammā buña ri�āyet 

idüp bir in�ām u iḥsān eylemedi. Bu da göñüllenüp Īrān pādişāhı Efrāsiyāb’ıñ 

yanına vardı. Bu da aña küllī ri�āyet idüp ḳızını nikāḥ eyledi. Pes, Siyāvuş’uñ 

ol ḳızdan Keyḫusrev-nām  bir oġlı ṭoġdı. Pes, Pādişāhıñ buña ziyāde ri�āyet ü 

ta�alluḳından vüzerā ḥased eylediler ve bunı Efrāsiyāb’a salṭanatıña ḳaṣdı var 

diyü ġamz eylediler. Ol da te�ennī ve tevaḳḳufsuz bunı4 bir altun legen üzerin-

de ẕebḥ eyledi. Ve oġlı Keyḫusrev’i Peyrān-nām bir ḫānıñ terbiyesine virdiler, 

ṣoñra büyüyüp yigit olduḳdan ṣoñra (249a) Efrāsiyāb’ı baṣup başın kesdi ve 

yerine pādişāh oldı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bu telmīḥi temẟīl ṭarīḳiyle īrād eylemiş, zīrā Sulṭān 

Manṣūr ki selāṭīn-i İlḫāniyeniñ birisidir, Esed-nām bir oġlını vüzerā ve erkān-ı 

1 S: maḥmide gibi. 

2 S: eylemem. 

3 S: bu kadar zamāndan berü. 

4 S, M: Ol da te�ennī ve tevaḳḳuf eylemeyüp Siyavuş’ı. 
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salṭanat iġvāsıyla bī-günāh ḳatl eyledi ki Ḫāce’niñ ziyāde eḥibbāsından idi. 

Pes, bunda şāh-ı Türkāndan murād Şāh Manṣūr’dur ki nesl-i Hülāgū’dandır ve 

Siyāvuş’dan, ḳatl eyledügi Esed-nām oġlıdır. Pes imdi ma�nā; Sulṭān Manṣūr 

�adūlar ve ḥasūdlar sözini diñleyüp ḳabūl eyler, aña şerm olsun Esed ḳanından 

ki bī-günāh dökdi, ya�nī ol ẓulmi ki aña nā-ḥaḳ eyledi, peşīmān olup andan 

utansun.

א   از آ داران  و 
אد אن  و دو  א  از  ر
Çeşmem ez-āyine-dārān-ı ḫaṭ u ḫāleş geşt

Lebem ez-būse-rubāyān-ı ber u dūşeş bād

Āyīne-dār vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ āyine ṭutıcı dimekdir. Sābıḳan ẕikr eyledik 

ki āyīne-dār ve āyīne-gerdān ol kimsedir ki eline bir āyine alup ḫalḳa ṣunar. 

Pes,) bunda çeşmim āyīne-dārlarından oldı dimekden murād, ya�nī gözümden 

gitmez oldı dimekdir. Būse-rubāyān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat 

olduġıçün, taḳdīri �āşıḳān-ı būse-rubāyān’dır. Ber’den bunda sīne murāddır 

ve dūş omuzdur, ammā bunda gerden murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gözüm cānānıñ ḫaṭṭ u ḫāli āyīne-dārlarından oldı, ya�nī 

gözüm āyīnesinden gitmez oldı. Lebim de sīnesi ve gerdeni būse-rübālarından 

olsun, ḥāṣılı, būs u kenārı baña müyesser olsun dimekdir.

א  درو   از כ  
אد א  כ   ای  אن 
Gerçi ez-kibr suḫan bā-men-i dervīş ne-goft

Cān fedā-yı şekerīn-peste-i ḫāmūşeş bād

Kibr tekebbür ma�nāsınadır. Fedā-yı şekerīn iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline 

iżāfetidir, yā ḥarf-i nisbet ve nūn ḥarf-i te�kīd. Peste-i ḫāmūş iżāfeti beyāniy-

yedir. Peste’den bunda Ḥaleb fıstıġı murāddır ki dehānı1 aña teşbīh iderler.

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi cānān kibrinden ben dervīşe hīç söz söylemedi, cān 

anıñ şekerli peste-i ḫāmūşına fedā olsun. Ya�nī gerçi baña �adem-i iltifātından 

hergiz kelām eylemedi, cān anıñ peste-i şekerīn gibi (M,T+ ḫāmūş) dehānına 

fedā olsun.

1 S: lebi. 
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دم دارش ازش כ    
אد رد   ح   א  ن 

Nergis-i mest-i nevāziş-kon-i merdum-dāreş

Ḫūn-ı �āşıḳ be-ḳadeḥ ger bi-ḫored nūşeş bād

Mıṣrā�-ı evveliñ iżāfetleri beyāniyyedir. Nevāziş-kon vaṣf-ı terkībīdir, nevā-
ziş ism-i maṣdardır, nevāzīden’den, oḫşayış dimekdir ve kon konīden’den 

ism-i fā�il, konende’den muraḫḫamdır. Merdum-dār da vaṣf-ı terkībīdir, dārī-

den’den, merdum-dār merdüm ṭutıcı ya�nī ri�āyet idici dimekdir, dil-dār gibi, 

göñül ri�āyet idici ma�nāsına. Bunda merdum-dār īhām ṭarīḳiyle vāḳi� olmuş, 

zīrā göz ṣāḥib-i merdum’dur1.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ nevāziş idici merdüm-dār çeşm-i mesti ya�nī 

�uşşāḳı oḫşayup ri�āyet idici nergis mesti �āşıḳ ḳanını ḳadeḥle içerse aña nūş ol-

sun ya�nī sükker2 ü �asel olsun, ḥāṣılı, aña ḥelāl olsun dimekdir. �Āşıḳları ri�āyet 

eyledügiçün aña ḳanları nūş-ı cān olsun ma�nāsına3.

א אن   ر    
אد   ز  در  

Be-ġulāmī-i tu meşhūr-ı cihān şud Ḥāfıẓ

Ḥalḳa-i bendegī-i zulf-i tu der-gūşeş bād

Be-ġulāmī-i tu; bā ḥarf-i sebeb, meşhūr’a müte�alliḳ ve iżāfet lāmiyyedir. 

Meşhūr-ı cihān iżāfeti de lāmiyyedir ve şud’uñ (249b) muḳaddem ḫaberi ve 

Ḥāfıẓ ismi. Ḥalḳa-i bendegī-i zulf-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ma�lūm ola ki 

�Acemiñ de�bindendir ḳullarınıñ ḳulaḳlarına ḥalḳa geçürmek, anıñçün ḥalḳa-i 
bendegī didi, (M,T+ yā ḥarf-i maṣdardır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ seniñ ḳuluñ olmaḳ sebebiyle meşhūr-ı cihān oldı. 

Pes, imdi seniñ zülfüñe ḳul olmaḳ ḥalḳası ḳulaġında olsun. Zülfine ḳul ol-

maḳ ḥükmi kināye ṭarīḳiyledir, zīrā (M,T+ anlarıñ,  ya�nī) A�cāmıñ ḳulları ekẟer 

Hindīlerdir, zīrā aḳ cinsi anlarda aġır bahālıdır. Zülfe ḫod şu�arā hindū ıṭlāḳ 

eylemişlerdir. Pes, zülfüñe ḳul olmaḳ ḥalḳası buyurdıġı anıñçündür. Ḥāṣılı, ol 

ḥalḳa anlarda ḳul olmaḳ nişānıdır.

1 S: zīrā gözden merdümdür. 

2 M: şeker. 

3 S: ri�āyet eyledügiçün aña ḳana kana nūş-ı cān olsun, ya�nī ḳanları nūş-ı cān olsun ma�nāsına. 
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238

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilat

د א رب     ه  כ ی  כ
د א و  و   א و  ش  כ 

Be-kūy-ı meykede yā Rab seḥer çi meşġale būd

Ki cūş-ı şāhid u sāḳī vu şem� u meş�ale būd

Be-kūy-ı meykede; bā ḥarf-i ẓarf ve iżāfet lāmiyyedir. Yā Rab �acabā 

ma�nāsınadır. Meşġale ādem āvāzına ve ġavġā (M,T+ ve fitne) ve āşūb ma�nāsına 

gelür. Ki ḥarf-i beyān. Cūş ḳaynamaġıñ ismidir. Şāhid bunda maḥbūb ma�nā-

sınadır. Sāḳī şāhid’e ma�ṭūf ve şem� u meş�ale cūş’a ma�ṭūf olmaḳ cā�iz ve şāhid 
u sāḳī’ye olmaḳ cā�iz.

Maḥṣūl-i Beyt: �Acabā seḥer meyḫānede ne ġavġā var idi ki cūş-i şāhid u 

sāḳī ve şem� u meş�ale var idi, ya�nī ḫalḳ āvāzı ve bunlar var idi.

ت  ف و    כ از 
د وش و   א دف و  در 

Ḥadīẟ-i �ışḳ ki ez-ḥarf u ṣavt mustaġnī’st

Be-nāle-i def u ney der-ḫurūş u ġulġule būd

Ḫurūş çoḳrama ma�nāsına ismdir. Ġulġule āvāza dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ sözi ki ḥarf u ṣavtdan müstaġnīdir, def ü ney nālesiyle 

ḫurūş u ġulġulede idi. Ya�nī �ışḳ ki göñül ḥālidir ve ḥarf u ṣavtla ta�bīr olunmaz, 

seḥer meyḫānede def ü ney nālesiyle ġulġule ve feryād u fiġānda idi.

ن  ر א כ در آن  
د אل   ر و  و  ورای 

Mebāḥiẟī ki der-ān ḥalḳa-i cunūn mī-reft

Verā-yı medrese vu ḳīl u ḳāl-i mes�ele būd

Mebāḥiẟī cem�-i mebḥaẟ ki maṣdar-ı mīmidir, baḥẟ ma�nāsına ve yā ḥarf-i 

tenkīr. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ḥalḳa-i cunūn’dan murād meclis-i meyḫānedir. 



1435Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Mī-reft ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir, vāḳi� olurdı dimekdir. Verā ard ve añarı1 ma�nā-

sınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Şol mebḥaẟlar ki meclis-i meyḫānede vāḳi� olurdı, medre-

seden ve ḳīl ü ḳāl-i mes�eleden añarı idi, ya�nī medreselerde söylenür ve ḳīl ü 

ḳāl-i mes�eleye dāḫil degil idi.

د و כ  א  دل از  
د כ   ئ  ا א א ز 

Dil ez-girişme-i sāḳī be-şukr būd velī

Zi-nā-musā�idī-i baḫtem endekī gile būd

Girişme nāz u şīve ve göz ve ḳaşla işārete dirler ve sāḳī’ye iżāfeti maṣdarıñ 

fā�iline iżāfetidir. Be-şukr; bā ḥarf-i muṣāḥabet, būd’a müte�alliḳ. Velī mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūndur. Musā�id bunda mu�āvin ma�nāsınadır ve yā ḥarf-i maṣdar, 

baḫt’a iżāfeti ve baḫt’ıñ mīm’e lāmiyyelerdir2. Endekī; yā bunuñ gibi yerlerde 

taṣġīr ma�nāsına yaḳın (M,T+ bir ma�nā) ifāde ider, azacıḳ dimekdir. Gile, kāf-ı 

�Acemīniñ kesriyle, şikāyet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül sāḳīniñ girişme ve nāzından şükürle idi ya�nī şākir 

ü rāżī idi, ammā ṭāli�imiñ �adem-i müsā�adesinden azacıḳ şikāyetim var idi. 

Ya�nī sāḳīniñ naẓarından göñlüm rāżī idi, ammā baḫtımıñ nā-muvāfaḳatinden 

benim bir miḳdār şikāyetim var idi.

אز ه  خ  دم و آن   אس כ
د א در   ن  א  ار 

Ḳıyās kerdem (250a) u ān çeşm-i şūḫ-ı şa�bede-bāz

Hezār sāḥir-i çun Sāmirīş der-gele būd

Ḳıyās kerden bir nesneyi oranlamaḳdır. Vāv ḥarf-i ḥāl, ḥarf-i zā�id diyen 

zā�id söylemiş3. Çeşm-i şūḫ-i şa�bede-bāz iżāfetleri beyāniyyedir. Şa�bede-bāz 

bunda ḥīle-bāz ma�nāsınadır ve bir rā muḳadderdir, taḳdīri şa�bede-bāz-rā 

dimekdir. Sāḥir’iñ çun lafẓına iżāfeti beyāniyyedir, ya�nī müşebbehiñ edāt-ı 

teşbīhe iżāfetidir. Sāmirī müşebbehun bih. Bunda sāḥir’i sāmir yazup ve 

ma�nāsında Sāmirī gibi biñ sāmir diyen �aceb Sāmiriyyu’ṭ-ṭab� imiş4. Sāmirīş; 
1 S: añaru. 

2 S: beyāniyyelerdir. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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şīn-i żamīr çeşm’e rāci�dir ve ma�nā cihetinde gele’ye muḳayyeddir, geleeş taḳ-

dīrinde. Ve gele lüġatde süriye dirler, meẟelā ḳoyun ve keçi ve ġayrı sürilere1 

dirler. Ba�żı nüsḫada tele düşmüşdür, ḳuş avladıḳları faḳ ma�nāsına2, maḳṣūd 

duzaḳdır. Bunda gele kāf-ı �Acemīniñ fetḥi ve taḫfīf-i lām’ladır, kāf-ı �Acemī-

niñ kesriyle yazup şikāyet ma�nāsına aḫẕ eyleyen kimseyi mu�āḫeẕe eylemek 

gerek3. Ḥāṣılı, bu beytde üç yerde sehv eylemiş. Vāv’ı zā�id ṭutmuş ve sāḥiri 

sāmir yazmış ve geleyi gile yazmış4. Ma�nāsı olmamaḳdan ġayri tekrār-ı ḳāfiye 

fesādı da muḳarrerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳıyās eyledim, ḥālbuki ol ḥīle-bāz u ḥoḳḳa-bāz çeşmiñ 

Sāmirī gibi biñ sāḥir anıñ sürisinde  veyā duzaġında idi, ya�nī Sāmirī gibi biñ 

mesḥūrı var idi. Minhusinde teleye yıġın ma�nāsını viren teleyi bilmez imiş5.

ا כ    
د א  א  ا  ه  כ 

Bi-goftemeş be-lebem būse�i ḥavālet kon

Be-ḫande goft keyet bā-men īn mu�āmele būd

Bi-goftemeş; şīn cānāna rāci�dir. Be-lebem; mīm ma�nā cihetinden ḥavā-
let’e muḳayyeddir. Keyet ḳaçan seniñ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim, lebiñe beni bir būseye ḥavāle eyle ya�nī 

lebiñden bir būse almaġa beni ḥavāle eyle, yāḫud lebini baña bir būse virme-

ge ḥavāle eyle6. Ḫandeyle (M,T+ ya�nī gülme ile) didi, seniñ benimle ḳaçan bu 

mu�āmeleñ oldı? Ya�nī benimle böyle mu�āmele eyledügüñ var mıdır ki şimdi 

eyleyesin.

ی  در ر כ دوش م  ز ا
د א  אر   אه و رخ  אن 

Zi-aḫterem nazar-ı sa�d der-reh’est ki dūş

Miyān-ı māh u ruḫ-ı yār-ı men muḳābele būd

Zi-aḫterem; mīm ma�nā cihetinden reh’e muḳayyeddir, der-rehem’est 
taḳdīrinde. Ki ḥarf-i ta�līl. Dūş dün gice dimekdir, mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. 

1 S: ġayriler sürilerine. 

2 S: tele düşmüşdür, faka dirler. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>

4 M, T, F: ve geleyi, fetḥ-i kāf ’la, gile eylemiş, kesr-i kāf ’la. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī>

6 S: Cānāna didim, lebiñe ya�nī lebiñden bir būse almaġa beni ḥavāle eyle, beni bir būseye ḥavāle eyle. 
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Miyān-ı māh iżāfeti lāmiyyedir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ruḫ-ı yār-i men iżāfeti de 

lāmiyyedir. Muḳābele ıṣṭılāḥ-ı müneccimīndendir, iki yıldız, meẟelā ayla gü-

neş, biri biriniñ (M,T,F+ rāst) ḳarşusında olsalar bir vechile ki her cāniblerinde 

felekden beşer burc vāḳi� olsa, aña muḳābele dirler. Pes, teẟlīs ü terbī� u tesdīsi 

buña ḳıyās eyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Aḫterden ya�nī ṭāli�den yolumda naẓar-ı sa�d vardır ya�nī 

ṭāli�den ṭarīḳimde sa�ādet vardır, zīrā dün gice māhla benim yārimiñ ruḫı bey-

ninde muḳābele var idi, ya�nī ay cānānıñ yüzi güneşine muḳābil idi1, pes, sa�ā-

dete delīldir, zīrā iki kevkeb-i sa�d muḳābele eylese delīl-i sa�ādetdir.

א دا אن درد  אر כ در אن  د
د وت     אن כ و 

Dehān-ı yār ki dermān-ı derd-i Ḥāfıẓ dāşt

Figān ki vaḳt-i muruvvet2 çi teng-ḥavṣala būd

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Dermān �ilāc, derd’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfe-

ti ḳabīlindendir ve derd’iñ Ḥāfıẓ’a lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Vaḳt-i muruv-
vet iżāfeti ẓarfiyyet (250b) ifāde ider. Ḥavṣala lüġatde ḳuş ḳursaġına dirler ki 

sā�ir ḥayvānātıñ mi�desi yerine vāḳi�dir. Türkīde ḥavṣalası ṭar dirler, hīç nesneye 

müteḥammil degil diyecek yerde. Bunda teng-ḥavṣala kemāl-i mürüvvetsiz-

likden �ibaretdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ dehānı ki Ḥāfıẓ’ıñ derdine dermāna mālik idi ya�nī 

anıñ derdine anda dermān var idi, ḥayf ki mürüvvet ü iḥsān vaḳtinde ne �aceb 

teng-ḥavṣala idi, ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ derdine dermān eylemekde ziyāde müżāyaḳa 

gösterdi. Dehāna nisbet tenglik3, maḥallinde vāḳi�dir.

1 S: ya�nī cānānıñ yüzi güneşe muḳābil idi. 

2 M: murū�et. 

3 S: teng. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilatün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

د אده  אق ا א در  ا כ دو 
د אده  اق ا ا در  א  وز  
Yek du cāmem der-seḥergeh ittifāḳ uftāde būd

V’ez-leb-i sāḳī şerābem der-meẕāḳ uftāde būd

Cāmem; mīm’i ma�nā cihetinden seḥergeh’e muḳayyeddir, seḥergehem 

taḳdīrinde. Ve şerābem mīm’i meẕāḳ’a muḳayyeddir. Meẕāḳ aġızda leẕẕet ala-

caḳ yere dirler, kitāblarda yazışı üzere dildir, ammā bunuñ gibi yerlerde aġız 

murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Baña seḥer vaḳtinde ittifāḳ bir iki ḳadeḥ vāḳi� oldı, daḫi 

sāḳī lebinden meẕāḳıma şarāb düşmüş idi, ya�nī sāḳīniñ lebi şevḳiyle seḥer 

vaḳtinde bāde içdim idi.

אب א   א  از   د 
د אده  ق ا כ  ا  ر  

Ez-ser-i mestī diger bā-şāhid-i �ahd-i şebāb

Ric�atī mī-ḫāstem līkin ṭalaḳ uftāde būd

Mestī; yā ḥarf-i maṣdardır. Şāhid-i �ahd-i şebāb iżāfeti beyāniyyedir. Şāhid 

maḥbūb. �Ahd zamān. Şebāb yigitlik. Ric�at rā’nıñ fetḥi ve kesriyle lüġatdir, 

ammā fetḥ efṣaḥdır, dönmek ma�nāsına ve yā ḥarf-i tenkīr, ḥarf-i vaḥdet di-

yen vaḥdetle tenkīr ma�nāsını teşḫīṣ eylemez imiş1. Ṭalaḳ’dan mużāfun ileyh 

maḥẕūfdur, ṭalaḳ-ı bāyin veyā (M,T+ talaḳ-ı) ẟelāẟ taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Mestlik cihetinden ya�nī serḫoşluḳ ucından gine civānlıḳ 

zamānı maḥbūbına ric�at eylemek diledim, ammā ṭalaḳ-ı bāyin veyā ṭalaḳ-ı 

ẟelāẟ vāḳi� olmuş idi. Ya�nī serḫoşluḳ ile2 civānlıḳ zamānımı murād idindim, 

ammā bu ṭaleb ve bu murād emr-i muḥāldir, zīrā yayın ḳabżasından çıḳan 

(M,T+ oḳuñ) rücū�ını dilemek gibidir.
1 S: ve yā ḥarf-i tenkīr, vaḥdet degil. <T+ Redd-i Şem�ī>

2 T: ser-i ḫoşla /sarḫoşla. 
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م  زان      כ 
د אده  אق ا وش  א و  از  ا

Naḳş mī-bestem ki gīrem gūşe�i zān çeşm-i mest

Ṭāḳat-ı ṣabr ez-ḫam-ı ebrūş ṭāḳ uftāde būd

Naḳş’dan murād taṣavvurdur. Gūşe�i; yā ḥarf-i vaḥdet. Zān edāt-ı ta�līldir. 

Ṭāḳat ḳudret  u ḳuvvet ü vüs�at ma�nāsınadır. Ṭāk tek ma�nāsınadır, bir ḳat 

ma�nāsına ya�nī zebūn.

Maḥṣūl-i Beyt: Taṣavvur baġlardım ki ol çeşm-i mestiñ cevr ü cefāsından 

ötüri bir gūşe ṭutam ya�nī iḫtiyār idem, ammā ṣabrımıñ ḳuvveti ve vüs�ati anıñ 

ḫam ebrūsından yektā ya�nī zebūn düşmüş idi, ya�nī ḫam-ı ebrūsı meyli bir 

gūşe iḫtiyār eylemege māni� oldı.

אب א כ دو آ دۀ  ای  
د אده  אق ا اب   و כ در 

Ey mu�abbir mujde�i fermā ki dūşem āftāb

Der-şeker-ḫāb-ı ṣabūḥī hem-veẟāk uftāde būd

Dūşem mīm’i ma�nā cihetinde veẟāḳ’a muḳayyeddir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey mu�abbir, düşümi ta�bīr içün bir müjde buyur, edā ide-

yim, zīrā dün gice āfitāb ṣabāḥ vaḳtiniñ ṭatlu uyḳusında ḥücredeşim ve oda-

şıġım1 vāḳi� olmışdı. Ya�nī düşde güneş benimle hem-ḫāne olmış idi, pes, bu 

düş delālet ider ki cānāna viṣāl vāḳi� olur. İmdi muştuluḳ iste benden, edā 

ideyim ki ḫayırlı düşdür.

د  א כ אت   כ א در 
د אده  اق ا אزی  א  א را 
Der-maḳāmāt-ı ṭarīḳat her kucā kerdīm seyr

�Āfiyet-rā bā-naẓar-bāzī firāḳ uftāde būd

�Āfiyet pehzikārlıḳ. Naẓar-bāzī maḥbūb- (251a) dostluḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳat maḳāmātında her ne yerde ki seyr eyledikse �āfiyet-

le naẓar-bāzlıġın iftirāḳı vāḳi� olmuş idi. Ya�nī �ışḳla zühd ü taḳvā mufarraḳlar-

dır, ḥāṣılı, perhīzle maḥbūb-dostluḳ bir yerde cem� olmaz.

1 S, M: evdeşiġim. 
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אدم ده כ در   אم د א  א
د אده  אق ا א در  א وش   כ 

Sāḳiyā cām-ı demādem dih ki der-seyr-i ṭarīḳ

Her ki �āşıḳveş ne-y-āmed der-nifāḳ uftāde būd

Demādem peyāpey dimekdir. �Āşıḳveş �āşıḳ gibi ya�nī �āşıḳāne.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, baña cām-ı peyāpey vir ya�nī muttaṣıl bāde vir, zīrā 

seyr u sülūk-i ṭarīḳ-i �ışḳda her kimse ki �āşıḳāne gelmedi ya�nī �āşıḳ olmadı, 

nifāḳa düşmüşdür. Ḥāṣılı, bir cānāna göñül virmeyen münāfıḳdır.

אن   א כ ا   א آن 
د אده  אق ا ام ا ش  כ א 

Ḥāfıẓ ān sā�at ki īn naẓm-ı perīşān mī-nuvişt

Ṭā�ir-i fikreş be-dām-ı iştiyāḳ uftāde būd

Naẓm-ı perīşān iżāfeti beyāniyyedir. Ṭā�ir-i fikreş iżāfeti beyāniyye ve lā-

miyyedir. Be-dām-ı iştiyāḳ; bā ḥarf-i ṣıla, dām-ı iştiyāḳ iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ol sā�at ki bu naẓm-ı perīşānı yazardı ya�nī bu ġazeli 

kitābet iderdi, ṭā�ir-i fikri dām-ı iştiyāḳa düşmüş idi, ya�nī fikri iştiyāḳ-ı cānān 

duzaġına düşmüş idi, ḥāṣılı, �āşıḳ-ı müştāḳ idi.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fe�ilātün1 Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

אز آ א  ز درم  ا آن 
אز آ م  ا    

Eger ān ṭā�ir-i ḳudsī zi-derem bāz āyed

�Omr-i bi-gẕeşte be-pīrāne-serem bāz āyed

Ṭa�ir-i ḳudsī ıṣṭılāḥda Cebrā�īl’dir2, ammā lüġatde ḳudse mensūb ṭā�ir di-

mekdir, ya�nī murġ-i pāk ki cānāndan kināyetdir. Zi-derem; mīm ma�nā cihetin-

de āyed’e muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına. �Omr-i bi-gẕeşte 

iżāfeti beyāniyyedir. Pīrāne-serem mīm’i de (M,T+ mīm-i) sābıḳ gibidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ol ṭa�ir-i ḳudsī gibi pāk cānān baña ḳapudan içeri 

gelürse geçmiş �ömür pīrlik vaḳtinde �avdet idüp girü gelür. Bu ġazeli Ḫāce 

cānānı seferde iken buyurmuşdur. Ya�nī cānān seferden ḳudūm idüp baña ḳa-

pudan içeri gelürse hemān �ömr-i güẕeşteniñ (M,T+ ḳapudan) içeri gelmesidir.

אران כ د כ   دارم ا  ا
אز آ م  ق دو כ  از 

Dārem ummīd bedīn eşk-i çu bārān ki diger

Berḳ-i devlet ki bi-reft ez-naẓarem bāz āyed

Eşk-i çu bārān iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i beyān Diger mıṣrā�-ı ẟānīye 

merhūndur, gine dimekdir. Berḳ-i devlet iżāfeti de beyāniyyedir. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. Bāz bunda girü ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ümīdim vardır ki bu bārān gibi eşk sebebiyle gine devlet 

şimşegi ki naẓarımdan gitdi, girü gele, ya�nī bu keẟret-i girye anı girü getüre.

د א  אك כ  אج    آن כ 
אز آ م  א  כ  א  אد

Ān ki tāc-ı ser-i men ḫāk-i kef-i pāyeş būd

Pādişāhī bi-konem tā be-serem bāz āyed

1 M: fā�ilātun. 

2 S: ıṣṭılāḥlarında Ḥażret-i Cebrā�īl 
aleyhi’s-selāmdır.
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Tāc-ı ser-i men iżāfeti lāmiyyelerdir. Ḫak-i kef-i pāyeş iżāfetleri de lāmiy-

yelerdir. Be-serem bā’sı ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ki benim başımıñ tācı anıñ ayaġı ṭabanınıñ ṭopraġıdır, 

pādişāhlıḳ iderim eger ol tāc başıma gelürse. Ya�nī ol cānān ki ayaġınıñ ṭopraġı 

başım tācı idi, pādişāh-ı �ālem olurum ayaġı ṭopraġı başıma gelürse veyā kendi 

baña gelürse veyā başım üzerine gelürse.

כ ا  אر  م  אر   
אز آ م  אن  כאر د  

Ger niẟār-ı ḳadem-i  yār-ı girāmī ne-konem

Cevher-i cān be-çi kār-ı digerem bāz āyed

Niẟār-ı ḳadem-i yār-ı girāmī iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Girāmī, 
kāf-ı �Acemīniñ kesri ve żammıyla, �azīz dimekdir. Cevher-i cān iżāfeti beyā-

niyyedir. Kār-ı digerem iżāfeti de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yār-ı �azīziñ ḳademine niẟār eyleyemezsem cān cevheri daḫi 

(251b) benim ne işime gelür. Ya�nī cevher-i cān yār-ı �azīziñ pāyına niẟār eyle-

mek içündür, yoḫsa neye yarardı.

אران  ر  ر  ا ا
אز آ م  א  אز   ار 

Ḫāhem ender �aḳibeş reft u be-yārān-ı �azīz

Şaḫṣem er bāz ne-y-āyed ḫaberem bāz āyed

�Aḳib, �ayn’ıñ fetḥi ve ḳāf ’ıñ kesriyle, lüġatde ökçeye dirler, ammā bunuñ 

gibi yerlerde ard ma�māsınadır. Reft bunda maṣdar ma�nāsınadır. Vāv ḥarf-i 

�aṭf yāḫud ḥarf-i ḥāl. Be-yārān; bā ḥarf-i ṣıla, mıṣrā�-ı ẟānīde ne-y-āyed’e mü-

te�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ardınca gitmek isterim ḥālbuki yārān-ı �azīze eger 

şaḫṣım girü gelmezse ḫaberim girü gelür veyā ḫaberim girü gele. Ya�nī ardınca 

gitdügümden ṣoñra ben girü gelmezsem ḫaberim girü gelür. Mıṣrā�-ı evvelde 

vāv’ı terk idüp be-yārān’ı reft’e ta�līḳ idenler yabana gitmişler1.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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ح اب  כ א   و 
אز آ م  د آه  ور   

Māni�eş ġulġul-i çeng’est u şeker-ḫāb-ı ṣabūḥ

V’er ne ger bi-şineved āh-ı seḥerem bāz āyed

Ġulġul-i çeng iżāfeti lāmiyyedir. Bunda ġulġul’dan murād āvāzdır ve ṣa-
būḥ’dan ṣabāḥ murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānāna māni� olan çeng āvāzıdır ve ṣabāḥ vaḳtiniñ ṭatlu 

uyḳusıdır, yoḫsa benim āh-ı seḥerimi işitse (M,T+ elbette) gelürdi. Ya�nī benim 

āh-ı seḥerimi bu iki nesnedir işitdirmeyen, yoḫsa işitse bī-iḫtiyār gelürdi.

אدت  אم  س  دو از  כ
אز آ م    כ  

Kūs-ı nev-devletī ez-bām-ı sa�ādet bi-zenem

Ger bi-bīnem ki meh-i nev-seferem bāz āyed

Kūs-ı nev-devletī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i maṣdar. Ma�lūm ola ki 

�Acem pādişāhları bir kimseye bir manṣıb virseler pādişāhıñ mehterleri eviniñ 

ṭamı üzerine çıḳup kös çalarlar, Rūm’da ḳupusında ṭavul ve sūrnāy1 çaldıḳları 

gibi. Bu da ma�lūm ola ki evleriniñ üsti musaṭṭaḥdır ya�nī düzdür. Nev-devlet 
yeñi devlete irişen kimseye dirler. Bām-ı sa�ādet iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i 

beyān. Nev-sefer tāze sefere gitmiş kimseye dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Yeñi devletlilik2 kösini sa�ādet ṭamından çalarım ya�nī ziyā-

de mesrūr olurum eger görem ki benim yeñi sefere gitmiş māhım girü seferden 

gele. Ya�nī benim tāze sefere gitmiş māhım görem ki seferden gelmiş ola, ke-

mal-i sürūrla mesrūr olurum.

א א  אه   آرزو رخ 
אز آ א  ز درم   

Ārzūmend-i ruḫ-ı şāh-ı çu māhem Ḥāfıẓ

Himmetī tā be-selāmet zi-derem bāz āyed

1 S: ẓurnāy. 

2 S: yeñi devletlünüñ. 
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Mend edāt-ı nisbetdir. Ārzūmend-i ruḫ-ı şāh-ı çu māh iżāfetleri lāmiy-

yelerdir ve beyāniyyedir. Ḥāfıẓ münādā. Himmetī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā 

tenkīr, taḳdīri himmetī kon dimekdir. Tā ḥarf-i ta�līl. Be-selāmet; bā ḥarf-i 

muṣāḥabet.

Maḥṣūl-i Beyt: Māh gibi şāhıñ ruḫı ārzūmendiyim. Ey Ḥāfıẓ, himmet 

eyle, tā kim selāmetle ḳapumdan içeri gele. Beyt siḥr-i ḥelāl ṭarīḳi üzre vāḳi�dir.

241

Ve lehu eyżan.
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

אه   ر و  אرۀ 
א را ر و   ۀ  دل ر

Sitāre�i bi-diraḫşīd u māh-ı meclis şud

Dil-i remīde-i mā-rā refīḳ u mūnis şud

Sitāre�i; yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül. Bi-diraḫşīd; bā ḥarf-i 

te�kīd, dāl’da fetḥa ve kesre cā�izdir. Dil-i remīde-i mā iżāfetleri beyāniyye ve 

lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir sitāre yaldıradı ve māh-ı meclis oldı, ya�nī bir maḥbūb 

peydā olup meclisimize gelüp māh-ı meclisimiz oldı. Bizim maḥbūblardan 

ürkmüş göñlümüze refīḳ u mūnis oldı, ya�nī bizimle üns ṭutup bize yār oldı.

כ  و   אر  כ 
رس  ز   ه  آ

Nigār-ı men ki be-mekteb ne-reft u ḫaṭ ne-nuvişt

Be-ġamze mes�ele-āmūz-ı ṣed muderris şud (252a)

Mes�ele-āmūz vaṣf-ı terkībīdir, ṣed’e iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim nigārım ki mektebe varmadı ve ḫaṭ yazmadı, ġamze 

ile yüz müderrise mes�ele ögredici oldı. Ya�nī ẕekā ve ḳābiliyyeti bir mertebede-

dir ki ümmīlikle �ulemāya mesā�il-i (M,T+ �ilm) ögredür.
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ر د  ن  ای  כ
س  אر   وی  אق ا כ 

Ṭarab-serāy-ı maḥabbet kunūn şeved ma�mūr

Ki ṭāḳ-i ebrū-yı yār-ı meneş muhendis şud

Ṭarab-serāy terkīb-i mezcī, şādlıḳ1 sarāyı dimekdir, maḥabbet’e iżāfeti lā-

miyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ṭāḳ-i ebrū-yı yār-ı meneş iżāfetleri beyāniyye ve 

lāmiyyedir. Ṭāḳ kemer. Muhendis daḥrece bābından ism-i fā�ildir, �ilm-i hen-

dese bilen kimseye dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Muḥabbet ṭarab-ḫānesi  şimdi ma�mūr olur ki benim yā-

rimiñ ṭāḳ-ı ebrūsı aña mühendis ü mi�mār oldı 2. (M+ Ya�nī benim cānānım 

muḥabbet ṭarab-ḫānesini ma�mūr ider, zīrā ṭāḳ-ı ebrūsı ṭarab-ḫāneniñ mühen-

dis ü mi�mārı oldı,) ya�nī cānānıñ çeşm ü ebrūsı ṭarab u sürūra bā�iẟ oldı.

د אن  א ا    
אد و     כ    ا
Girişme-i tu şerābī be-�āşıḳān peymūd

Ki �ilm bī-ḫaber uftād u �aḳl bī-ḥis şud

Girişme-i tu iżāfeti lāmiyyedir. Şerābī; yā ḥarf-i vaḥdet. Be-�āşıḳān; bā 

ḥarf-i ṣıla. Peymūd lüġatde ölçdi ma�nāsınadır, ammā murād içürdi dimekdir. 

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. �İlm’den ve ḥis’den mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳdīri 

�ilm-i �āşıḳān ve ḥiss-i �āşıḳān dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānına ḫiṭāb idüp buyurur ki; seniñ nāz u şīveñ �āşıḳla-

ra bir şarāb içürdi ki �āşıḳlarıñ �ilmi cehl oldı ve �aḳılları iḥsāsdan ḳaldı. Ya�nī 

�uşşāḳı mest-i lā-ya�ḳil eylediñ, ḥāṣılı, şarāb-ı �ışḳıñla mest-i lā-ya�ḳil3 oldılar.

ا אك כ ز    از   
س  اران   م  א כ 

Leb ez-tereşşuḥ-ı mey pāk kon zi-behr-i Ḫudā

Ki ḫāṭırem be-hezārān guneh muvesvis şud

Tereşşuḥ tefa��ul bābından maṣdardır, bir nesne ṣızmaḳ, ṣu ṣızmaḳ ve ġayrı 

nesne (S+ ṣızmaḳ gibi,) mey’e iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Muvesvis ism-i 

fā�ildir, daḥrece bābından, vesvese ṣāḥibi dimekdir.

1 S: şāẕılıḳ. 

2 S: ṭāḳ-ı ebrūsı ṭarab-ḫāneniñ mühendis ve mi�mārı oldı. 

3 S: mest u lā-ya�ḳil. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Lebiñi bāde tereşşuḥından pāk eyle Allāh içün, zīrā ḫāṭırım 

biñ günāhla vesvese ṣāḥibi oldı, ya�nī (M,T+ �aceb,) bādeyi ne cins ādemle nūş 

eyledi diyü ḫāṭırım vesveseye düşdi. Ḫāce kināyetle tereşşuḥ-ı meyden lebiñ 

ḥumretini murād idinür.

ن دو א اכ ر  ام  
ای   כ כ   

Be-ṣadr-ı maṣṭabaem mī-nişāned eknūn dōst

Gedā-yı şehr nigeh kon ki mīr-i meclis şud

Be-ṣadr; bā ḥarf-i ẓarf. Maṣṭaba ṣuffa-i ġurebā. Mī ḥarf-i te�kīd, nişāned 
fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, naṣb eyler dimekdir, dōst fā�ili.

Maḥṣūl-i Beyt: Şimdi beni maṣṭaba ṣadrine naṣb eyler dost, ya�nī beni ġu-

rebā meclisiniñ ṣadrına geçürür, şehr gedāsına naẓar eyle ki mīr-i meclis oldı. 

Ḥāṣılı, ġurebā meclisiniñ ṣadrında oturmaḳ mīr-i meclis-i ġurebā olmaḳdır.

א אن   א אر  ی او دل 
אرض  و    ای 
Be-būy-ı ū dil-i bīmār-ı �āşıḳan çu ṣabā

Fedā-yı �āreż-i nesrīn u çeşm-i nergis şud

Be-būy; bā ḥarf-i sebeb, būy lafẓ-ı müşterekdir, ümīdle ḳoḳı ortasında, 

bunda īhām ṭarīḳiyle ẕikr olunmuş. Dil-i bīmār-ı �āşıḳān iżāfetleri beyāniyye 

ve lāmiyyedir. Çu edāt teşbīh, çu ṣabā mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Fedā-yı �ā-
reż iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve �āreż’iñ nesrīn’e beyāniyye. Çeşm-i 
nergis de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ḳoḳusı sebebiyle veyā ümīdiyle �āşıḳlarıñ bīmār 

göñli ṣabā gibi �ārıż-ı nesrīne ve çeşm-i nergise fedā oldı. (252b) Ya�nī nes-

rīn �ārıż-ı cānāna ve nergis çeşmine müşābih olduġıçün �uşşāḳıñ dil-i bīmārı 

(M,T+ ṣabā gibi) bunlara fedā oldı. Ḥāṣılı, ṣabā bunlarıñ ḫidmetkārı ve ḫāksārı 

olup yollarına fedā oldıġı gibi dil-i bīmār-ı �āşıḳān da böyledir.

دا אن  אران  ه  כ ز راه 
א از راه ر و   ا כ 
Zi-rāh-ı meykede yārān �inān bi-gerdānīd

Çi-rā ki Ḥāfıẓ ezīn rāh reft u muflis şud
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�İnān bi-gerdānīd ya�nī i�rāż eyleñ dimekdir. Çi-rā edāt-ı ta�līl. Ki ḥarf-i 

beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey yārān, meykede yolından i�rāż eyleñ ya�nī meyḫāneye 

varmañ, zīrā ki Ḥāfıẓ bu yoldan gitdi ve müflis (M,T+ oldı,) ya�nī varlıġını1 hep 

bādeye virdi.

و אم  אل آب   و 
ارس  אن ا ا   

Ḫayāl-ı āb-ı Ḫıżır best u cām-ı Keyḫusrev

Be-cur�a-nūşī-i Sulṭān Ebu’l-Fevāris şud

Best’iñ fā�ili Ḥāfıẓ’dır. (M+ Vāv ḥarf-i �aṭf.) Cām-ı Keyḫusrev cām-ı Cem’dir 

ki Keyḫusrev eline girdi idi. Be-cur�a-nūşī; bā ḥarf-i ṣıla ve yā-yı evvel ḥarf-i 

maṣdar ve ẟānī iżāfet içün gelmiş. Cur�a-nūş vaṣf-ı terkībīdir, cür�a içici ma�nā-

sına, sulṭān’a iżāfeti lāmiyyedir. Ebu’l-Fevāris Şāh Şucā�’ıñ künyetidir ki sā-

bıḳan ẕikr oldı idi ki bir �ayyāş ve ehl-i ẕevḳ u bāde-nūş pādişāh idi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ, āb-ı Ḫıżır ḫayālin ve Keyḫusrev’iñ cāmı ḫayālin baġ-

ladı2 ve Sulṭān Ebu’l-Fevāris cür�a-nūşluġına gitdi. Ya�nī anıñ meclisinde bāde 

āb-ı beḳādır  ve ḳadeḥi cām-ı Cem’dir. Pes, Ḥāfıẓ oraya3 varmaḳdan murād 

bunlara vuṣūldür.

د   آری  زر  و
אی ا   אن כ ل دو

Çu zer �azīz-vucūd’est şi�r-i men ārī

Ḳabūl-i devletiyān kīmyā-yı īn mis şud

�Azīz-vucūd nādir ma�nāsında müsta�meldir. Ārī mıṣrā�-ı ẟānīye merhūn-

dur. Ḳabūl-i devletiyān iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir ve mübtedādır ve 

mā-ba�di ḫaberi. Mis baḳırdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim şi�rim zer gibi �azīz-vücūddur ya�nī maḳbūl ü 

merġūbdur. Belī, devletlileriñ ḳabūli ya�nī maḳbūli olmaḳ bu baḳırıñ kīmyāsı 

oldı. Ḥāṣılı, erbāb-ı devlet benim şi�rimi pesend idüp maḳbūl ṭutmaları baḳır 

gibi şi�rime iksīr olup merġūb oldı.

1 S: varını. 

2 M: Ḫıżır’ıñ ābı ve Keyḫusrev’iñ cāmı ḫayālin baġladı.

3 S: anlara. T, F: anda. 
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242

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i-Recez-i Sâlim1

Müstef�ilün Müstef�ilün Müstef�ilün Müstef�ilün

א داری כ א و א  م  آن כ כ روی כ
אری כ כ כ دم  אری    אی   
Ān kīst k’ez-rūy-ı kerem bā-men vefā-darī koned

Ber-cāy-ı bedgārī çu men yekdem nikūgārī koned

Rūy bunda cihet ma�nāsınadır, kerem’e iżāfeti lāmiyyedir. Bā-men; bā ḥarf-i 

ṣıla. Vefā-darī; yā ḥarf-i maṣdar. Cāy muḳḥamdır żarūret-i vezniçün. Bedgār; 
ḳıyās budur ki bunda gār kāf-ı �Acemīyle ola, sitemgār ve cefāgār gibi, bedci ma�nā-

sına, yaramazcı dimek olur, zīrā vaṣf-ı terkībī olıcaḳ kār iş ma�nāsına olmaz, belki 

kārīden’den müştaḳ olur ki ekin ekmek ma�nāsınadır, niteki kişt u kār dirler.

Beyt:  אر אن دل   آ  אر    و 
אه     د  אت  ز  

Be-kişt u kār-ı cihān dil me-bend k’āḫir-i kār

Zi-kişt māt şeved şāh-ı �arṣa�-ı şaṭranc2

Ve yā ḥarf-i vaḥdet, ḥarf-i maṣdar ṭutan teferrüd eylemiş3. Nīkūgārī’de 

de gār kāf-ı �Acemīyle olmaḳ ḳıyāsdır, eylikçi ma�nāsına. Ḳāfiyede vāḳi� olan 

yā’lar ḥarf-i maṣdardır, illā bir beytde ḥarf-i nisbetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimdir ki kerem cihetinden baña vefā-dārlıḳ ya�nī baña 

kerem ü iḥsān eyleye, benim gibi bir bedgāra bir nefes ve bir sā�at eylik eyleye, 

ḥāṣılı, eylikçilik eyleye.

אم وی ل  א  و  آرد  اول 
א داری כ א  و א   כ  وا 

Evvel be-bāng-ı çeng u ney āred be-dil peyġām-ı vey (253a)
V’ān-geh be-yek peymāne mey bā-men vefā-dārī koned

1 M: Ez-Baḥr-i Recez. 

2 Dünyanın ekin ve tarlasına (kiştine), işine gönül bağlama, çünkü sonunda satranç oyunundaki şah bir 

kişt/şah sözüyle mat olur.

3 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Bu ġazeliñ maṭla�ından ġayri ebyātı hep musammaṭ vāḳi� olmuş. Musam-

maṭ oldur ki bir beyti üç fıḳra veyā ziyāde eyleyeler (M,T+ bir ḳāfiye üzerine,) 

ṣoñra aṣıl ḳāfiyeyi īrad eyleyeler. Āred’iñ fā�ili beyt-i sābıḳdaki olan kimsedir. 

Be-dil’den mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳdīri be-dilem’dir. Vey żamīri cānāna 

rāci�dir. V’ān geh; vāv ḥarf-i �aṭfdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Evvel çeng u ney āvāzıyla göñlüme cānān ḫaberin getü-

re, andan ṣoñra bir peymāne bāde ile baña vefā-dārlıḳ eyleye. Ya�nī istifhām 

ṭarīḳiyle buyurur1 ki bu ḥālleri kimdir eyleyen?

د ازو د ازو כאم د  אن  د כ 
اری כ א כ د د ازو  ان   

Dil-ber ki cān fersūd ezū kām-ı dilem ne-gşūd ezū

Nevmīd ne-tvān būd ezū bāşed ki dil-dārī koned

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Fersūd fi�l-i māżī müfred ġā�ib, aşındı dimekdir, 

ammā bunuñ gibi yerlerde elem ü ıżṭırābdan kināyetdir. Ne-tvān būd; [būd] 

būden ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Dilber ki cān andan mużṭarib oldı, göñlüm murādı andan 

açılmadı ya�nī küşāyiş bulmadı, andan nā-ümīd ü me�yūs olmaḳ olmaz, ola ki 

dil-dārlıḳ eyleye ya�nī göñlümüzi ele getüre ve ḫāṭırımızı tesellī eyleye.

ده ام א   ه  ده ام زان  ه   
اری כ א   א  ده ام  א  

Goftem girih ne-gşūdeem zān-ṭurra tā men būdeem

Goftā meneş fermūdeem tā bā-tu ṭarrārī koned

Ṭarrār lüġatde yan kesiciye dirler. Zülfe ṭarrār didügi kesilüp ḳırḳıldıġı2 

içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki ṭurra-i cānāndan ben ben olalı dügüm çözme-

dim, ya�nī ṭurra-i cānāndan benim bir müşkilim açılup baña fetḥ-i bāb3 olma-

dı. Cānān didi ki, ben aña buyurmuşum, tā saña ṭarrārlıḳ ve cefākārlıḳ eyleye. 

Ḥāṣılı, zülfüme ben ta�līm eyledim ki saña ṭarrārlıḳ ve cevvārlıḳ4 eyleye.

1 S: ṣorar. 

2 S: ḳırıldıġı. 

3 S: fetḥ. 

4 S: cefākārlıḳ. 
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ش   از     
אری כ ك  א  ی   از  ر
Peşmīne-pūş-ı tund-ḫū ez-�ışḳ ne-şnīde’st bū

Ez-mestiyeş remzī bi-gū tā terk-i huşyārī koned

Peşmīne-pūş vaṣf-ı terkībīdir, yüñden esbāb giyen kimse, �abā ve ıġrız gibi1. 

Mestiyeş yā’sı ḥarf-i maṣdardır. Remzī yā’sı ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Keskin ve yavuz ḫūylı peşmīne-pūş �ışḳdan ḳoḳı işitmemiş-

dir ya�nī �ışḳdan ḫaber-dār degildir, mestlikden aña bir remz söyle, ya�nī �ışḳ 

mestliginden anı āgāh eyle, tā kim ayıḳlıġı terk eyleye. Ḥāṣılı, �ışḳ mestānesi 

olup (M,T+ zühd) hüşyārlıġını terk eyleye.

אن אری  د  כ  אن  ای   ن  
אزاری כ א ر  אن  א   אن כ

Çun men gedā-yı  bī-nişān muşkil buved yārī çunān

Sulṭān kucā �ayş-ı nihān bā-rind-i bāzārī koned

Bī-nişān; taḳdīri bī-nişān-rā’dır, rā żarūret-i vezn ve tesmīṭ ḫāṭırı2 içün 

ḥaẕf olındı. (M,T+ Yārī; yā ḥarf-i vaḥdet.) �Ayş-ı nihān iżāfeti beyāniyyedir. 

Bāzārī; yā ḥarf-i nisbet.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim gibi gedā-yı bī-nişānıñ ancılayın ya�nī cānān gibi 

bir yāri olmaḳ müşkildir ya�nī mümkün degil. Mıṣrā�-ı ẟānīyi irsal-i meẟel ḥük-

minde icrā idüp buyurur: Pādişāh gizli ẕevḳ u ṣefāyı bāzāra mensūb rindle 

ḳanda ider? Ya�nī cānān pādişāhdır, ben ise rind-i bāzārīyim, hergiz ol baña yār 

olmaḳ mümkün midir?

ۀ   و   ا   زان 
אری כ ش    כ כ  از  و ز
Zān ṭurra-i pur pīç u ḫam sehl’est eger bīnem sitem

Ez-bend u zencīreş çi ġam herkes ki �ayyārī koned

Ṭurra elif ḳāfiyesinde mufaṣṣal (253b) ẕikr olunmuşdur. Pīç u ḫam �aṭf-ı 

tefsīrī ḳabīlindendir. Sehl ḳolay dimekdir, ammā cüz�ī diyecek yerde isti�māl 

1 S: yüñden �abā giyen kimseye dirler. M: yüñden eẟvāb giyen kimse, �abā gibi. 

2 M: ri�āyet-i tesmīṭ (musammatta iç kafiyeyi sağlamak için).
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iderler. �Ayyār lüġatde çoḳ ḥareket iden kişiye dirler, ammā isti�mālde gice 

gezen kimseye dirler, uġrılar gibi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol pür-pīç u ḫam ṭurrasından cevr u sitem görsem sehldir, 

ya�nī cüz�ī işdir, nesne lāzım gelmez, zīrā bend ü zencīrden ne ġam ol kimseye 

ki �ayyārlıḳ (S eyler. Ya�nī �ayyārlıḳ) ṭarīḳine dāḫil olan kimse ḥabs u zencīrden 

ġam çekmez1. Pur pīç u ḫam; mū cinsini zencīre teşbīh meşhūrdur.

د ا  د از    כ     
اری כ א כ  ا  א  د 
Şud leşker-i ġam bī-�aded ez-baḫt mī-ḫāhem meded

Tā Faḫr-ı dīn �Abduṣṣamed bāşed ki ġam-ḫārī koned

Tā ḥarf-i ta�līl. Faḫr-ı dīn ve �Abduṣṣamed ikisi de bir ṣāḥib-i devletiñ 

laḳablarıdır. Ki ḥarf-i beyān. Ġam-ḫār vaṣf-ı terkībīdir, ġam yiyici ya�nī tedā-

rük idüp ḳayırıcı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ġam leşkeri ḥadsiz ve ḥesābsız oldı. Ṭāli�den meded dile-

rim, Faḫr-ı dīn �Abduṣṣamed ola ki ġam yiyüp beni ḳayıra, ya�nī ḥālime naẓar 

idüp beni tedārük eyleye. Erbāb-ı devletiñ birinden ḥüsn-i ṭaleb buyurur.

כ آ او א  א   او 
כאری כ אر  ۀ  او  כאن 

Bā-çeşm pur nīreng-i ū Ḥāfıẓ me-kon āheng-i ū

K’ān ṭurra-i şeb-reng-i ū bisyār mekkārī koned

Nīreng, nūn’uñ kesriyle, ḥīle dimekdir. Āheng ḳaṣd. Şeb-reng gice renkli 

dimekdir ya�nī siyāh. Mekkār mübālaġa ile ism-i fā�ildir, aldayıcı ma�nāsına2.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ḥīlesi çoḳ çeşmiyle ey Ḥāfıẓ, aña ḳaṣd eyleme 

ya�nī cānānıñ viṣāline ṭama� eyleme, zīrā anıñ ṭurra-i şeb-rengi çoḳ mekkārlıḳ 

ve ḥīle-bāzlıḳ eyler, ya�nī ḥīle ve efsūnı çoḳdur, saña vuṣūle māni� olur.

1 M: ne ġam ol kimseye ki �ayyārlıḳ ṭarīḳine dāḫil olur, ya�nī ol kimse ḥabs ve zincīrden ġam çekmez. 

2 S: Mekkār mübālaġa ile aldayıcı. 
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243

Ve lehu eyżan.
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א כ د כ  אدۀ  ا 
א  آ ی  ز ز و ر כ 

Eger be-bāde-i muşkīn dilem keşed1 şāyed

Ki būy-ı ḫayr zi-zuhd u riyā ne-mī-āyed

Muşkīn; yā ḥarf-i nisbet ve nūn ḥarf-i te�kīd. Keşed bunda ma�nā-yı 

mef�ūliyet ifāde ider, çekilür dimekdir, çeker diyenler ma�nā-yı beyte vāṣıl ol-

mamışlar2. Ki ḥarf-i ta�līl. Būy-ı ḫayr iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim göñlüm mümessek şarāba çekilüp mā�il olursa 

lāyıḳdır. Mümessek şarāb misket üzüminden ḥāṣıl olandır. Zīrā zühd ü riyādan 

būy-ı ḫayr gelmez, ya�nī ḫayır gelmez dimekdir.

אن     כ از  א
א אر  او  آن כ כ 

Cihāniyān heme ger men�-i men konend ez-�ışḳ

Men ān konem ki ḫudāvendgār fermāyed

Cihāniyān; yā ḥarf-i nisbet ve elif ve nūn edāt-ı cem�, cihāna mensūb 

olan ḫalḳ dimekdir. Men�-i men iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i 

beyān-ı konem. Ḫudāvendgār (M,T+ ve ḫudāvend) ṣāḥib ve mālik ma�nāsına-

dır, efendi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cemī�an cihān ḫalḳı beni �ışḳdan men� iderlerse memnū� 

olmam, belki ben ol nesneyi eylerim ki efendim baña buyurur. Ḥāṣılı, ben 

cānānıñ fermān-ber ve fermān-peẕīriyim, ḫalḳıñ degilim. Pes, imdi cānānıñ 

buyruġını3 ṭutarım, ġayrınıñ ṭutmam.

1 S: keşed dilem. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 S, M: buyurduġını. 
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ا  כ  כ  ز  כ
א אن  א   و  

Ṭama� zi-feyż-i kerāmet me-bur ki ḫulḳ-ı kerīm

Guneh bi-baḫşed u ber-�āşıḳān bi-baḫşāyed

Feyż-i kerāmet iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir. Feyż ṣuyuñ aḳmasına 

dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde vürūd ve ityān ma�nāsınadır ya�nī gelmek 

dimekdir. Kerāmet maṣdardır,  eylik ma�nāsına. Me-bur fi�l-i nehy müfred 

muḫāṭabdır, kesme dimekdir. Ḫulḳ-ı kerīm iżāfeti lāmiyyedir, taḳdīri ḫulḳ-ı 

ẕāt-ı kerīm’dir. Guneh, bi-baḫşed’iñ muḳaddem mef�ūlidir ve fā�ili (254a) 
taḥtında ḫulḳ-ı ẕāta rāci� żamīrdir. Bi-baḫşāyed’iñ de fā�ili taḥtında müstetir 

żamīrdir ki ḫulḳ-ı ẕāta rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ eyligi ve kerāmeti gelmeginden ṭama�ı kesme ey 

�āşıḳ-ı ṣādıḳ, zīrā ẕāt-ı kerīmiñ ḫulḳı günāhı baġışlar ve �āşıḳlara merḥamet 

eyler ya�nī �āşıḳları esirger. Ẕāt-ı kerīmden murād ẕāt-ı cānāndır ve ḫulḳa isnād 

mużāfa isnāddır mecāzen.

ان ا   ذכ دل 
א אر  כ  ز  ز 

Muḳīm-i ḥalḳa-i ẕikr’est dil bedān ummīd

Ki ḥalḳa�i zi-ser-i zulf-i yār bi-gşāyed

Muḳīm’iñ ḥalḳa’ya iżāfeti fī ma�nāsınadır ve ḥalḳa’nıñ ẕikr’e lāmiyyedir. 

Dil fā�il-i muḳīm’dir. Ummīd; teşdīd żarūret-i vezn içündür. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Ḥalḳa�i; yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül. Ser-i zulf-i yār iżāfetleri 

lāmiyyelerdir. Bi-guşayed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, fā�ili taḥtında dil’e rāci� 

żamīrdir ve mef�ūl-i ṣarīḥi ḥalḳa ve ġayr-i ṣarīḥi zi-ser.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül ḥalḳa-i ẕikirde muḳīm u ẟābitdir ol ümīdle ki ser-i 

zülf-i yārdan bir ḥalḳa fetḥ eyleye. Ya�nī ḥalḳa-i ẕikre mülāzemet eyledügi ol 

ümīd iledir ki ser-i yārdan bir ḥalḳa fetḥ ide ve būy-ı zülf-i cānānı taḥṣīl eyleye.

ا داد  و   ا כ  
אرا א ات  א כ   

Tu-rā ki ḥusn-i Ḫudā-dād hest u ḥacle-i baḫt

Çi ḥācet’est ki meşşāṭaet bi-y-ārāyed
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Tu-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ, seniñ dimekdir. Ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat. 

(M,T+ Ḥusn-i Ḫudā-dād iżāfeti beyāniyyedir.) Ḥusn-i Ḫudā-dād ḥüsn-i ẕātī-

dir ki esbāb-ı ḫāriciyyeden mükteseb olmaya. Ḥacle-i baḫt iżāfeti beyāniy-

yedir. Ki ḥarf-i beyān. Meşşāṭa sābıḳan mufaṣṣal beyān olmuşdur, düzgünci 

ḫatun dimekdir. Bi-y-ārāyed; bā ḥarf-i te�kīd, ārāyed fi�l-i mużāri� müfred 

ġā�ib, bezeye ya�nī zīnet eyleye dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ki ḥüsn-i Ḫudā-dādıñ ve ḥacle-i ṭāli�iñ var ya�nī eyü 

ṭāli�iñ var, ne ḥācet ki seni meşşāṭa bezeye? Ḥāṣılı, seni Ḫudā güzel yaradup 

(M,T+ ve esbāb-ı ẕātīyle müzeyyen eylemişdir.) Pes, meşşāṭa zīnetine iḥtiyācıñ 

yoḳ. Ḥacle’yi ṭāli�e iżāfet ol i�tibārladır ki �ādeten ḥacle müzeyyen olur. Pes, 

ke�enne ki ārāyiş-i baḫt dimiş olur. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsında; saña ki Allāh 

virdügi ḥüsün vardır diyen fā�iliyet ve mef�ūliyet ma�nāların farḳ eylemez imiş1.

כ و    ا د   و 
א ش  در   ن  دل  כ

Çemen ḫoş’est u hevā dil-keş’est u mey bī-ġaş

Kunūn be-cuz dil-i ḫoş hīç der-ne-mī-bāyed

(M,T+ Dil-keş vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den, göñül çekici ya�nī göñül ceẕb 

idici. Bī-ġaş ṣāfī. Kunūn şimdi, eknūn’dan muḫaffefdir.) Dil-i ḫoş iżāfeti 

beyāniyye2. Der-ne-mī-bāyed; der ḥarf-i te�kīd, ne-mī-bāyed fi�l-i nefy-i is-

tiḳbāl, gerekmez dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çemen ḫoşdur, havā da dil-keşdir, mey de ṣāfīdir, şimdi 

göñül ḫoşluġından ġayri hīç bir nesne gerekmez. Ya�nī esbāb-ı �ayş u �işret hep 

müheyyā, hemān ṣafā-yı ḫāṭır gerek.

אن و  دار وس   ا 
ره در  כ  آ כ ا 
Cemīle�ī’st �arūs-ı cihān velī huş dār

Ki īn muḫaddere der-�aḳd-i kes ne-mī-āyed

�Arūs sābıḳan ẕikr oldı, gerdek olmazdan evvel ere ve �avrata şāmildir, 

cihān’a iżāfeti beyāniyyedir. Huş dār; huş hūş’dan muḫaffefdir, us ma�nāsı-

nadır, dār fi�l-i emr müfred muḫāṭab, dārīden’den, ṭutmaḳ ma�nāsına, uslu 

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 S: lāmiyye. 
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ol dimekdir1. Ki ḥarf-i ta�līl. Muḫaddere ism-i mef�ūldür, tef�īl bābından, 

ḫıdr’dan müştaḳdır ki ma�nāsı perdedir2. Pes, muḫaddere şol ḫatuna dirler ki 

perdeden ṭaşra çıḳup ḫalḳa görünmeye. Der ḥarf-i ẓarf veyā ḥarf-i ṣıla. �Aḳd 

lüġatde baġlamaḳdır, baġa da dirler, kes’e iżāfeti (254b) lāmiyyedir, taḳdīri 

�aḳd-i nikāḥ-ı kes’dir. Ne-mī-āyed gelmez dimekdir. Ba�żı nüsḫada ne-mī-bā-
yed vāḳi�dir, pes, der ẓarfiyyet ma�nāsını ifāde eylemek żarūrīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihān �arūsı bir cemīledir ya�nī bir güzeldir, ammā uslı 

ol ve �aḳlıñ başına divşir ki bu cihān muḫadderesi kimseniñ �aḳd-i nikāḥına 

gelmez, ya�nī kimseye menkūḥa olmaz ve kimseniñ taṣarrufuna girmez, yāḫud 

kimseniñ (M+ �aḳd-i) nikāḥında ẟābit ü ḳā�im olmaz, zīrā bu �acūze biñ kimes-

neniñ gelinidir.

א א  و و   א ا  از 
ی  آ כ  رود و د

Ne-ḫāhed īn çemen ez-serv u lāle ḫālī mānd

Yekī hemī-reved u dīgerī  hemī-āyed

Ne-ḫāhed ma�nā cihetinde mānd’a muḳayyeddir. Īn çemen īn çemen-i 

dunyā taḳdīrindedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu dünyā çemeni serv ü lāleden ḫālī ḳalmayısardır, birisi 

gider ve birisi yerine gelür. Ya�nī dünyā müstaḳarr, müteceddidü’l-emẟāldir ki 

her ne giderse dünyādan, yerine bir anıñ gibi gelür eger ḥayvān, eger insān u 

eger nebāt.

س و  א  ق  ا ا ز دل 
א כ    در آ روی 

Zi-dil gedāyī-i aḫlāḳ-ı mā me-purs u bi-bīn

Ki her çi hest der-āyīne rūy bi-nmāyed

Gedāyī-i aḫlāḳ-ı mā iżāfetleri lāmiyyelerdir. Me-purs fi�l-i nehy ve bi-bīn 

fi�l-i emr. Ki ḥarf-i ta�līl. Rūy, bi-numāyed’iñ muḳaddem mef�ūlidir, fā�ili taḥ-

tında çi’ye rāci� żamīrdir.

1 M, T: uṣlı ol diyecek yerde isti�māl iderler. 

2 S: perde-der dimekdir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümüzden aḫlāḳımızıñ faḳrını ve yoḫsulluġını1 ṣorma 

ve naẓar eyle ki her ne ki vardır, āyinede ṣūretin gösterür. Ya�nī göñül āyinedir 

ki insānıñ her ne ḥāli var ise anı gösterür elbette.

א ا אه رخ     ای 
א א כ ز  د  כ 

Be-lābe goftemeş ey māh-ruḫ çi bāşed eger

Be-yek şeker zi-tu dil-ḫaste�i bi-y-āsāyed

Be-lābe; bā ḥarf-i muṣāḥabet, lābe bunda laṭīfe ma�nāsınadır. Māh-ruḫ 

vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, ay yüzli dimekdir. Eger mıṣrā�-ı ẟānīye merhūn-

dur. Be-yek şeker; bā ḥarf-i sebeb, şeker’den murād būsedir ve dil-ḫaste vaṣf-ı 

terkībīdir. Bi-y-āsāyed; bā ḥarf-i te�kīd, āsāyed fi�l-i mużāri�, fā�ili dil-ḫaste’ye 

rāci� żamīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna laṭīfe ṭarīḳiyle didim: Ey ay yüzli, ne olur eger bir 

būse sebebiyle senden bir dil-ḫasta rāḥat olursa, ya�nī �āşıḳ-ı dil-ḫastaya bir 

būse virseñ ne lāzım gelür?

ای را  א  ه  כ 
א אه را  כ   رخ 

Be-ḫande goft ki Ḥāfıẓ Ḫudāy-rā me-pesend

Ki būse-i tu ruḫ-ı māh-rā bi-y-ālāyed

Be-ḫande; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl. Ḫudāy-rā; 
rā edāt-ı taḫṣīṣ, Allāh içün dimekdir. Me-pesend fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, 

begenme ya�nī lāyıḳ görme ma�nāsına. Ki ḥarf-i beyān. Būse-i tu iżāfeti lā-

miyyedir. Ruḫ-ı māh da böyledir, rā edāt-ı mef�ūldür. Bi-y-ālayed; bā ḥarf-i 

te�kīd, ālāyed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, bulaşdıra dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben cānāndan būse ṭaleb idince ḫande ile cānān didi ki 

ey Ḥāfıẓ, Allāh içün cā�iz görme ki seniñ būseñ māhıñ ruḫını bulaşdıra. Ya�nī 

benim būsem saña lāyıḳ degildir, zīrā ben şāhım ve sen bir gedā.

1 S: yoḳluġını. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātun Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

ود ی   כ   از  כ
ود א  ود כאرش و آ 

Ez-ser-i kūy-ı tu her k’ū be-melālet bi-reved

Ne-reved kāreş u āḫir be-ḫacālet bi-reved

Melālet küsmege dirler, ‘Lā vefā�e li-melūlin’ bundandır, küsegen kimseniñ 

vefāsı olmaz dimekdir, zīrā incinicek cemī� eylikleri ibṭāl ider. Ne-reved kāreş 
işi ileri gelmez dimekdir. Vāv ḥarf-i �aṭf . Āḫir be-ḫacālet bi-reved ya�nī kūy-ı 

(255a) cānāndan ḫacil ü şermende gider.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ser-i kūyuñdan her kimse ki melāletle giderse ya�nī 

küsüp ve incinüp giderse ṭarīḳ-i �ışḳda anıñ işi ileri gelmez ve �āḳıbet şermende 

ve ḫacil gider, ya�nī ser-i kūyuñdan incinüp gitdügiçün işi bitmeyüp ḫā�ib ü 

ḫāsir gider. Mıṣrā�-ı evveliñ ḳāfiyesinde melālet yerine melāmet yazanları melā-

met eylemek gerek1.

و ا  راه  ر  כ از  א
ود א     כ 
Sālik ez-nūr-ı hidāyet ṭalebed rāh be-dōst

Ki be-cāyī ne-resed ger be-ḍalālet bi-reved

Sālik’den mużāf maḥẕūfdur, taḳdīri �āşıḳ-ı sālik’dir. Nūr-ı hidāyet iżāfeti 

beyāniyyedir. Hidāyet maṭlūba ulaşdıran yola delāletdir, �aksi ḍalāletdir. Ṭale-
bed fi�l-i emr müfred ġā�ib, ṭaleb eylesün dimekdir, ṣīġada2 fi�l-i emr-i ġā�ible 

fi�l-i mużāri� müşterekdir, rāh mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-dōst ġayr-i ṣarīḥi. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Be-cāyī; bā ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i vaḥdet, ne-resed’e müte�alliḳdir ve 

cümle cezā-yı şarṭ-ı mu�aḫḫardır. Be-ḍalālet; bā ḥarf-i muṣāḥabet, bi-reved’e 

müte�alliḳ. Ḍalālet yoldan azmaḳdır.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 M, S, T: bu ṣīġada. F nüshası esas alındı.
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Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳ-ı sālik dosta vāṣıl olmaḳ ṭarīḳini nūr-ı hidāyetden 

ṭaleb eylesün, ya�nī cānāna vuṣūl ṭarīḳini Allāh’ıñ hidāyeti nūrından ṭaleb ey-

lesün, zīrā ḍalāletle giderse bir yere irişmez. Ya�nī ḍalālet yol azıtmaḳdır1, pes, 

yoldan azan maḳṣūdına vāṣıl olmaz. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; sālik nūr-ı hi-

dāyetden  ṭaleb ider yolı dosta diyenler iştirāk-i ṣīġaya hidāyet bulmamışlardır2.

وی آ  از  و  
ود א  כ   אت כ   او

Girevī āḫir-i �omr ez-mey u ma�şūḳa bi-gīr

Ḥayf evḳāt ki yekser be-beṭālet bi-reved

Girev, kāf-ı �Acemīniñ kesri ve rā’nıñ fetḥiyle, lafẓ-ı müşterekdir, ṭutı ve öç 

ya�nī öceşdikleri3 nesne ve öñdül ki ḳoşı atlarına ta�yīn olunur, bunda behre 

ve naṣīb murāddır ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr içündür. Āḫir-i �omr iżā-

feti fī ma�nāsınadır, �ömür āḫirinde dimekdir. Ḥayf muḳaddem ḫaber, evḳāt 
mu�aḫḫar mübtedā4. Yekser bir uġurdan ve bir kerreden dimekdir. Be-beṭālet; 
bā ḥarf-i muṣāḥabet, beṭālet żāyi� yere ya�nī bī-fā�ide yere �ömür ṣarf eylemege 

dirler5.

Maḥṣūl-i Beyt: Āḫir-i �ömrüñde mey ü ma�şūḳdan bir naṣīb ve bir fā�ide 

aḫẕ eyle, ya�nī tāzeligiñde mey ü ma�şūḳdan ḥaẓẓ almadıñ ise pīrlik vaḳtinde 

al, ihmāl eyleme. Ḥayfdır ki evḳāt-i �ömür6 bir uġurdan (M+ ya�nī bütün bütün) 

żāyi�e gide, (S,F+ ya�nī mey ü ma�şūḳsuz geçen �ömür ḥayfdır.) Mıṣrā�-ı evveliñ 

ma�nāsında; bir öñdül āḫir-i �ömürde şarābdan ve ma�şūḳdan ṭut diyen ve �ö-

mür āḫirini mey ü ma�şūḳdan bir rehin ṭut diyen (S,F+ ma�nā-yı) maḳṣūda vāṣıl 

olmamışlar7.

دی ا را  ای د دل  
ود د ره   כ  ار 
Ey delīl-i dil-i gum-geşte Ḫudā-rā mededī

Ki ġarīb er ne-bered reh be-delālet bi-reved

1 S: azmaḳdır. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 M, T, F: öcüş eyledikleri. (öcüş kelimesi sözlüklerde bulunamamıştır.)

4 T’de 236a’dan sadece dört satır görünmektedir, diğer satırlar çıkmamıştır. 

5 M: beṭālet żāyi� yere ya�nī bī-fā�ideye �ömür żāyi� eylemege dirler. 

6 M: vaḳtler. 

7 <F+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Delīl-i dil iżāfeti lāmiyyedir ve dil’iñ gum-geşte’ye iżāfeti beyāniyye. Ḫu-
dā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Mededī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Ki ḥarf-i beyān, 

ḥarf-i ta�līl ṭutan ma�lūl imiş1. Be-delālet; taḳdīri be-delālet-i tu’dur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey dil-i güm-geşteniñ delīli, Allāh içün meded eyle ki ġarīb 

eger maḳṣūda yol iletmezse seniñ delāletiñle ilede, ya�nī bir meded eyle ki ġarīb 

seniñ delāletiñ sebebiyle (255b) viṣāl-i cānāna yol bula.

א ری و     כ 
ود א  ا כ آ   כ 
Ḥukm-i mestūrī vu mestī heme ber-ḫātimet’est

Kes ne-dānist ki āḫir be-çi ḥālet bi-reved

Ḥukm bunda emr ü şān ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Mestūrluḳ ve mestlik ḥükmi ya�nī ṣāliḥ u ṭāliḥ olmaġıñ 

emr ü şānı āḫire ve �āḳıbete maḥmūl ü mevḳūfdur. Ya�nī bu dünyāda zühd ü 

taḳvā kime müfīd ve fısḳ u fücūr kime mużırdır, ma�lūm degil, belki āḫiretde 

ma�lūmdur, zīrā kimse bilmedi ki āḫirü’l-emr dünyādan ne ḥāletle gider. Ḥāṣı-

lı, �amel ü �ibādet-i nāfi� ve fısḳ u fücūr-ı ḍārr2 bunda ma�lūm degil, āḫiretde 

ma�lūm olur.

ا ر اش   د  כאروا כ 
ود    

Kārvāni ki buved bedraḳaeş ḥıfẓ-ı Ḫudā

Be-tecemmul bi-nişīned be-celālet bi-reved

Kārvānī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Bedraḳa bunda ḳulaġuz 

ma�nāsınadır, şīn-i żamīr kārvān’a rāci�dir. Hıfz-ı Ḫudā iżāfeti lāmiyyedir. 

Be-tecemmul; bā ḥarf-i muṣāḥabet, tecemmul, cīm ile, tefa��ul bābından maṣ-

dardır, güzellenmek ma�nāsına, ammā ekẟer esbāb3 u eẟḳālde isti�māl olunur, 

ḫuṣūṣen sefer aġrıġında4. (M+ Be-celālet; bā yine muṣāḥabet içündür. Celālet 
�aẓamet ma�nāsınadır.)

1 <F+ Redd-i Şem�ī>

2 F nüshasında tamlama kesre harekeyle gösterilmiştir.

3 S: eẟvāb. 

4 S: aġruġında. M: aġırlıġında. F nüshası esas alındı.
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Maḥṣūl-i Beyt: Bir kārvān ki ḳulaġuzı Allāh’ıñ ḥıfẓı ola ya�nī Allāhu Te�ālā 

anı ḥıfẓ eyleye, ol kārvān tecemmülle ḳonar ve �aẓametle göçer. Ḥāṣılı, ḥarāmī-

lerden ve uġrılarden sālim ü emīn olur. Tecemmul yerine, cīm ile, taḥammul 

yazan, ḥā ile, vaż�-ı noḳṭada ihmāl1 eylemiş2.

א כ آور  כ  א از  
ود א  ح د    כ از 

Ḥāfıẓ ez-çeşme-i ḥikmet be-kef āver cāmī

Bū ki ez-levḥ-i dilet naḳş-ı cehālet bi-reved

Ba�żı nüsḫada cāmī yerine ābī vāḳi� olmuş, fi’l-vāḳi� çeşme’ye āb münaṣīb-

dir. Bū ki aṣlında buved ki idi, risālemizde bu taḥḳīḳi tamām tafṣīl3 eylemişüz. 

Levḥ-i dilet iżāfeti beyāniyye4. Naḳş-ı cehālet iżāfeti (M+ de) beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ḥikmet çeşmesinden eline bir āb veyā bir cām 

getür, ya�nī ḥikmetden bir ma�nā ele getür, ola ki levḥ-i diliñden cehālet naḳşı 

ve şekli gide. Ḥāṣılı, şarāb-ı ḥikmet ele getürüp nūş idince göñlüñde olan cehl 

ve ḍalālet maḥv olur gider. Bunda ḥikmetden murād ḥikmet-i İlāhiyedir.

1 M, F: icmāl. 

2 <F+ Redd-i Şem�ī>

3 S: taḥḳīḳ. 

4 S: lāmiyyedir. 
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Ve lehu eyżan
Bahr-i Hezec Müẟemmen Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

אر  آورد א و   ز ز 
א را ز  در כאر  آورد ا  دل د
Ṣabā vaḳt-i seḥer būyī zi-zulf-i yār mī-āverd

Dil-i dīvāne-i mā-rā zi-nev der-kār mī-āverd

Vaḳt-i seḥer iżāfeti fī ma�nāsınadır. Būyī; yā ḥarf-i vaḥdet. Zulf-i yār lā-

miyye.  Ṣabā mübtedā ve mī-āverd ḫaberi ve mābeynehumā ḫabere müte�alliḳ. 

Dil-i dīvāne-i mā iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir ve rā edāt-ı taḫṣīṣ. Zi-nev 

yeñiden dimekdir. Der ḥarf-i ṣıla, kār iş, bunda kār’dan murād �ışḳ u muḥab-

betdir. Bu ġazelde redīf vāḳi� olan mī-āverd ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ma�nāsını ifāde 

ider, meger ki mī ḥarfini te�kīd içün zā�id i�tibār eyleyevüz1, pes, māżī-i ḫāliṣ 

ma�nāsını ifāde ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā yeli seḥer vaḳtinde zülf-i yārdan bir būy2 getürürdi 

veyā getürdi, bizim dil-i dīvānemizi yeñiden işe getürdi veyā getürürdi, ya�nī 

būy-ı yāri getürmek sebebiyle göñlümüzi yeniden �ışḳ u muḥabbete getürdi.

م כ אغ   אخ  را ز   آن 
אر  آورد כ   כ   כ  

Men ān şāḫ-ı ṣanevber-rā zi-bāġ-ı sīne ber-kendem

Ki her gul k’ez-ġameş bi-şkuft miḥnet bār mī-āverd

Ṣanevber lüġatde çam aġacına dirler, ammā bunda (256a) serv murāddır. 

Şāḫ-ı ṣanevber iżāfeti lāmiyyedir, rā edāt-ı mef�ūl. Bāġ-ı sīne iżāfeti beyāniy-

yedir. Ber ḥarf-i te�kīd, kendem ḳopardım dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl veyā ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. Evvelki ki ḥarf-i ta�līl olunca ikincisi ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat olur, ammā 

evvelkisi rābıṭ-ı ṣıfat olunca ikincisi ḥarf-i beyān olur, ġaflet olunmaya. Bunda 

gul’den çiçek murāddır. Ġameş; żamīri şāḫ-ı ṣanevber’e rāci�dir. Bi-şukuft 
fi�l-i māżī müfred ġā�ib, fā�ili taḥtında güle rāci� żamīrdir. Miḥnet, āverd’iñ 

1 S: ideriz. 

2 T’de 236b’de de sadece dört satır okunmaktadır, diğer satırlar çıkmamıştır. 
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mef�ūl-i evveli ve bār mef�ūl-i ẟānīsi, �aksi de cā�iz, belki �aksi evlādır. Bunda 

bār ḥāṣıl ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ol şāḫ-ı ṣanevberi ya�nī cānānı (M,F+ bāġ-ı) sīneden ḳo-

pardım, zīrā her çiçek ki şāḫ-ı ṣanevberiñ ġamından açılur ya�nī cānān ġamın-

dan ḥāṣıl olur, miḥnet ḥāṣılın getürür. Ḥāṣılı, ġam-ı cānāndan her netīce ki 

ḥāṣıl olur, miḥnet yükin virür.

دم א כ אرت  دل  ر ز  
אر  آورد ان  ن در ره  و  ر 

Zi-bīm-i ġāret-i �ışḳeş dil-i ḫūnīn rehā kerdem

Velī mī-rīḫt ḫūn der-reh bedān hencār mī-āverd

Bīm-i ġāret-i �ışḳeş iżāfetleri lāmiyyelerdir. Dil-i ḫūnīn beyāniyyedir. 

Rehā kerdem ṣalıvirdim ya�nī ḳaçırdım. Mī-rīḫt dökerdi, ḥikāyet-i ḥāl-i māżī 

ṭarīḳiyle. Bedān; bā ḥarf-i sebeb, ān ism-i işāretdir yolda ḳan dökmege. Hen-
cār yol, bunda iz murāddır ki bir nesneniñ izin sürerler1.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ �ışḳı yaġmāsı ḳorḳusından ḳanlu yüregimi ṣalı-

virdim ya�nī ḳaçırdım ki yaġmālanmaḳdan2 ḳurtıla diyü, ammā yolda ḳan dö-

kerdi ve bunuñ sebebiyle dil-i ḫūnīniñ izin sürerdi, ya�nī ḳan dökmekle �ışḳ-ı 

ġāretgerī ḳanda ise anı bulurdı. Ba�żı nüsḫada;

Velī mī-rīḫt ḫūn u reh bedān hencār mī-āverd

vāḳi�dir.

Maḥṣūl-i Mıṣrā�: Dil-i ḫūnīn ḳan dökerdi ve ol hencārla ya�nī izle ġā-

retger-i �ışḳ aña yol getürürdi, ya�nī ḳanda ise anı bulurdı. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsını; velī dökerdi ḳan yolda bu ince yol ile getürdi diyen beytiñ ma�nā-

sına iz sürememiş ve ammā yolda ḳanı döküldi anıñla hencār getürdi diyen 

(M,F+ hencār) iletememiş3.

אم  او رو م ز  אه  د وغ 
ار  آورد ر در د م آن  כ روی از 

Furūġ-ı māh mī-dīdem zi-bām-ı ḳaṣr-ı ū rūşen

Ki rūy ez-şerm-i ān ḫurşīd der-divār mī-āverd

1 S: bir nesne izin sürer. 

2 S: yaġmālanmadın. 

3 <F+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Furūġ żiyā, māh’a iżāfeti lāmiyye. Bām-ı ḳaṣr-ı ū da böyledir. Ki ḥarf-i 

beyān-ı furūġ-ı māh veyā ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Şerm-i ān ḫurşīd iżāfeti lāmiyye-

dir. Ān ism-i işāretdir yā ḫurşīd’e ki cānāndan kināyetdir veyā furūġ-ı māh’a. 

Āverd’iñ fā�ili de yā furūġ-ı māh ola veyā ḫurşīd.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ ḳaṣrı bāmından māhıñ żiyāsını1, vāżıḥ u rūşen 

görürdüm ki ol cānānıñ şerminden yüzini dīvare getürürdi, zīrā ḫavātīn cinsi 

yüzi örtülü olmasa ya�nī yüzi mestūr olmasa ve bir kimseden utansa yüzini dīvā-

ra virür. Pes, bunda fürūġ-ı māh ḫurşīd-i rūy-ı cānāndan utanup yüzini dīvāra 

getürür. Ammā ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat oldıġı taḳdīrce ve ān lafẓı furūġ-ı māha 

işāret olduġı taḳdīrce maḥṣūl-i mıṣrā�-ı ẟānī2 böyle olur: Ancılayın fürūġ-ı māh 

ki  anıñ şerminden ḫurşīd-i felek (256b) yüzini dīvāra getürürdi, ya�nī yüzini3 

göstermezdi. Ḥāṣılı, ol māhıñ fürūġını görüp ḫurşīd4 kendi żiyāsını şerminden 

iḫfā iderdi. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nā-yı evveli üzere ḳaṣr idenler taḳṣīr eylemiş-

ler5, zīrā im�ān-ı naẓar olunsa ḥaḳīḳat-i ma�nā ikincisidir, evvelkisi degildir.

ون ر  و   א  ب و  ل 
ار  آورد א  د ان  כ آن راه 
Be-ḳavl-i muṭrib u sāḳī birūn reftem geh u bī-geh

K’ez-ān rāh-ı girān ḳāṣıd ḫaber duşvār mī-āverd

Be-ḳavl-i muṭrib; bā ḥarf-i sebeb ve iżāfet maṣdarıñ fā�ilinedir. Geh 
u bī-geh vaḳtli vaḳtsiz dimekdir, ammā murād devāmdır, ya�nī dā�imā ṭaş-

ra giderdim. K’ezān; ki ḥarf-i ta�līl. Rāh-ı girān iżāfeti beyāniyyedir. Ḳāṣıd 

mübtedā, mī-āverd ḫaberi ve ḫaber mef�ūl-i evveli ve duşvār mef�ūl-i ẟānīsi ve 

zān rāh mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Muṭrib u sāḳī ḳavliyle vaḳtli vaḳtsiz ṭaşra giderdim, zīrā ol 

aġır yoldan peyk güç gelürdü ve ḫaberi güç getürürdi. Ya�nī gāh gāh6 meclisden 

ṭaşra çıḳup ḳāṣıd-ı cānān gelecek7 cānibe nāẓır olurdum ki anı istiḳbāl idem, 

zīrā menzil-i cānān ba�īd ve gelecek yol da ṣarp. Pes, ḳāṣıd andan ḫaberi zaḥmet 

ü meşaḳḳatle getürürdi, imdi istiḳbāl lāzım olurdı.

1 S: māhıñ żiyāsı. 

2 S: Maḥṣūl-i Beyt ya�nī maḥṣūl-i mıṣrā�-ı ẟānī. 

3 M, T: rūyını. 

4 S: ḫurşīdiñ. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

6 M: gāh u bī-gāh. 

7 S: gelen. 
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د אن  אن   و ا א ا  
אر  آورد د ا ز ا   
Serāser baḫşiş-i cānān ṭarīḳ-i luṭf u iḥsān būd

Eger tesbīḥ mī-fermūd eger zunnār mī-āverd

Baḫşiş ism-i maṣdardır baḫşīden’den.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ başdan başa baḫşişi luṭf u iḥsān ṭarīḳi idi eger 

tesbīḥ (F+ buyururdı) ve eger zünnār getürürdi. Ya�nī ṭarīḳ-i �ışḳda cānāndan 

her ne gelürse ḫoşdur, eger küfr ü eger īmān.

د ا כ א و ا  אا  ا
אر  آورد א    ه  
�Afa’llāh çīn-i ebrūyeş egerçi nā-tuvānem kerd

Be-�işve hem peyāmī ber-ser-i bīmār mī-āverd

�Afa’llāh cümle-i du�ā�iyyedir. Çīn-i ebrūyeş iżāfetleri lāmiyyelerdir. 

(S,T+ �İşve’den bunda nāz ve şīve murāddır. Peyāmī yā’sı vaḥdet veyā tenkīr 

içündür. Ser-i bīmār iżāfeti lāmiyyedir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh Te�ālā cānānıñ çīn-i ebrūsını �avf eylesün ki, egerçi 

beni zār u nā-tuvān eyledi, ammā �işve ile ben bīmārıñ başı ucına ya�nī yaṣ-

duġına ṣıḥḥat ḫaberini de getürdi. Ya�nī cānāndan çīn-i ebrū ḫışm u ġażab 

nişānıdır, ammā nāz ü şīve �alāmeti olmaġla ben bīmārıñ başı üzerine peyām-ı 

ṣıḥḥat da getürdi. Ḥāṣılı, çīn-i ebrū-yı cānān hem bīmār ider, hem ṣıḥḥat baġış-

lar. Çīn yerine çeşm yazan beytiñ ma�nāsına im�ān-ı (M,T+ naẓar) eylememiş1. 

Bīmār bunda īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmuş, zīrā çeşm-i cānān da bīmārdır.

ش ه  א כ از ز  א آن و و آن 
ار  آورد د دل כאری כ  ا ر  

Ḫoşā ān vaḳt u ān sā�at ki ez-zulf-i girih-bendeş

Be-der mī-burd dil kārī ki ḫaṣm iḳrār mī-āverd

Ḫoşā; elif ḥarf-i mübālaġadır. Ki ḥarf-i beyān. Girih-bend dügümli di-

mekdir, şīn-i żamīr cānāna rāci�dir. Be-der mī-burd ṭaşra iledürdi ya�nī çıḳa-

rurdı. Dil, mī-burd’uñ fā�ili ve kār mef�ūli ve yā ḥarf-i vaḥdet ve ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. Ḫaṣm mübtedā ve mā-ba�di ḫaberi.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ne ḫoşdur ol vaḳt u ol sā�at ki anıñ dügümli zülfinden 

göñül bir iş iḫrāc iderdi ki ḫaṣım bu ḳadar inkārla dilime iḳrār getürürdi1. 

Zülf-i girih-bendinden (257a) bir iş iḫrāc eylemekden murād kendini anıñ 

dāmından taḫlīṣ eylemekdir, ya�nī bir ṣan�atla kendüyi andan taḫlīṣ eyledi ki 

ḫaṣım begendi.

ا  داد אد  אر   אر ز  כ  ز ر
אر  آورد א כ כ از  א  א  

Zi-reşk-i tār-ı zulf-i yār ber-bād-ı hevā mī-dād

Ṣabā her nāfe-i muşkīn ki ez-Tātār mī-āverd

Reşk-i tār-i zulf-i yār iżāfetleri lāmiyyedir. Mī-dād’ıñ fā�ili ṣabā’dır. Nāfe-i 
muşkīn iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ zülfiniñ teline reşk ü ġayret eylemekden bād-ı hevāya 

virürdi bād-ı ṣabā her nāfe-i müşkīni ki vilāyet-i Tatar’dan getürürdi. Ya�nī nā-

fe-i tār-i zülf-i yāre nisbet nāfe-i Tatar hīç nesne degildir diyü getürdigi nāfeyi 

bād-ı hevāya virürdi.

א אم و  א    دا دی  ز 
دم כ  وار  آورد و   כ

�Aceb mī-dāştem dī şeb zi-Ḥāfıẓ cām u peymāne

Velī baḥẟi ne-mī-kerdem ki ṣūfī-vār mī-āverd

Baḥẟī; yā ḥarf-i tenkīr. Ki ḥarf-i ta�līl. Ṣūfī-vār ṣūfī gibi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice Ḥāfıẓ’dan cām u peymāneyi �aceb  ṭutardım ya�nī 

bāde-nūşluġını ta�accüb iderdim, ammā ma�ẕūr ṭutup baḥẟ eylemezdim ki ṣūfī 

gibi getürürdi. Ya�nī cām u peymāneyi maḫfī getürdüginden ṣūfīler gibi, aña 

ta�arruż eylemezdim zerrāḳ zāhid ü �ābidler gibi.

1 S: bir iş iḫrāc iderdi ki ḫaṣm yoḳdur iḳrār-ı dilime inkār getürürdi. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

אز دارد אر  ع و  א   آن כ 
م او  و دو  دارد אدت 

Her ān k’ū ḫāṭır-ı mecmū� u yār-ı nāzenīn dāred

Sa�ādet hem-dem-i ū geşt u devlet hem-nişīn dāred

Ḫāṭır-ı mecmū� ve yār-ı nāzenīn iżāfetleri beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her ol kimseniñ ki mecmū� ḫāṭırı ve nāzenīn yāri vardır, 

ya�nī ḫāṭırı perīşān olmaya ve yāri de nāzenīn ü bī-naẓīr ola, sa�ādet ol kim-

seniñ hem-demi oldı ve hem-nişīn devleti vardır, ya�nī devlet kendüye yārdır. 

Ḥāṣılı, bu iki vaṣfıñ ṣāḥibi kām-bīn ü kām-rāndır.

א از    را در  
אن در آ دارد אن  כ  כ آن آ

Ḥarīm-i �ışḳ-rā dergeh besī bālāter ez-�aḳl’est

Kesī ān āsitān būsed ki cān der-āstīn dāred

Ḥarīm-i �ışḳ iżāfeti beyāniyye, rā ḥarf-i taḫṣīṣ. Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ān 
āsitān ya�nī dergāh-ı �ışḳ. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Cān der-āstīn terk-i cāndan 

kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ ḥarīminiñ ya�nī ḥavlısınıñ dergāhı ve ḳapusı dergāh-ı 

�aḳıldan bālāraḳdır1. İmdi dergāh-ı �ışḳ āsitānını bir kimse būs ider ki cānı 

yeñinde ola, ya�nī naḳd-ı cānı anıñçün beẕl2 ü terk eylemege ḳādir ola. Ḥāṣılı, 

āsitān-i3 mükerrem-i �ışḳa bir kimse vāṣıl olur ki yolına cānın revān eylemege 

mālik ola.

1 S: bālārekdir. 

2 S: bend. 

3 S: dergāh-ı. 
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א אن      د
אن ز  دارد א   כ  
Dehān-ı teng-i şīrīneş meger muhr-i Süleymān’est

Ki naḳş-ı ḫātem-i la�leş cihān zīr-i nigīn dāred

Dehān-ı teng-i şīrīn iżāfetleri beyāniyyelerdir. Meger ke�enne ma�nāsı-

nadır. Muhr-i Suleymān iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Naḳş-ı ḫātem-i 
la�l iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir, şīn-i żamīr dehān’a rāci�dir. Cihān, dā-
red’iñ mef�ūl-i evveli ve zīr-i nigīn mef�ūl-i ẟānīsi ve fā�ili taḥtında müstetir 

naḳş-ı ḫātem’e rāci� żamīrdir. Nigīn yüzük ḳaşıdır. <T,F+ Naḳş mübtedā, dāred 

ḫaberi, bāḳīsi ma�lūmdur.>

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ teng ü şīrīn dehānı ke�enne mühr-i Süleymān’dır 

ki ol dehānıñ ḫātem-i la�l naḳşı1 cihānı nigīni ya�nī ḥükmi altınada ṭutar, ya�nī 

tamām-ı cihān maḥkūmıdır. Naḳş-ı ḫātem-i la�lden murād lebleri naḳşıdır 

ve ḫātem-i la�l dehānıdır. Ḥāṣılı, dehānı ḫāteminiñ (257b) nigīniniñ �ālem 

maḥkūmıdır, niteki nigīn-i mühr-i Süleymān’ıñ böyle idi2.

כ  آ  و ا    و  
د را כ  آن و ا دارد אزم د 

Leb-i la�l u ḫaṭ-ı muşkīn çu āneş hest u īneş hest3

Bi-nāzem dil-ber-i ḫod-rā ki ḥusneş ān u īn dāred

Ān’la leb-i la�l’e ve īn’le ḫaṭ-ı muşkīn’e işāretdir, leff ü neşr ṭarīḳiyle. 

Bi-nāzem ḳıvanayım ya�nī ḳurbān olayım4. Dil-ber-i ḫod iżāfeti lāmiyyedir 

ve rā ḥarf-i taḫṣīṣ. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḥusneş; şīn-i żamīr dil-ber’e rāci�dir. Ān 

güzellikden kināyetdir ve īn’le meẕkūrlara işāretdir. Ḳıyās īnhā idi, vezin ve 

ḳāfiye żarūretinden īn didi.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim cānānımızıñ leb-i la�l ü ḫaṭṭ-ı müşkīni vardır, ya�nī 

çünki hem ol vardır ve hem bu vardır, ḳurbān olayım kendi cānānıma ki hem 

ānı var ve hem bu meẕkūrları. Mıṣrā�-ı evvelde āneş hest u īneş nīst, nūn-ı 

nāfiye ile, yazup ma�nāsını; ẓāhir, maḥbūbınıñ leb-i la�l ü ḫaṭṭ-ı müşkīnden biri 

var ise biri yoḳdur diyenler varı ve yoġı farḳ eylemezler imiş5.

1 M: naḳş-ı ḫātem-i la�li. 

2 T: böyledir. 

3 S: nīst. 

4 S: bi-nāzem ḳıvanuram ya�nī ḳurbān olayın. M: bi-nāzem ḳurbān olayın. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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א  دان ا א    روی ز 
א  ز ز دارد ا א כ دوران 
Çu ber-rūy-ı zemīn bāşī tuvānayī ġanīmet dān

Ki devrān nā-tuvānīha besī zīr-i zemīn dāred

Tuvānayī, yā-yı ẟānī ḥarf-i maṣdardır, evvelkisi aṣlī. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Nā-tuvānīhā; yā ḥarf-i maṣdar, ḳudretsizlikler dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Çünki yer yüzi üzere 

olasın, ḳudret u ḳuvveti ġanīmet bil, ya�nī her nesneye ḳādir olduġuñı Al-

lāh’dan bir ulu ni�met bil. Zīrā devrānıñ yer altında ḳudretsizlikleri çoḳdur, 

ya�nī niçe ḳādirler yer altında ḳudretsiz, nā-tuvān u zebūn olup yaturlar ki hīç 

nesneye ḳudreti irişmez.

אن را אن و  اری  ای  
ت  ر دارد ر   כ 
Be-ḫārī me-nger ey mun�im ża�īfān u naḥīfān-ra

Ki ṣadr-ı meclis-i �izzet faḳīr-i reh-nişīn dāred

Be-ḫārī; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve yā ḥarf-i maṣdar. Me-nger fi�l-i nehy müf-

red muḫāṭab, baḳma dimekdir. Mun�im ism-i fā�ildir, ṣāḥib-i ni�met ma�nāsına 

ya�nī ġanī. Ki ḥarf-i ta�līl. Ṣadr-ı meclis-i �izzet iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyye-

dir. Faḳīr-i reh-nişīn iżāfeti beyāniyye ve mübtedādır. Reh-nişīn vaṣf-ı terkī-

bīdir, yolda oturıcı ma�nāsına, ḥaḳīr u ẕelīlden kināyetdir, zīrā ẕelīl dilenciler 

yollarda oturaġandır. Dāred ḫaberi ve ṣadr muḳaddem mef�ūli ve taḥtında 

żamīr faḳīr’e rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ġanī, ża�īflere ve naḥīflere ḥaḳāretle naẓar eyleme, zīrā 

�izzet ü ḥürmet meclisiniñ ṣadrı ve başı reh-nişīn faḳīrleriñdir. Ya�nī �uşşāḳ-ı ża�īf 

ü naḥīfe ḥaḳāretle naẓar eyleme, zīrā ṣadr-ı meclis-i �izzet �uşşāḳ-ı bī-nevānıñdır. 

Mun�im lafẓını ism-i mef�ūl ṣīġası üzere aḫẕ eyleyen ma�nāyı bilmez imiş1.

ا אی  אن و  د دان   
כ   از آن  כ  از   دارد

Belā-gerdān-ı cān u ten du�ā-yı mustmendān’est

Ki bīned ḫayr ez-ān ḫirmen ki neng ez-ḫūşe-çīn dāred

1 <F+ Redd-i Şem�ī>
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Belā-gerdān vaṣf-ı terkībīdir, gerdānīden’den, döndürmek ma�nāsına, 

cān’a iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Du�ā-yı mustmendān iżāfeti lā-

miyyedir. Belā-gerdān mübtedā, du�ā-yı mustmendān ḫaberi. Ki ismdir, kim 

ma�nāsına. Ḫūşe-çīn vaṣf-ı terkībīdir, çīnīden’den, divşirmek ma�nāsına, başaḳ 

divşirici dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Derdmendleriñ du�āsı belāyı cān u tenden döndüricidir. 

Mıṣrā�-ı ẟānīyi ḥükm-i meẟelde (258a) icrā idüp buyurur: Kim ḫayır görür ol 

ḫarmandan ki ḫūşe-çīnden �ār ider. Ya�nī fuḳarādan �ār eyleyen aġniyā emvāl 

ü ni�metlerinden ḫayır görmezler. Pes, müstmendlerden istimdād idüp ḫayır 

du�āların almaḳ gerek.

אن و  א  ی   א از   ر
م כ دارد و  כ   و כ

Ṣabā ez-�ışḳ-ı men remzī bi-gū bā-ḫusrev-i ḫūbān1

Ki ṣed Cemşīd u Keyḫusrev ġulām-ı kemterīn dāred

Ṣabā münādā. Remzī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bā ḥarf-i ṣıla. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Kemter; ter edāt tafḍīldir, (S+ kemrek dimekdir) ve yā ve nūn edāt-ı nisbet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, benim �ışḳımdan ol şāh-ı ḫūbāna bir remz söyle, 

ancılayın şāh-ı ḫūbān ki alçaḳ ḳulları yüz Cemşīd ü Keyḫusrev’dir, ya�nī en 

eksikli2 ḳulları bunlar gibidir.

א  א  ا   و    
ا  دارد א  ش כ 
Vu ger gūyed ne-mī-ḫāhem çu Ḥāfıẓ �āşıḳ-ı muflis

Bi-gūyīdeş ki sulṭānī gedāyī hem-nişīn dāred

Vu ger gūyed eger dirse3. �Āşıḳ-ı muflis iżāfeti beyāniyyedir. Bi-gūyīdeş 
fi�l-i emr cem�-i muḫāṭab, şīn żamīri şāh-ı ḫūbāna rāci�dir, ol şāh-ı ḫūbāna söy-

leñ dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir. Sulṭānī ve gedāyī yā’ları tenkīr 

içün olmaḳ rūşendir. Hem-nişīn’den bunda murād muṣāḥibdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger şāh-ı ḫūbān dirse ki Ḥāfıẓ gibi müflis �āşıḳ istemem, 

aña söyleñ ki pādişāh gedāyı hem-nişīn ṭutar ya�nī muṣāḥib idinür. Ḥāṣılı, 

pādişāhlar gedālarla muṣāḥabet idegelmişlerdir, sen de bir pādişāhsın, beni 

1 <F+ bā-ān şeh-i ḫūbān, nüsḫa.>

2 S: eksik. 

3 M: ammā eger dirse. 
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muṣāḥib idinseñ ġarīb degil. Sulṭānī ve gedāyī yā’larını ḥarf-i vaḥdet ṭutup bir 

sulṭān bir gedāyı hem-nişīn ṭutar diyenler ḫayli ibhām1 buyurmuşlar2.

247

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Mefā�īl

אد א  ار  د כ د
אد  כ و  

Dīr’est ki dil-dār peyamī ne-firistād

Ne-nvişt kelāmī vu selāmī ne-firistād

Dīr lafẓ-ı müşterekdir, geç ve çoḳdan ma�nāsına, (F+ bunda çoḳdan ma�nā-

sınadır.) Ki ḥarf-i beyān. Ne-firistād fi�l-i nefy-i māżī, göndermedi.

Maḥṣūl-i Beyt: Çoḳdandır ki dil-dār bir ḫaber göndermedi, bir kelām yaz-

madı ve bir selām göndermedi. Ḥāṣılı, çoḳ zamāndır ki bize ne selāmı ve ne 

kelāmı ve ne peyāmı geldi dimekdir.

اران אه  אدم و آن  א   
אد א  وا و  כ 

Ṣed nāme firistādem u ān şāh-ı suvārān

Peykī ne-devānīd u peyāmī ne-firistād

Firistādem gönderdim dimekdir. Vāv ḥarf-i ḥāl. Şāh-ı suvārān iżāfeti lā-

miyyedir. Peykī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ne-devānīd fi�l-i nefy-i māżī, yildirmedi 

ya�nī segirtdirmedi dimekdir. Peyāmī yā’sı beyt-i sābıḳıñ yā’ları gibi vaḥdeti-

çündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben yüz nāme gönderdim, ḥālbuki ol süvārlar pādişāhı bir 

peyk segirtdirmedi ve bir ḫaber göndermedi, ya�nī nāmeme muḳayyed olup 

cevāb göndermedi.

1 M, S, T: īhām. F nüshası esas alındı.

2 <F+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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ه ی  و   ر
אد ا  כ  رو כ آ

Sūy-ı men-i vaḥşī-ṣıfat-ı �aḳl-remīde

Āhū-revişī kebk-ḫırāmī ne-firistād

Sūy-ı men-i vaḥşī-ṣıfat iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Vahşī; yā ḥarf-i 

nisbet. Vaḥşī-ṣıfat vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, �aḳl-remīde’ye iżāfeti beyāniy-

yedir. �Aḳl-remīde vaṣf-ı terkībīdir, �aḳlı ürkmüş ma�nāsına ya�nī cünūn ġalebe 

eylemiş dimekdir. Āhū-reviş vaṣf-ı terkībīdir, reviş ism-i maṣdardır ve yā ḥarf-i 

vaḥdet. Kebk-ḫırām da böyledir bi-
aynihi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben �aḳlı ürkmüş vaḥşī ṣıfatlunuñ cānibine bir āhu yüriyiş-

lü1, kebk ṣalınışlu göndermedi, ya�nī bu ṣıfatlu bir peyk göndermedi2.

غ دل از د ا   دا כ 
אد ن  دا  وز آن  

Dānist ki (258b) ḫāhed şudenem murġ-i dil ez-dest

V’ez-ān ḫaṭ-ı çun silsile dāmī ne-firistād

Ki ḥarf-i beyān. Şudenem; mīm ma�nā cihetinden dil’e muḳayyeddir, di-
lem taḳdīrinde. V’ez-ān; vāv ḥarf-i ḥāl.

Maḥṣūl-i Beyt: Bildi ki murġ-i dilim elden gidiserdir, ḥālbuki ol silsile gibi 

ḫaṭdan bir ṭuzaḳ göndermedi. Ḫaṭdan bunda murād nāmede yazılan ḫaṭdır ki 

saṭır saṭır müselseldir. Ya�nī kendü ḥaṭṭıyla bir nāme irsāl eylemedi ki anıñla 

murġ-i dil tesellī bulup ārām ide.

כ  א  אد כ آن 
אد א  رم و  دا כ 

Feryād ki ān sāḳī-i şeker-leb-i ser-mest

Dānist ki maḫmūrem u cāmī ne-firistād

Sāḳī-i şeker-leb-i ser-mest iżāfetleri beyāniyyedir. Ser-mest müstaġnī di-

mekdir, serḫoşa da dirler.

1 M: revişli. 

2 F nüshasında ekler dar ünlüyle yazılmış: ‘yüriyişli.. ṣalınışlı.. ṣıfatlı’
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Maḥṣūl-i Beyt: Feryād ki ol müstaġnī şeker-leb sāḳī bildi ki maḫmūrum 

ve baña bir cām göndermedi. Ya�nī �ışḳ u muḥabbeti beni bī-iḫtiyār eyledügini 

bildi ve baña bir teskīn virür ḫaber göndermedi.

אت א אت و  ا ف כ ان כ زدم 
אد א    از  

Çendān ki zedem lāf-ı kerāmāt u maḳāmāt

Hīçem ḫaber ez-hīç maḳāmī ne-firistād

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḳadar ki ṭarīḳ-i �ışḳda kerāmāt u maḳāmāt lāfını ur-

dum, ya�nī ol ḳadar didim ki seniñ �ışḳıñda bir mertebeye vāṣıl oldum ki ben-

den ṣādır olan hep velāyet ü kerāmetdir, hīç baña bir maḳāmdan hīç bir ḫaber 

göndermedi. Ya�nī benim lāfıma hīç bir vecihle i�tibār idüp iltifāt eylemedi1.

א ا  אش כ وا אدب  א 
אد א   אه   

Ḥāfıẓ be-edeb bāş ki vā-ḫāst ne-bāşed

Ger şāh peyāmī be-ġulāmī ne-firistād

Be-edeb; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Bāş fi�l-i emr müfred muḫāṭab. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Vā-ḫāst ṣūrī ḥesāb2 ma�nāsında müsta�meldir, ya�nī teftīş ü tefaḥḥuṣ3.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, edeble ol ki su�āl ü cevāb olmaz ya�nī niçün ve 

neden ötüri dinilmez eger pādişāh bir ḳulına bir ḫaber göndermezse. Ya�nī 

pādişāha sen ḳuluña niçün ḫaber4 göndermediñ (S,F+ dinilmez. İmdi ey Ḥāfıẓ, 

sen de bir ġulāmsın ve cānān pādişāhdır, pes imdi kelām ü selām ü peyām gön-

dermedi) diyü ḫiṭāb saña düşmez. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; ey Ḥāfıẓ, edeble 

ol ki taḥassür itmek ve dilemek olmaz diyen ve ey Ḥāfıẓ edeble ol ki ilḥāḥ u 

ibrām eylemek gerekmez diyen vā-ḫāst’ıñ ma�nāsını bilmezler imiş5.

1 M: iltifāt idüp i�tibār eylemedi. 

2 S: ṣūrī ve ḥasenāt. 

3 M, S, T: ya�nī teftīş, tefaḥḥuṣ eyledi dimekdir. F nüshası esas alındı.

4 M: peyām. 

5 <F+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

ه زده    ای   
כ  כ  ا  ای  א از 

Ey peste-i tu ḫande zede ber-ḥadīẟ-i ḳand

Muştāḳem ez-berāy-ı Ḫudā yek şeker bi-ḫand

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur, taḳdīri ey cānāndır. Peste-i tu iżāfeti 

lāmiyyedir, peste’den murād dehāndır teşbīh ṭarīḳiyle. Ḥadīẟ-i ḳand iżāfeti 

lāmiyyedir. Bi-ḫand; bā ḥarf-i te�kīd ve ḫand fi�l-i emr müfred muḫāṭab, gül 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, seniñ dehānıñ ḳand sözine gülmüşdür, ya�nī şe-

ker añıldıḳca1 ḫande idüp mezelenmişdir, ḥāṣılı, şekeri begenmemişdir. Pes, 

imdi müştāḳım, Allāh içün bir ṭatlu ḫande eyle ki müteleẕẕiẕ olayın ve daḫi 

şeker sözini söylemeyeyin. Ya�nī seniñ ṭatlu gülüşün sebebiyle şekeriñ sözüni 

söylemeyelüm ve adını anmayalum. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; müştāḳım, Al-

lāh içün bir būse ḫandeye diyen gülecek2 ma�nā virmiş3.

ه دم ز כ אر   א כ 
د  ا را  ای  כ  

Cāyī ki yār-i men be-şeker-ḫande dem zened

Ey peste kīstī tu Ḫudā-rā be-ḫod me-ḫand

Cāyī; yā ḥarf-i vaḥdet. (259a) Ki ḥarf-i beyān veyā ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Dem 
zened nefes ura ya�nī söz söyleye. Kīstī tu  sen kimsin4, ma�nā-yı istifhāmı 

mutażammındır. Be-ḫod; bā ḥarf-i ṣıla. Me-ḫand fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, 

(M,T+ kendüñe) gülme dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir yerde ki benim yārim şeker-ḫande ile tekellüm eyle-

ye, ya�nī ṭatlu gülmekle söz söyleye, ey fıstıḳ sen kimsin, Allāh içün kendüñe 

1 S: aġladuḳda. 

2 S: gökçek. 

3 <F+ Redd-i Şem�ī>

4 T, F: kim iseñ. 
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gülme, ya�nī kendüñi rüsvāy eyleme, zīrā sende dehān var ise şeker-ḫande ile 

(M,T+ tekellüm yoḳdur.)

אرد כ دم ز א    ز 
د  رم כ    ز  

Ṭūbā zi-ḳāmet-i tu ne-yāred ki dem zened

Zīn ḳıṣṣa bi-gẕerem ki suḫan mī-şeved bulend

Ne-yāred ḳādir olmaz. Ki ḥarf-i beyān. Dem zened tekellüm eyleye ma�nā-

sınadır. Mī-şeved bulend yüksek olur ya�nī uzar.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭūbā seniñ ḳāmetiñden söz söylemege ḳādir degil, ya�nī 

seniñ ḳāmetiñe öykünüp kendüyi aña beñzedimez. Bu ḳıṣṣadan geçelim ki 

söz bülend olur, ya�nī Ṭūbā ve seniñ ḳāmetiñ baḥẟinden geçelim ki söz uzar. 

Ḥāṣılı, Ṭūbā ve seniñ ḳāmetiñ ḳıṣṣası bir muṭavvel ḳıṣṣadır, anıñ taṭvīlinden 

geçmek gerek. Bunda bulend ziyāde ḫūb vāḳi� olmuş.

א و    ز ه    
د  د  א   

Ger ṭīre mī-numāyi vu ger ṭa�ne mī-zenī

Mā nīstīm mu�tekid-i merd-i ḫod-pesend

Ba�żı nüsḫada ṭīre yerine ṭanz vāḳi�dir, suḫriyye na�nāsına. Ṭīre ḳaḳımaḳdır 

ġażab ma�nāsına. Mu�tekid-i merd-i ḫod-pesend iżāfetleri ism-i fā�iliñ mef�ū-

line iżāfetidir ve beyāniyyedir. Mu�tekid ıṣṭılāḥ-ı �Acemde muḥibb ma�nāsına-

dır. Ḫod-pesend vaṣf-ı terkībīdir, kendin begenici ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Ṭanz u ġażab da göste-

rirseñ, ṭa�ne de urursañ biz ḫod-pesend kişiniñ muḥibb u mu�teḳidi degiliz, ya�nī 

seniñ bize ṭanz u ṭa�ne ve ġażab gösterdügüñ kendüñi begenüp ḫod-bīn olduġuñ 

içündür, ammā biz merd-i ḫod-bīn ü ḫod-pesendi sevmeziz, ḥāṣılı, biz münkirleri 

sevmeziz. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını muḫāṭaba taḫṣīṣ idüp; sen ḫod-bīn kimseye 

muḥibb degiliz diyen ṭarīḳ-i ta�rīżi terk idüp taṣrīḥe sülūk eylemiş1.

د אه כ  אل  آ ز آ 
אر ا כ آن را כ دل  

Z’āşuftegī-i ḥāl-ı men āgāh key şeved

Ān-rā ki dil ne-geşt giriftār-ı īn kemend

1 <T+ Redd-i Şem�ī> <F+ Redd-i Şem�ī-i herze-gū>.



1475Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Āşuftegī; aṣlı āşufte idi, yā-yı maṣdarī gelmek sebebiyle hā-yı resmī kāf-ı 

�Acemīye tebdīl olmuşdur, ma�nāsı ḳarış murış olmaḳdır, perīşān ma�nāsına da ge-

lür, delirmekde de müsta�meldir, ḥāl’e iżāfeti ve ḥāl’iñ men’e iżāfeti lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ḥālimiñ āşüfteliginden ve perīşānliginden1 ḳaçan 

āgāh olur ol kimse ki anıñ göñli bu kemend-i �ışḳa giriftār olmamış ola? Ya�nī 

�āşıḳ olmayan bī-derd ehl-i derdiñ ḥālinden āgāh olmaz, zīrā �ışḳ u muḥabbet 

derdini çeken bilür, çekmeyen ne bilür? ‘Men lem yeẕuḳ lem ya
rif ’2.

ن ه رود  دت از د ا כ 
אن  אی  رود כ دل در و

Ḫāhī ki ber-ne-ḫīzedet ez-dīde rūd-ı ḫūn

Dil der-vefā-yı ṣoḥbet-i rūd-ı kesān me-bend

Ḫāhī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, ma�nāy-ı istifhāmı mutażammın, diler 

misin dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Ber ḥarf-i te�kīd, ne-ḫīzedet; ne-ḫīzed fi�l-i 

nefy-i mużāri� müfred ġā�ib, tā ma�nā cihetinden dīde’ye muḳayyeddir, ez-dī-
deet taḳdīrinde. Rūd dereye dirler, ırmaḳ ma�nāsına, ḫūn’a iżāfeti beyāniyye. 

Der ḥarf-i ṣıla. Vefā-yı ṣoḥbet-i rūd-ı kesān iżāfetleri lāmiyyelerdir. Me-bend 

(259b) fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, baġlama dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Diler misin ki gözüñden ḳan ırmaġı ḳalḳmaya ya�nī gö-

züñ ḳan yaş aḳıtmaya, göñlüñi kimseler oġulları muṣāḥabeti vefāsına baġlama, 

ya�nī eliñ3 evlādına �āşıḳ olup göñül virme. Ḥāṣılı, ġam u ġuṣṣadan (S,T+ sālim) 

ve nāle ve giryeden emīn olmaḳ isterseñ4 dilber sevme.

א م  آن  رخ כ ق  אزار 
אن و دل  آ رو כ  א 

Bāzār-ı şevḳ germ şud ān şem�-ruḫ kucā’st

Tā cān u dil ber-āteş-i rūyeş konem sipend

Bāzār-ı şevḳ iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. Şem�-ruḫ vaṣf-ı terkībī aḳsāmın-

dandır. Tā ḥarf-i ta�līl. Āteş-i rūyeş iżāfeti beyāniyyedir. Sipend yüzerlik.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāzār-ı şevḳ ḳızdı ya�nī şevḳ ġālib oldı. Ol şem�-ruḫ cānān 

ḳandadır, tā cān u dili āteş-i rūyına sipend ideyim, ya�nī şem�-i rūyını görüp 

1 S, M: perīşānlıġından. 

2 Tatmayan bilmez. 

3 S: iliñ. 

4 S: emīn olayın dirseñ. 
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āteş-i ruḫsārına cān u dilimi  niẟār eyleyeyim1 dimekdir. Ve cā�izdir ki āteş-i rū 

iżāfeti lāmiyye ola mecāzen.

כאن  כ ۀ  ك  א  
א  ارزم  אی   א  دا כ

Ḥāfıẓ çu terk-i ġamze-i Türkān ne-mī-konī

Dānī kucā’st cāy-ı tu Ḫārezm yā Ḫocend

Ḥāfıẓ münādā, ḥarf-i nidā maḥẕūf. Ġamze-i Türkān iżāfeti lāmiyye-

dir. Türkān’dan bunda murād maḥbūbandır. Dānī fi�l-i mużāri� muḫāṭab, 

ma�nā-yı istifhāmı mutażammın, bilür misin dimekdir. Cāy-ı tu iżāfeti lāmiy-

yedir. Ḫārezm cevāb-ı istifhāmdır bir mużāf taḳdīri ile ya�nī şehr-i Ḫārezm 

ve şehr-i Ḫocend, [bu ikisi] Māvera�ü’n-nehir’de birer şehriñ ismidir ki Etrāk 

memleketleridir, ya�nī Özbek ve Çaġatay diyārıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çünki maḥbūblar ġamzesini terk eylemezsin, bi-

lür misin seniñ yeriñ neredir? Şehr-i Ḫārezm veyā şehr-i Ḫocend’dir. Türkān 

�ibaretiçün Ḫārezm ve Ḫocend’i ẕikr eyledi, yoḫsa anlarıñ maḥbūblarınıñ artıḳ 

ṣafāsı yoḳdur.

249

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün

آ א כאم   ارم  د از  
آ אن ز   א  אن  א א  ر 

Dest ez-ṭaleb ne-dārem tā kām-ı men ber-āyed

Yā ten resed be-cānān yā cān zi-ten ber-āyed

Ne-dārem ṭutmam ya�nī çekmem. Tā ilā ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Elimi ṭalebden çekmem ya�nī ṭalebi terk eylemem murā-

dım ḥāṣıl olınca. Yā ten cānāna irişe veyā cān tenden çıḳa. Ḥāṣılı, telebi elden 

ḳomam, yā ten cānāna vāṣıl ola veyā ṭalebinde ölem, ya�nī ölince ṭalebi terk 

eylemem dimekdir.

1 S: idem. 
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אری ان   אن  א  دم   و
אن ز   آ א  אك כ  א و 
Her dem çu bī-vefāyān ne-tvān girift yārī

Māyīm u ḫāk-i kūyeş tā cān zi-ten ber-āyed

Māyīm u ḫāk-i kūyeş; vāv ḥarf-i ma�a ma�nāsına. Ḫāk-i kūyeş iżāfetleri 

lāmiyyelerdir1.

Maḥṣūl-i Beyt: Her nefes ve her sā�at2 vefāsızlar gibi bir yār ṭutmaḳ olmaz, 

ya�nī hergün bir dilbere3 �āşıḳ olmaḳ olmaz. İmdi biz ol cānānıñ ḫāk-i kūyıy-

layız4 cānımız tenden çıḳınca. Ḥāṣılı, ölince andan ġayri dilber sevmeziz. Bu 

beytde redd-i maṭla� buyurmuş.

א ت در دل כ از د אن   و 
آ ن  אن از    כא 

Cān ber-leb’est u ḥasret der-dil ki ez-dehāneş

Ne-grifte hīç kāmī cān ez-beden ber-āyed

Ez-dehāneş mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ne-girifte; hā’sı hā-yı terettübdür, 

ṭutmayup dimekdir. Kāmī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Cān dudaḳda ve ḥasret lebdedir ki cānānıñ dehānından 

bir murād almayup cān bedenden çıḳar, ya�nī cānāndan murād almayup cān 

bedenden ḥasretle çıḳar.

א א آ   ت د از 
آ אن כ زان د  د כאم 
Ez-ḥasret-i dehāneş āyed be-teng cānem

Ḫod kām-ı teng (260a) -destān key zān dehen ber-āyed

Āyed be-teng cānem ya�nī cānım ṭarılur5. Teng-destān elif ve nūn’la cem� 

oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīri �āşıḳān-ı teng-destān’dır. Teng-dest 
vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, eli yufḳa ma�nāsına, müflisden �ibaretdir.

1 S: iżāfetleri ma�a ma�nāsınadır. 

2 S: her nefes ve her dem ve her sā�at. 

3 S: mertebeye. 

4 S: kūyı ilevüz. 

5 M: ṭar olur. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ dehānı ḥasretinden cānım ṭarılur1, faḳīrleriñ 

murādı ḫod ol dehāndan ḳaçan ḥāṣıl olur? Ya�nī dehānı ḥasretinden cānım 

tenge gelüp mużṭarib olmanıñ ne fā�idesi var ki ben teng-destim, ḥālbuki 

teng-destleriñ murādı ol dehāndan ḥāṣıl olmaz.

אت و  אی    از و
آ כ آ درو دود از כ 

Bi-gşāy turbet-i men ba�d ez-vefāt u bi-nger

K’ez-āteş-i derūnem dūd ez-kefen ber-āyed

Turbet’den murād ḳabirdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ḳabrimi vefātımdan ṣoñra aç ve naẓar eyle ki derū-

num āteşinden kefenimden dütün çıḳar, ya�nī seniñ �ışḳıñ āteşi göñlümde 

merkūz u ẟābitdir, ölmekle söyünmez, belki vefātımdan ṣoñra gine dilimde 

ẟābit ü ḳā�imdir

א א و  א  را از   
אرون  آ و در  آ    

Ber-ḫīz tā çemen-rā ez-ḳāmet u ḳıyāmet

Hem serv der-ber āyed hem nārven ber-āyed

Tā ḥarf-i ta�līl. Çemen-rā; rā ḥarf-i taḫṣīṣ. Ḳıyāmet tā’sı żamīr-i ḫitābdır. 

Serv der-ber āyed serv ḥāṣıla gele ya�nī (S+ yemiş vire, şevkinden nārven de 

çıka ya�nī) boy vire.

Maḥṣūl-i Beyt: Ayaḳ üzere ḳalḳup boy göster, tā ki çemeniñ seniñ boyuñ-

dan ve ḳıyāmıñdan, ya�nī ayaġ üzere ṭurmañdan hem serv ẕevḳ u şevḳinden 

ḥāṣıla (M,T+ ve meyveye) gele ya�nī meyvedār ola, hem ḳara aġaç ḳalḳup boy vire 

ya�nī boy çeke, ḥāṣılı, seniñ ḳāmetiñe ve ḳıyāmıña öykünüp bunlardan bu ḥā-

letler ẓuhūr eyleye. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; ḳalḳ, tā çemeniñ seniñ ḳıyāmet 

ḳāmetiñden ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; hem serv ṭapu ḳıla,  hem nārven 

ayaġ üzere ḳalḳa diyen beytiñ ma�nāsını bir ḫoşça ref� idememiş. Mıṣrā�-ı ẟānī-

de evvelki ber sīne ma�nāsınadır diyen �aceb ne2 mülāḥaẓa eyledi3.

1 M: ṭar olur. 

2 S: �aceb ma�nā. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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א   رو אغ  ی آن כ در   
د   آ آ  و  دم 

Ber-būy-ı ān ki der-bāġ yābed gulī çu rūyet

Āyed nesīm u her dem gird-i çemen ber-āyed

Būy bunda ümīd ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ümīd üzere ki bāġda seniñ rūyuñ gibi bir gül bula, bād-ı 

nesīm gelür ve her dem çemen eṭrāfın ṭolanur ya�nī ziyāret eyler.

ان אی رو כ  وا  و 
آ د و زن  אد از  אی  כ 
Bi-nmāy rū ki ḫalḳī vālih şevend u ḥayrān

Bi-gşāy leb ki feryād ez-merd u zen ber-āyed

Ḫalḳī; yā ḥarf-i vaḥdet, bir bölük ḫalḳ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Rūyuñı göster ki bir bölük ḫalḳ vālih u ḥayrān olsunlar. 

Lebiñi aç ve tekellüme gel ki kelāmıñ leẕẕetinden merd u zenden feryād u fiġān 

çıḳa, ya�nī āh u nāleye geleler.

אه  دارد כ ز  כ   
כ  آ א آن  כ  ن ا دل 
Her yek şikest-i zulfet pencāh şest dāred

Çun īn dil-i şikeste bā-ān şiken ber-āyed

Şikest’den murād ca�ddir ya�nī zülfüñ büklümi. (M,T+ Pencāh elli.) Şest 
lüġatde olta ya�nī balıḳ oltası ki zülfün ucını büküldükde aña teşbīh iderler. 

Şiken de ca�d ma�nāsınadır. Ber-āyed bunda çıḳışur ma�nāsınadır ya�nī muḳā-

vemet u muḳābele ider dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ zülfüñüñ her bir büklüminiñ elli oltası ya�nī elli ḫam 

u tābı vardır. Pes, imdi bu ṣınıḳ göñül ol şiken-i zülfle nice çıḳışur, ya�nī nice 

muḳāvemet u muḳābele ide (260b) bilür? Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; zülfüñüñ 

her bir büklüminiñ elli �aḳlı gitmişi var diyen ve seniñ zülfüñüñ her bir bük-

lümi elli aġ ṭutar diyen evvelki hem lafıẓda ḫaṭā eylemiş ve hem ma�nāda ve 

ikincisi ma�nāda1. Zīrā, şest oltaya dirler, aġa dimezler. Niteki Sūzenī buyurur:

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Beyt:  א א  אه  ادش ز  אم و  אن  
א    אم  ن   א او  אم   

Cihān be-kām u murādeş zi-māh tā māhī

Be-kām-ı ḥāsid-i ū çun be-kām-ı māhī-i şest1

Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; niçe bir ṣınıḳ göñül ol şikene yuḳarı gelür 

diyen ve bu şikeste göñül ol şikene nice ġalebe ider diyen (M,T+ ikisi de) beytiñ 

ma�nāsına şikest virmişler2.

אزان ش در    ذכ 
آ א در ا  אم  א כ   

Gūyend ẕikr-i ḫayreş der-hayl-i �ışḳ-bāzān

Her cā ki nām-ı Ḥāfıẓ der-encumen ber-āyed

Ẕikr-i ḫayr iżāfeti beyāniyyedir ve şīn-i żamīr mıṣrā�-ı ẟānīde Ḥāfıẓ’a rāci�-

dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle. Ḫayl �Acem dilinde bölüge dirler, �ışḳ-bāzān’a 

iżāfeti beyāniyyedir. Encumen dernek ma�nāsınadır

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ-bāzlar bölüginde ẕikr-i ḫayrını söylerler ya�nī ḫayır-

la añarlar her yerde ki Ḥāfıẓ’ıñ adı dernekde3 ve meclisde çıḳup peydā ola 

ya�nī yād ola. Ḥāṣılı, her yerde ve her meclisde ki Ḥāfıẓ añılsa adını ḫayr ile 

añarlar.

1 Cihanda aydan balığa kadar her şey onun muradınca olsun. Çekemeyenlerin muradı ise oltadaki yem 

uğruna kancaya takılan balığın damağı gibi olsun.

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 S: dirnekde. 
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250

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

ده ا و כ אه  א   رو ا 
ده ا ه ا  כ אد ر 

Nisbet-i rūyet eger bā-māh u pervīn kerdeend

Ṣūretī nā-dīde ıṭlāḳī be-taḫmīn kerdeend

Nisbet-i rūyet iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Pervīn ülker, bun-

da Pervīn’i żarūret-i ḳāfiye1 içün getürmiş ola, yoḫsa rūy’ı Pervīn’e teşbīh 

ma�hūd degil, belki dendānı Pervīn’e teşbīh meşhūrdur. Niteki Kemāl-i Iṣ-

fahānī buyurur:

Beyt:  א ان  از   دو ر دّر د
ل   د  אه  ّא در    

Du reste durr-i dendān çun ez-lebeş bi-tābed

Gūyī meger $ureyyā der-māh kerd menzil2

Ve niteki Rükneddīn-i Bekrānī buyurur:

Beyt:  אن و ز  ی او  ا     د
ا   ب ا ۀ ا  دّر  از د

Lu�lu�-i dendāneş ki şud lālā-yı ū Pervīn zi-cān

Ez-dīde-i ehl-i naẓar durr-i ḫoşāb endāḫte3

Ṣūretī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Nā-dīde; hā ḥarf-i terettüb, gör-

meyüp dimekdir. Nüsḫalar böyle vāḳi�dir, ammā ḳıyās ṣūreteş nā-dīde. 

Iṭlāḳī be-taḫmīn kerdeend; ıṭlāḳī; yā ḥarf-i tenkīr. Be-taḫmīn; bā ḥarf-i 

muṣāḥabet, kerdeend’e müte�alliḳ, taḫmīn bir nesneyi oranlamaḳdır, 

ḳıyās ma�nāsına.

1 S: vezin

2 İki sıra hâlinde dizilmiş inci gibi dişleri dudaklarından parladığı zaman sanki Ülker yıldızı ayın konağına 

denk düşmüş gibi olur.

3 Ülker yıldızının candan/canıyla beslediği, dadılık ettiği o inci dişler âşıkların gözlerinden saçılmış parlak 

inci gibidir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rūyuñı eger māh u Pervīn’e teşbīh eyledilerse şekl 

ü ṣūret-i rūyuñı görmeyüp taḫmīn ü ḳıyāsla ıṭlāḳ eylemişlerdir. Ya�nī rūyuña 

māh u Pervīn didikleri1 ḥaḳīḳatle degildir, belki taḫmīn ü ḳıyāsladır, zīrā rū-

yuñı görmeden söylemişlerdir, ve-illā rūyuñı āfitāba bile teşbīh eylemezlerdi, 

degil ki māh u Pervīn’e. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; görülmemiş ṣūreti taḫmīne 

bir ıṭlāḳ2 eylemişlerdir diyen taḫmīnsiz  söylemişdir3.

א ر ا  אن    از دا
ده ا אد و  כ א כ از  כא آن 

Şemme�i ez-dāstān-ı �ışḳ-ı şūr-engīz-i mā’st

Ān ḥikāyethā ki ez-Ferhād u Şīrīn kerdeend

(M,T+ Şemme�i; yā vaḥdet ve hemze tevessül içündür.) �Işḳ-ı şūr-engīz-i mā 

iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Şūr-engīz vaṣf-ı terkībīdir, şūr fitne ve āşūb 

ya�nī şer ma�nāsınadır, zīrā şūr u şer dirler, engīz engīzīden’den müştaḳdır, 

fitne ve āşūb ḳoparıcı dimekdir. Şemme�i mā-ba�diyle muḳaddem ḫaber, ān 
ḥikāyethā mu�aḫḫar mübtedā. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim şūr-engīz �ışḳımız dāstānından bir şemmedir, ya�nī 

ġavġā ḳoparıcı �ışḳımızıñ (261a) ḳıṣṣasından bir cüz�īdir ol ḥikāyetler ki Fer-

hād’la Şīrīn’den eylemişlerdir, ya�nī bizim ġavġālı �ışḳımızıñ dāstānından Fer-

hād u Şīrīn ḳıṣṣası bir cüz�īdir.

כ ازل   א  א  ده כ  א
ده ا د آ  כ א  

Sāḳiyā mey dih ki bā-ḥukm-i ezel tedbīr nīst

Ḳābil-i taġyīr ne-bved ān-çi ta�yīn kerdeend

Bā bunda ḥarf-i ṣıladır. Ḥukm-i ezel iżāfeti beyāniyyedir, ḥāl ü şān-ı ezel 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bāde vir ki ḥükm-i ezele tedbīr yoḳdur, ya�nī 

ḥükm-i ezelī kimseniñ tedbīr ü taṣarrufını ḳabūl eylemez. (M,T+ Zīrā taġyīri 

ḳabūl eylemez ol nesne ki ezelde ta�yīn eylemişlerdir, ya�nī ḥükm-i ezelī taġyīr 

ḳabūl eylemez.)

1 S: Pervīn ıṭlāḳ eyledikleri. 

2 S, T, F: ilḥāḳ. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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د כ אدو  ۀ  אن دراز و   
ده ا כ כ אه و ز  אل  آ آن 

Hīç mujgān-ı dirāz u ġamze-i cādū ne-kerd

Ān-çi ān ḫāl-i siyāh u zulf-i muşkīn kerdeend

Mujgān-ı dirāz iżāfeti beyāniyyedir. Ġamze-i cādū da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Hīç uzun müjgān ve cādū ġamze eylemedi ol nesneyi ki 

ol ḫāl-i siyāhla zülf-i müşkīn eylemişlerdir, ya�nī bu ikisi eyledügini ol ikisi 

eylememişlerdir.

اری  ان  א כא ر در 
ده ا א כ אم  אن   כ 

Der-sifālīn kāse-i rindān be-ḫārī me-ngerīd

K’īn ḥarīfān ḫidmet-i cām-ı cihān-bīn kerdeend

Der-sifālīn; der ḥarf-i ṣıla, sifāl ṣaḳsı ya�nī ṭopraḳdan düzilen esbāb, desti 

ve çömlek gibi, yā ḥarf-i nisbet ve nūn ḥarf-i te�kīd. Kāse-i rindān iżāfeti 

lāmiyyedir. Be-ḫārī; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve yā ḥarf-i maṣdar, ḥaḳāretle dimek-

dir. Me-ngerīd fi�l-i nehy cem�-i muḫāṭab, naẓar eylemeñ dimekdir. K’īn; ki 
ḥarf-i (M,T+ ta�līl,) īn ism-i işāretdir ḥarīfān’a. Ḫidmet-i cām-ı cihān-bīn ker-
deend; ḫidmet’iñ (M,T+ cām’a) iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve cām-ı 
cihān-bīn beyāniyyedir, (S,T+ cihān-bīn vaṣf-ı terkībidir, cihan görici dimek-

dir,) cihān-bīn aṣlında aña nāẓır olandır, ammā bu cām cihānı görmege sebeb 

olduġıçün aña cihān-bīn didiler, müsebbebi sebebe ıṭlaḳ1 ḳabīlindendir, me-

cāz-ı mürsel ṭarīḳiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Rindleriñ ṣaḳsıdan kāsesine ḥaḳāretle naẓar eylemeñ, zīrā 

bu ṭā�ife cām-ı cihān-nümāya ḫidmet eylemişlerdir. Cām-ı cihān-nümādan 

murād göñüldür ve rindlerden murād �uşşāḳdır. (M,T+ Ya�nī �āşıḳlar) faḳīr 

olup evānī ve ẓurūfı sifālīn olduġına ḥaḳāretle baḳmañ, zīrā bu ḥarīfler 

göñüllerine sa�y u kūşişle taṣfiye virüp ṣafāy-ı ḳalbe mālik olmuşlar. Ḥāṣılı, 

dillerini cānān muḥabbetine ta�līḳ idüp dünyā ḥuṭāmına ta�alluḳdan taḫlīṣ 

eylemişlerdir. Pes, her cānibe ki naẓar ṣalsalar orayı2 göñül göziyle ḥicābsız 

müşāhede iderler.

1 S: isnād. 

2 S: ol arayı. 
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ر  כ ن دا ا א  د  از 
ده ا د رز را כ   כא כ

Ez-ḫired bīgāne�i çūn dāned ender-ber keşīd

Duḫter-i rez-rā ki naḳd-i �aḳl kābīn kerdeend

Bīgāne�i; yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül, ḫired’den bīgāne ya�nī 

dīvāne, lā-ya�ḳil ma�nāsına. Çūn, vāv-ı aṣliyye ile, edāt-ı istifḥamdır, keyfe 

ma�nāsına. Dāned bilür dimekdir, ḳudretden ta�bīrdir, Türkīde de bilür lafẓı-

nı gāh olur ḳudret ma�nāsında isti�māl iderler, idebilür ve idebilmez dirler, 

ya�nī ḳādirdir ve ḳādir degil diyecek yerde. Ender-ber; ender bunda bā-yı ṣıla 

ma�nāsınadır ve ber sīnedir. Duḫter-i rez iżāfeti lāmiyyedir, duḫter ḳız ve rez 

aṣmaya dirler, asma ḳızı dimekdir, ya�nī şarāb u bādeye1 bu tesmiye kināyet 

ṭarīḳiyledir, aṣmadan ḥāṣıl olduġıçün.

Maḥṣūl-i Beyt: �Aḳıldan bir bīgāne nice sīneye çekebilür rez ḳızını ki aña 

naḳd-ı �aḳlı kābīn eylemişlerdir, ya�nī bāde içen �aḳıl naḳdını aña mehir virür. 

Ḥāṣılı, şarāb izāle-i �aḳl ider. Pes, anı içen naḳd-i �aḳlı (261b) aldırır.

ام כ س ا ه ا از  כ אن   אכ
ده ا כ כ אق  א  אول  כ  ا 
Ḫākiyān bī-behre-end ez- cur�a-i ke�su’l-kirām

Īn teṭāvul bīn ki bā�-uşşāk-ı miskīn kerdeend

Ḫākiyān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, �āşıḳān-ı 
ḫākiyān dimekdir, yā ḥarf-i nisbetdir, ḫāke mensūb �āşıḳlar ya�nī ḫāksārlar, 

ḥaḳāretden �ibāretdir. Bī-behre bī-fā�ide ve bī-naṣīb dimekdir. Cur�a-i ke�-
su’l-kirām iżāfetleri lāmiyyelerdir, kirām kerīmiñ cem�idir, saḫīler ve eyiler 

dimekdir. Teṭāvul bunuñ gibi yerde2 ẓulüm ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān ve 

bā ḥarf-i ṣıla, �uşşāḳ-ı miskīn iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Uşşāḳ-ı ḫāksārān kerīmler ke�si cür�asından bī-fā�ide ve 

bī-naṣīblerdir, ya�nī müstemend �āşıḳlara kimse luṭf u iḥsān üzere degil, bu ẓul-

mi gör ki miskīn �āşıḳlara itmişlerdir. Ya�nī cür�a-i ke�s-i kirāmdan ḫāke naṣīb 

var ve ḫāksārlara yoḳ, zīrā �ādetdir cür�ayı ḫāke seperler. Ḥāṣılı, aġniyā fuḳarāya 

iltifāt eylemediklerinden şikāyetdir.

1 T, F: şarāb-ı bādeye. 

2 S: bunda. 
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אی  و    زاغ و ز ز
ده ا א כ אز و  ه  ا  ا כ
Şeh-per-i zāġ u zaġan zībā-yı ṣayd u ḳayd nīst

Īn kerāmet hem-reh-i şehbāz u şāhīn kerdeend

Şeh-per şāhper’den muḫaffefdir, aṣlında ḳanat çelegidir, ammā bunda ḳa-

nat murāddır, zāġ’a iżāfeti lāmiyyedir. Zībā yaraşıḳ dimekdir, ṣayd’a iżāfeti 

ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Hem-reh-i şehbāz iżāfeti lāmiyyedir. Şeh-
bāz çaḳır doġan.

Maḥṣūl-i Beyt: Çaylaḳ ve ḳuzġun ḳanadı ṣayda ve ḳayda lāyıḳ degil, ya�nī 

bunları ṣayd içün ṣaḳlayup ayaḳlarına ḳayd u bend urmazlar, belki bu kerā-

met ve bu eylik şehbāz u şāhīne ḳarīndir, ya�nī bu kerāmeti bu ikisine muḳā-

rin eylemişlerdir. Ḥāṣılı, �ışḳ u muḥabbet-i cānān her deniyyü’ṭ-ṭab� nā-cins 

ü rezīle lāyıḳ degildir, belki bülend-himmet ü ḫoş-ṭab� �āşıḳlara münāsib ü 

mülāyimdir.

ان ی د אك כ אن  دارد  כ 
ده ا כ כ אم   א  אن ا א
Nekhet-i cān-baḫş dāred ḫāk-i kūy-ı dil-berān

�Āşıḳān īn-cā meşām-ı �aḳl muşkīn kerdeend

Nekhet bunda güzel ḳoḳı ma�nāsınadır ve iżāfeti beyāniyyedir. Cān-baḫş 
vaṣf-ı terkībīdir, cān baġışlayıcı dimekdir. Ḫāk-i kūy-ı dil-berān iżāfetleri lā-

miyyelerdir. Meşām-ı �aḳl iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dilberler ḫāk-i kūyınıñ cān-baḫş nekheti var, ya�nī ḳoḳusı 

cān baġışlayıcıdır. �Āşıḳlar bunda �aḳıl meşāmmını müşkīn eylemişlerdir, ya�nī 

�āşıḳlar kūy-ı dilberānı misk ü �anber yerine aḫẕ idüp �aḳıl meşāmmını anıñla 

mu�aṭṭar eylemişlerdir.

א אن  כ و ا א را כ   
ده ا ق  כ ه ا از  א   כ

Şi�r-i Ḥāfıẓ-rā ki yekser vaṣf-ı iḥsān-ı şumā’st

Her kucā bi-şnīdeend ez-ṣıdḳ taḥsīn kerdeend

Şi�r-i Ḥāfıẓ-rā iżāfeti lāmiyyedir ve rā edāt-ı mef�ūldür. Şi�r-i Ḥāfıẓ mıṣrā�-ı 

ẟānīde bi-şenīdeend’iñ veyā taḥsīn kerdeend’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir. 
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Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Yekser külliyyen ve cümleten ve cemī�an ma�nāların-

da müsta�meldir. Vaṣf-ı iḥsān iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve iḥsān’ıñ 

şumā’ya maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: (262a) Ḥāfıẓ’ıñ şi�rini veyā şi�rine ki cemī�an siziñ iḥsā-

nıñız vaṣfıdır, her yerde ki ol şi�ri işitmişlerdir, ṣıdḳıla taḥsīn eylemişlerdir. 

Ya�nī cemī�an siziñ iḥsānıñızı vaṣf eyledügiçün her işideniñ maḳbūli ve 

merġūbıdır.

251

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

ش   ا אرا  رت  
אن   ا א   از 
Ṣūret-i ḫūbet nigārā ḫoş be-āyīn besteend

Gūyiyā naḳş-ı lebet ez-cān-ı şīrīn besteend

Ṣūret-i ḫūbet iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Nigārā münādā, elif ḥarf-i 

nidā. Ḫoş bunda güzel ma�nāsınadır. Be-āyīn; bā ḥarf-i muṣāḥabet, āyīn, elif-i 

memdūde ile, üslūb u tertīb ma�nāsınadır. Besteend baġlamışlar ya�nī ḫalḳ ey-

lemişler. Naḳş-ı leb’den murād ṣūret u şekildir ve iżāfet maṣdarıñ mef�ūlinedir. 

Cān-ı şīrīn beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey nigār, seniñ ṣūret-i ḫūbuñı güzel āyīn ü üslūbla baġla-

mışlardır ya�nī vücūda getürmişler ve ḫalḳ eylemişlerdir. Gūyiyā lebiñ naḳşını 

cān-ı şīrīnden ḫalḳ eylemişlerdir. Besteend’iñ fā�ili Ḫallāḳ-ı �ālemdir ve cem�iy-

yet ta�ẓīm içündür.

א כ  ب د אر     و 
د   ا د   אن از  א

Ḫaṭṭ-ı sebz u �āreżet bes  ḫūb u dil-keş yāftem

Sāyebān ez-gerd-i �anber gird-i nesrīn besteend
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Ḫaṭṭ-ı sebz beyāniyye ve �āreżet ḫaṭṭ’a ma�ṭūfdur, taḳdīri ḫaṭṭ-ı sebzet di-

mekdir. (M,T+ Sāyebān gölgelikdir,) zīrā sāye gölgedir ve bān edāt-ı fā�ildir, -ci 

ma�nāsına, derbān ve bāġbān gibi, ḳapucı ve bāġcı dimekdir. Gerd, (M,T+ kāf-ı 

�Acemīniñ fetḥiyle,) toz dimekdir, �anber’e iżāfeti lāmiyyedir. Gird, (M,T+ kāf-ı 

�Acemīniñ kesriyle,) çevre ve eṭrāf ma�nāsınadır, (S+ gerd ve gird tecnīs-i nāḳıṣ 

ḳabīlindendir1,) nesrīn’e iżāfeti lāmiyyedir. Gerd-i �anber’den murād ḫaṭṭ-ı 
sebz’dir ve nesrīn’den �ārıżıdır, leff ü neşr ṭarīḳiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫaṭṭ-ı sebziñi ve �ārıżıñı ziyāde ḫūb u laṭīf buldum. 

Ke�enne ki �anber tozından nesrīn eṭrāfına sāyebān baġlamışlardır.

אن د א  م   ای  از 
ه آ  ا אر د כ ر در د ز ا

Ez-berāy-ı maḳdem-i ḫayl-i ḫayālet merdumān

Z’eşk-i rengīn der-diyār-ı dīde āyīn besteend

Ba�żı nüsḫada āyīn yerine āẕīn vāḳi�dir, ikisi de ārāyiş ü zīnet ma�nāsınadır, 

ammā āẕīn eḫaṣṣdır ve bu maḳāma ensebdir, zīrā āẕīn ol ārāyişe dirler ki bir 

pādişāh bir şehre2 girmelü olsa şehir ḫalḳı çıḳup girecek yolında köşkler düzüp 

ol köşkleri envā�-ı zīnetle tezyīn iderler, pes, ol zīnete āẕīn dirler. Ammā bi-

zim pādişāhlarımızda �ādet, yolına ḳumāş döşemekle tezyīndir ve ol ḳumāş-

lar rikāb-dār aġanıñ döşeligidir3. Ammā āyīn muṭlaḳā zīnet ma�nāsına gelür. 

(M,T+ Emīr-i Mu�izzī4 buyurmuşdur.

Beyt:    د در ه  دا و  
א را  آ    وز د او  ا

Gerçi ferdā va�de kerdestend der-�uḳbā behişt

Ū hemī imrūz dunyā-rā behişt-āyīn koned5)

Bunda āyīn tezyīn ma�nāsınadır dimişler, egerçi üslūb u tertīb ma�nāsına 

olmaḳ da mümkündür. Berāy-ı maḳdem-i ḫayl-i ḫayālet lāmiyye ve beyā-

niyye ve lāmiyyedir. Maḳdem maṣdar-ı mīmīdir, ḳudūm ma�nāsınadır. Bunda 

ḫayl’den murād �askerdir ve ḫayāl’den pādişāhdır, merdumān’dan murād be-

beklerdir. Eşk-i rengīn ve diyār-ı dīde beyāniyyelerdir.

1 Bu cümle F’de derkenarda yazılmıştır.

2 M: beldeye. 

3 S: döşenegidir. 

4 M: Meferrī. (Noktanın yerini tayinden kaynaklanan sehivli bir okuyuş olduğu anlaşılmaktadır.)

5 Her ne kadar ona gelecekte cenneti vaad etmişlerse de o bugün dünyayı cennet gibi süsleyip 

güzelleştiriyor.
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Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫayālin pādişāhı �askeri gelmek içün göz merdümleri 

eşk-i surḫdan dīde diyārında āyīn u āẕīn baġlamışlardır. Maḳṣūd cānānıñ ḫayā-

li ārzūsında gözleriniñ ḫūnīn olmasıdır (262b) ya�nī ḳan aġlamasıdır.

א א א  א ا כ ا כאر ز  
א   ا  را   
Kār-ı zulf-i tu’st muşk-efşānī ammā ḥāliyā

Maṣlaḥat-rā tohmetī ber-nāfe-i Çīn besteend

Kār-ı zulf-i tu’st iżāfetleri lāmiyyelerdir. Muşk-efşān vaṣf-ı terkībīdir, 

müşk ṣaçıcı ma�nāsına ve yā ḥarf-i maṣdar. Ammā ḥarf-i istidrāk. Ḥāliyā şim-

diki ḥālde dimekdir, el-ān ma�nāsına. Maṣlaḥat-rā; rā ḥarf-i ta�līl. Tohmetī; yā 

ḥarf-i tenkīr. Nāfe-i Çīn iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Müşk-efşānlıḳ seniñ zülfüñ işidir1 ya�nī müşk ṣaçmaḳ aña 

maḫṣūṣdur, ammā ḥāliyā bir maṣlaḥat içün nāfe-i Çīn’e müşk-efşānlıġı töhmet 

baġlamışlardır. Ya�nī tesettür-i ḥāl içün nāfe-i Çīn müşk-efşāndır dirler, tā ki 

her nā-sezā seniñ būy-ı zülfüñe ṭālib olmasın diyü.

ه ا  כ א رب آن رو و در 
و  ا אن   א אه  د  א 

Yā Rab ān rūy’est u der-pīrāmeneş bend-i kulāh

Yā be-gird-i māh-ı tābān �ıḳd-i Pervīn besteend

Yā Rab �acabā ma�nāsınadır ve mā-ba�di (M,T+ tamām-ı) mıṣrā� istifhāmı 

mutażammındır. Pīrāmen ve pīrāmūn eṭrāf ve çevre ma�nāsınadır. Bend-i 
kulāh; �Acem ba�żı kendülerine maḫṣūṣ külāha bir baġ iderler, Rūm ili yelken-

lerine eyledikleri gibi ve ol baġı ṣāḥib-i meknet u ḳudret ba�żı cevāhirle tezyīn 

iderler, ya�nī2 delinmiş cevāhirden geçürürler. Ol cihetdendir ki mıṣrā�-ı ẟānīde 

yā be-gird-i māh-ı tābān ilā āḫirihi buyurmuşdur. Ḥāṣılı, rūy’ını māh-ı tā-
bān’a ve ol baġı �ıḳd-i Pervīn’e teşbīh eylemişlerdir. �Iḳd-i Pervīn iżāfeti beyā-

niyyelerdir. �Iḳd, �ayn’ıñ kesriyle, boġmaḳdır ki �avretler boyunlarına3 taḳarlar.

Maḥṣūl-i Beyt: �Acabā cānānıñ rūyı eṭrāfında bend-i külāh mıdır, yoḫsa 

māh-ı tābān eṭrāfında Ülker dizisi midir? Ya�nī rūyı eṭrāfında Ülker gibi cevā-

hir boġmaġın mı baġlamışlar4? İstifhām tecāhül-i �ārif ṭarīḳiyle vāḳi�dir.

1 S, M: içündür. 

2 M: ba�żı. 

3 S: boġazlarına. 

4 S: baġlarlar. 
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د و  روی او  و   
אد و   ا א כ    از آ
Cumle vaṣf-ı �ışḳ-ı men būde’st u ḥusn-i rūy-ı ū

Pīş ezīn ānhā ki ber-Ferhād u Şīrīn besteend

Vaṣf-ı  �ışḳ iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve men’e iżāfet lāmiyyedir. 

Ḥusn-i rūy-i ū lāmiyyelerdir. Ānhā; taḳdīri ān ḥikāyethā’dır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı 

ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Cemī�an benim �ışḳım ve seniñ ḥüsn-i rūyuñ vaṣfı imiş ol 

ḳıṣṣalar ve ḥikāyetler ki bundan evvel Ferhād u Şīrīn’e baġlamışlardır. Ya�nī 

cemī� evṣāf ki anlarıñ ḥaḳḳında vāḳi�dir, bizim ḥaḳḳımızda vāḳi�dir.

ی    א    א
א   ا  از د 
Ḥāfıẓā maḥż-ı ḥaḳīḳat gūy ya�nī sırr-ı �ışḳ

Ġayr ezīn dīger ḫayālātī be-taḫmīn besteend

Ḥāfıẓā münādā. Maḥż-ı ḥaḳīḳat iżāfeti beyāniyyedir, maḥż Türkīde çım-

çıġ dimekle ta�bīr eyledikleri ma�nādır1, ya�nī ṣāfī ve ḫāliṣ dimekdir. Ya�nī sırr-ı 
�ışḳ maḥż-ı ḥaḳīḳati tefsīrdir. Ġayr ezīn bundan ġayrı. Dīger ḫayālātī özge bir 

niçe ḫayāldir. Be-taḫmīn; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Taḫmīn ḳıyās dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çımçıġ ya�nī ṣāfī ve ḫāliṣ ḥaḳīḳat söyle ki ol 

ḥaḳīḳat sırr-ı �ışḳdır, ya�nī esrār-ı �ışḳ söyle dimekdir. Bu sırr-ı �ışḳdan ġayrı 

özge bir niçe ḫayāldir ki taḫmīnle baġlamışlar ve kitāblara yazmışlardır. Ḥāṣılı, 

sırr-ı �ışḳ sözinden ġayrı sözler ḫayālāt-ı (263a) müzaḫrefedir ki diñlemege 

lāyıḳ u münāsib degil.

Bu ġazel ve sābıḳ ġazel onbir2 dīvāndan birinde bulundı ancaḳ. Pes, ẓāhir 

budur ki ġayrı dīvānlardan bu dīvāna ilḥāḳ olunmuşdur.

1 S: çımçıḳ dimekdir. F nüshasında çamçaġ (harekeli).

2 S: on. 
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252

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א  آ אد  כ از   ی 
א  آ ی  و  אد כ ا  

Būy-ı muşk ez-Ḫoten-i bād-ı ṣabā mī-āyed1

Īn çu bāde’st k’ezū būy-ı şumā mī-āyed

Ḫoten-i bād-ı ṣabā iżāfeti beyāniyyedir. Ḫoten misk ḥāṣıl olan memleket-

leriñ birisiniñ ismidir. Būy-ı şumā iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bād-ı ṣabā Ḫoten’inden misk ḳoḳusı gelür. Bu ne bāddır 

ey cānān ki siziñ ḳoḳuñuz gelür. Miskiñ ba�żısı Ḫoten’den geldügiçün ve bād-ı 

ṣabā güzel ḳoḳular getürdügiçün aña Ḫoten isti�āre eyledi.

כ   د از   כ 
א  آ כ  כאروا  از 

Nekhet-i muşk-i Ḫoten mī-demed ez-ceyb-i nesīm

Kārvānī meger ez-mulk-i Ḫıṭā mī-āyed

Nekhet-i muşk-i Ḫoten iżāfetleri lāmiyyelerdir. Nekhet aġızdan ẓāhir olan 

ṭatlu ḳoḳıya dirler, ba�żı eṭfāliñ olduġı gibi, ammā bunuñ gibi yerlerde muṭ-

laḳ ḳoḳı murāddır. Mī-demed fi�l-i ḥāl müfred ġā�ib, yel esmek ma�nāsına-

dır. Ceyb-i nesīm (M,T+ iżāfeti beyāniyyedir,) ceyb yaḳa, nesīm ḫoş ḳoḳulı yel. 

Kārvānī; yā ḥarf-i vaḥdet. Meger ke�enne ma�nāsınadır. Ḫıṭā Ḫoten gibi misk 

ḥāṣıl olan memālikden birisiniñ ismidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ceyb-i nesīmden misk-i Ḫoten ḳoḳusı eser. Ke�enne ki 

mülk-i Ḫıṭā’dan misk kārvānı gelür.

אن ز  ود  א  ارم دل ازو   
א  آ ی و ش כ כ  

Ber-ne-dārem dil ezū tā ne-reved cān zi-tenem

Gūş kon k’ez-suḫanem būy-ı vefā mī-āyed

1 <M+ Nüsḫa: Būy-ı muşk-i Ḫoten ez-bād-ı ṣabā mī-āyed>
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Ber-ne-dārem ḳaldırmam dimekdir, dil mef�ūl-i ṣarīḥi, (M,T+ ezū ġayr-i 

ṣarīḥi.) Tā ḥarf-i tevḳīt, mādām ma�nāsınadır. Gūş kon diñle dimekdir. K’ez; 
ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümi ol cānānıñ muḥabbetinden ḳaldırmam ya�nī 

mihr ü muḥabbetini terk eylemem cānım tenden gitmeyince. Diñle ki sözüm-

den vefā ḳoḳusı gelür, ya�nī �ışḳı terk eylemedigimiñ sebebi vefā-dārlıġımdır. 

Ḥāṣılı, Ber ne-dārem dil ez-ū kelāmından būy-ı vefā gelür1.

אز    ای دل  از  
ا  آ כאن ز  ه   כ  د

Pīş-i tīr-i ġameş ey dil siper ez-sīne me-sāz

Dīde ber-bend ki peykān zi-hevā mī-āyed

Pīş-i tīr-i ġameş iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyye ve lāmiyyedir. Siper, 
me-sāz’ıñ mef�ūl-i ṣarīḥi, (S,F+ ez-sīne ġayr-i ṣarīḥi.) Me-sāz fi�l-i nehy müfred 

muḫāṭab, eyleme dimekdir. Dīde, ber-bend’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir. 

Ber ḥarf-i te�kīd, bend fi�l-i emr müfred muḫāṭab, bendīden’den. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Peykān mübtedā, mī-āyed ḫaberi ve zi-hevā ḫabere müte�alliḳ.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ol cānānıñ tīr-i ġamı öñine sīneyi siper eyleme 

ya�nī sīneye ġam-ı cānānı getürme, belki gözüñi baġla ki peykān havādan gelür. 

Ya�nī göñüle belā gözden gelür, imdi, gözüñi yum ki güzelleri görüp göñli �ışḳ 

ġuṣṣasına düşürmeye.

ا   وی     ا
ا  آ אدش ز  א כ  אد

�Işḳ-ı ebrū-yı tu peyveste merā mī-pursed

Pādişāhī’st ki yādeş zi-gedā mī-āyed

�Işḳ-ı ebrū-yı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Peyveste dā�imā dimekdir. 

Mī-pursed ṣorar ya�nī tefaḳḳud eyler.

Maḥṣūl-i Beyt: Mıṣrā�-ı ẟānīyi ḍarb-ı meẟel ḥükmünde icrā idüp  buyurur2: 

�Işḳ-ı ebrū-yı cānān (M+ peyveste beni ṣorar,) bir pādişāhdır ki yādına gedā ge-

lür, ya�nī gedāyı añar.

1 S: kelāmından añlanan būy-ı vefādır. 

2 Bu cümle M’de Maḥṣūl-i Beyt’ten önce yazılmış. T ve F’de Maḥṣūl-i Beyt ibaresi bulunmamaktadır. 
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و ر  אی  כ    כ از ا
א  آ ا از   دم  

Bes ki ez-eşk-i menet pāy furū (263b) reft be-gil

Merdum-i çeşm-i merā ez-tu ḥayā mī-āyed

Menet; żamīri ma�nā cihetinden pāy’a muḳayyeddir. Furū reft batdı ve ṭal-

dı dimekdir. Be-gil; bā ḥarf-i ṣıla, (M,T+ gil balçıḳdır.) Merdum-i çeşm-i merā 

iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḥayā (M+ utanmaḳdır,) şerm ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim eşkimden çoḳ ki ayaġıñ balçıġa batdı, ya�nī gözüm 

yaşı çoḳ aḳup ayaġıñ balçıġa batduġından benim gözüm merdümine senden 

ḥayā gelür. Ya�nī gözden aḳan yaşdan �ālem balçıḳ olup ayaġıñ balçıġa bat-

duġından merdüm-ı çeşmim ḥicābdadır. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; niçe be-

nim gözüm yaşından ayaḳ balçıġa batdı diyen ma�nā-yı beyti balçıġa batırmış1. 

Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; gözüm bebegi senden utanduġı içün gözüm ya-

şınıñ ayaġı yere batdı, ya�nī utanduġından yere geçdi diyen ma�nā-yı beyti yere 

geçürmiş2.

אغ אز  אده  כ   א از 
ا  آ گ و  از    

Ḥāfıẓ ez-bāde me-perhīz ki gul bāz be-bāġ

Ez-pey-i �ayş be-ṣed berg u nevā mī-āyed3

Ḥāfıẓ münādā. Me-perhīz fi�l-i nehy müfred muḫāṭab. Ki ḥarf-i ta�līl. Bāz 

bunda girü ma�nāsınadır. Be-bāġ; bā ḥarf-i ṣıla. Berg azıḳ ve yaraḳ (M,T+ ve 

zīnet) ve yapraḳdır, bunda her birine mesāġ var. Nevā ni�met ü ġınā (M,T+ ve sāz 

u naġmedir,) bunuñ da her birine cevāz vardır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bādeden perhīz eyleme ki gül gine baġa �ayş içün 

yüz berg u nevā ile gelür, ya�nī gülüñ gelmesi sebebiyle cemī� esbāb-ı �ayş bile 

gelür muḥassinātıyla. Pes, imdi bādeden perhīz zamānı degil.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 <T+ Redd-i Sürūrī>

3 S: bāz āyed. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

אد אد  اران  روز و دو
אد אد  אران  אد آن روز אد 
Rūz-ı vaṣl-ı dōst-dārān yād bād

Yād bād ān rūzgārān yād bād

Rūz’uñ vaṣl’a iżāfeti lāmiyyedir ve vaṣl’ıñ mā-ba�dine maṣdarıñ mef�ūline 

iżāfeti ḳabīlindendir. Dōst-dārān vaṣf-ı terkībīdir, (S,T+ elif ve nūn’la cem� oldı, 

ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat vāḳi� olduġıçün, taḳdīri yārān-ı dōst-dārān’dır.) Rūzgārān 

elif ve nūn’la cem� olduġı şüẕūẕladır, eyyām dimekdir. (M,T+ İkinci) yād bād 

te�kīd ifāde ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostlarıñ vaṣlı güni yād olsun, ya�nī anlarla viṣālde ol-

duġum (M,T+ gün) añılsun. Añılsun ol eyyām añılsun. Ba�żı ẕürefā ṣılasına irsāl 

eyledügi mektūbuñ kenārına bu beyti yazarlar.

ن ز  כא از   
אد אد  اران  אده  ش  א 
Kāmem ez-telḫī-i ġam çun zehr geşt

Bāng-ı nūş-ı bāde-ḫārān yād bād

Kām, kāf-ı �Arabīyle, ṭamaḳ ma�nāsınadır, niteki Ḥażret-i Mevlānā 

Cāmī’niñ bu beytinden mefhūmdur:

Beyt:  אم אم در        
אم    אم  ر آ و    

Kesī ki gām derīn baḥr mī-nihed pey-i kām

Be-kām mī-resed āḫir velī be-kām-ı neheng1

Ve Āṣafī’niñ bu beytinden daḫi mefhūmdur:

1 Bu denizde kâma (muradına) kavuşmak için adım atan kişi sonunda kâma/murada ulaşır, ama bu 

ulaştığı kâm (murad/ağız) timsahın kâmı (ağzı) olur.
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Beyt:  م א و د ن  ه  د را در آب د  
م   אم  د ب ز را   ّ א   

Besī ḫod-rā der-āb-ı dīde çun māhī vaṭan dīdem

Ki tā ḳullāb-ı zulfeş-rā be-kām-ı ḫīşten dīdem1

Deḳāyıḳu’l-Ḥaḳāyıḳ ṣāḥibi gām’ı kāf-ı �Acemī ile adımla tamaḳ2 beyninde 

müşterek ṭutmuş, ammā anlardan bu sehv ziyāde çoḳdur, niteki mevāżi�-i mü-

te�addidede ol kitābda böyle ġafletler vāḳi� olmuşdur. Telḫī-i ġam iżāfeti lā-

miyyedir. Bāng-ı nūş-ı bāde-ḫārān iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. (264a) 
Bāde-ḫārān vaṣf-ı terkībīdir, elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġı-

çün, taḳdīri rindān-ı bāde-ḫārān’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Damaġım ġam acılıġından zehir gibi oldı, rindleriñ ve bā-

de-nūşlarıñ bāng-ı nūşānūşı yād olsun, ya�nī bāde meclisinde bi-nūş u nūş 
āvāzları añılsun, zīrā ehl-i meclisiñ �ādetindendir ki ḳadeḥi birisi eglendirse 

bi-nūşīm dimek, (M,T+ niteki Rūm’da içelim dirler.) Minhusinde gām, kāf-ı 

�Acemīyle, tamaḳ3 ma�nāsınadır diyen Fārisīde henūz kāma vāṣıl olmamış4.

אد  אر از  אران   
אد אد  اران  אن را  از  ا
Gerçi yārān fāriġ’end ez-yād-ı men

Ez-men īşān-rā hezārān yād-bād

Yād-ı men iżāfeti maṣdarıñ mef�ūlinedir. Yād-bād bunda ismdir, ya�nī mec-

mū-ı mürekkeb bir ma�nādan �ibāretdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi yārān beni añmaḳdan fāriġlerdir, ammā benden an-

lara biñ yād-bād olsun, ya�nī biñ kerre añmaḳ ve teẕekkür olsun dimekdir.

  در  
אد אد  اران  כ آن  
Mubtelā geştem derīn bend-i belā

Kūşiş-i ān ḥaḳ-guzārān yād bād

1 Kendimi çoğu kez göz yaşları içinde sudaki balık gibi görüyorum. Sevgilinin kancaya benzeyen kıvrımlı 

saçı o balığı kendi ağzına/içine/tarafına doğru çekmektedir.

2 S: damaġ. 

3 S: damaġ. 

4 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Bend-i belā iżāfeti beyāniyyedir. Ḥaḳ-guzārān edā idici ma�nāsınadır, taḳ-

dīri yārān-ı ḥaḳ-guzārān’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu belā bendine mübtelā oldum, ya�nī dostlardan firāḳ u 

hicrān bendine giriftār oldum, ol ḥaḳ edā idici dostlar sa�yi yād olsun, ya�nī 

añılsun anlarıñ bizim ḥaḳḳımız edā eylemekde sa�yleri. Guzārān’ı bunda ẕāl’la 

yazanlar ḥaḳ-guzār degiller imiş1.

ام   رود در  
אد אد  אغ כאران  ه رود  ز

Gerçi ṣed rūd’est der-çeşmem mudām

Zinderūd-ı bāġ-kārān yād bād

Rūd ırmaḳ. Zinderūd ba�żı lüġatde, zā-yı meftūḥada īrād eylediler ve ba�żı-

sında meksūrede, ḥāṣılı, Iṣfahān cānibinde bir ulu ırmaḳdır2. Bāġ-kārān; eger 

bāġ-kārān’dan murād bāġbānlar ise kāf-ı �Acemī olmaḳ ḳıyāsdır ve eger bāġ 

eküp dikenler murād ise kāf-ı �Arabī olmaḳ ḳıyāsdır, vaṣf-ı terkībī olmaḳ i�tibā-

riyle, (M+ kārīden’den,) ekin ekmek ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi gözümde her dem her zamān göz yaşları yüz ırmaḳ 

olur. Pes, imdi bāġcılarıñ Zinderūd’ı yād olsun, ya�nī benim gözüm yaşı Zin-

derūd’ı añdursun, gözümden niçe Zinderūd gibi ırmaḳlar aḳdıġıçün.

ه ام א כ در   در
אد אد  אران  אرۀ آن 

Nīk der-tedbīr-i ġam der-māndeem

Çāre-i ān ġam-gusārān yād bād

Nīk bunuñ gibi yerlerde muḥkem ma�nāsınadır. (S+ Tedbīr-i ġam iżāfeti 

maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Muḥkem, ġam tedbīrinde �ācizim, ya�nī ġam u ġuṣṣa 

tedbīrinde çārem yoḳdur. Ol ma�hūd ġam-güsārlarıñ çāresi yād olsun, ya�nī 

yārān-ı ġam-güsārān ki bizim her derdimize çāre iderlerdi, añılsun ol çāre. 

(S+ Ġam-güsār lüġatde eglence ma�nāsınadır3.)

1 M: ḥaḳ-guzārlıḳ eylememişler. <F+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 M: Iṣfahān cānibinde olur ırmaḳdır. 

3 Bu cümle F’de dekenarda yazılmıştır.
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א א  א  از  راز 
אد אد  ای در آن رازداران 

Rāz-ı Ḥāfıẓ ba�d ez-īn nā-gofte mānd

Ey dirīġ ān rāz-dārān yād bād

Rāz-ı Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyyedir. Nā-gofte söylenmedik. Mānd ḳaldı. Ey 

ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur, tākdīri ey yārān’dır. Rāz- (264b) dārān vaṣf-ı 

terkībīdir, rāz ṣaḳlayıcılar dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ rāzı şimden ṣoñra söylenmedik ḳaldı, ya�nī kimse 

ḳalmadı ki rāzını ṣaḳlar. Pes, imdi rāzı söylenmedik maḫfī ḳaldı. İmdi ey yārān, 

ḥayf, ol ma�hūd rāz-dārlar añılsun, zīrā rāzımızı ṣıyānet iderlerdi.

254

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

ا دارد אز و  ب   
א دارد    כ زد راه 

Muṭrib-i �ışḳ �aceb sāz ū nevāyī dāred

Naḳş-ı her naġme ki zed rāh be-cāyī dāred

Muṭrib-i �ışḳ iżāfeti beyāniyyedir. Sāz bunda çalġucılar ḳullanduġı sāzdır, 

çeng ve ḳānūn ve ḳopuz gibi. Nevāy nūn’uñ fetḥi ve żammıyle lüġatdır, bunda 

murād �ilm-i naġmeden bir perdeniñ ismidir. Niteki �Unṣūrī dimişdir:

Beyt:  ی    زدم ره را
א   ا  אز و  ا در 

Reh-i Rāhevī gerçi bī-ḥad zedem

Nevā der-Ḥicāz u Nevā yāftem1

Evvelki nevā’dan murād revnaḳ-ı ḥāldir ve ikinciden naġme-i Nevā’dır ve yā 

ḥarf-i tenkīr. Naḳş-ı her naġme iżāfeti lāmiyyedir, naḳş’dan murād ṣūretdir. 

1 Râhevî makamından sayısızca çaldım, ama huzuru Hicâz ve Nevâ makamında buldum.
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Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Rāh’dan bunda murād perde-i sāzdır, ammā īhāmdan 

ḫālī degil. Be-cāyī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ muṭribiniñ �aceb sāz u nevāsı var, ya�nī �aceb sāza ve 

�aceb nevāya mālikdir. Mıṣrā�-ı ẟānī mıṣrā�-ı evveli müfessirdir. Her naġmeniñ 

ṣūretin ki çaldı, perdesi bir yerdedir, ya�nī envā�-ı naġamāt ve dürlü dürlü per-

deler çaldı, şöyle ki biri birine beñzemez. Beytde muṭrib u sāz u nevā ve naḳş u 

naġme ve rāh ṣan�at-ı mürā�āt-ı naẓīrdir. �İlm-i Bedī�’den āgāh olmayan beytde 

ictimā� var dimiş1.

א אدا  אق  א  א از 
ا دارد ح   ش آ و  כ 

�Ālem ez-nāle-i �uşşāḳ me-bādā ḫālī

Ki ḫoş-āheng u feraḥ-baḫş ṣedāyī dāred

Nāle-i �uşşāḳ iżāfeti lāmiyyedir. �Ālem mübtedā, me-bādā ḫālī ḫabe-

ri, ez-nāle ḫabere müte�alliḳ. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḫoş-āheng terkīb-i mezcī. Vāv 

ḥarf-i �aṭf. Feraḥ-baḫş vaṣf-ı terkībīdir, feraḥ baġışlayıcı dimekdir. Ṣedāyī; yā 

ḥarf-i vaḥdet veyā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: �Ālem nāle-i �uşşāḳdan ḫālī olmasun, zīrā güzel ve laṭīf 

āheng ü feraḥ ve ṣafā baġışlayıcı ṣadāsı var, ya�nī nāle-i �uşşāḳ sā�ir nālelere 

uymaz, ziyāde dil-bend ü dil-firībdir. Nāle ve �uşşāḳ ve āheng ve ṣadā ẕikrī 

mürā�āt-ı naẓīr ḳabīlindendir. Beyt-i sābıḳā nisbet �uşşāḳ lafẓı īhām-dār vāḳi� 

olmuş, te�emmel tedri2.

ارد زر و زور א    دردی כ 
ا دارد ش  א  א  و  ش 

Pīr-i durdī-keş-i mā gerçi ne-dāred zer u zūr

Ḫoş �atā-baḫş u ḫaṭā-pūş Ḫudāyī dāred

Pīr-i durdī-keş-i mā iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Durdī-keş vaṣf-ı 

terkībīdir, murād bāde-nūşdur ve bunda pīr-i durdī-keş’den murād Şeyḫ 

Maḥmūd-ı Gülreng’dir ki sābıḳan beyānı geçdi. Ḫudāyī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim dürdī-keş ya�nī bāde-nūş pīrimiz gerçi zer u zūr ṭut-

maz, ya�nī ṣāḥib-i māl ü manṣıb degildir, ammā iḥsān u �atā baġışlayıcı ve ḫaṭā 

1 <F+ Redd-i Şem�ī>

2 M: tedebber. 
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ve ma�ṣiyetini setr idici güzel efendisi var, ya�nī māl ü manṣıbı yoḳ1 ise Ḫudā-yı 

Ẕü’l-celāl’e istiẓhārı vardır. Ḫudāyī’niñ yā’sını ḥarf-i vaḥdet ṭutup bir Ḫudā’sı 

var diyen Ḫudā’yı bilmez imiş2.

 دار د כ   
א دارد ا دار     א 

Muḥteşem dār dilem k’īn meges-i ḳand-perest

Tā hevā-dār-ı tu şud ferr-i Humayī dāred

Muḥteşem ism-i mef�ūl ṣīġası üzre, �Acem muḥterem ma�nāsında isti�māl 

ider, ya�nī ḥürmetlü ve �izzetlü ma�nāsına. Dār fi�l-i (265a) emr müfred 

muḫāṭab, dilem mef�ūl-i evveli ve muḥteşem ẟānīsidir. K’īn; ki ḥarf-i ta�līl, 

īn ism-i işāretdir meges-i ḳand-perest’e ki dil’den �ibāretdir ve iżāfeti lāmiy-

yedir. Ḳand-perest vaṣf-ı terkībīdir, perestīden’den, ḳand şekere dirler, şeker 

ṭapucı siñek dimekdir, ya�nī şekere mā�il ma�nāsına. Tā ibtidā-yı ġāyet içündür, 

zamānda münẕü gibi �Arabīde. Hevā-dār vaṣf-ı terkībīdir, muḥibb ma�nāsına. 

Ferr bunda rā’nıñ teşdīdiyledir, eẟer ve revnaḳ ve żiyā ma�nāsına. Humāy bir 

mübārek ḳuşdur, Deşt-i Ḳıpçaḳ ve Hind cāniblerinde olur, her bār ki peydā 

olup görünse ol yerleriñ ādemīsi segirdir gölgesine dāḫil olmaġa, zīrā her kimiñ 

üstine ki gölgesi düşse yā pādişāh olur veyā ulu devletlü olur, āḫirindeki yā 

ḥarf-i tenkīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlümi ḥürmetlü ve �izzetlü ṭut, zīrā bu ḳand-pe-

rest meges seniñ hevā-dārıñ olaldan berü ferr-i Hümā ṭutar, ya�nī anda Hümā 

eẟeri var ki her kime ki teveccüh idüp himmet eylese yā pādişāh olur veyā 

�ālī-cenāb bir devletlü olur. (M,F+ Ḥāṣılı, seniñ mihriñ aña bir şeref virmişdir ki 

andan āẟār-ı ġarībe ṣādır olur.) Humāyī’niñ yā’sını ḥarf-i maṣdar ṭutan yā’lar 

ma�ānīsin bilmediginden ġayrı3 ḳāfiyeden daḫi ḫaber-dār degil imiş4.

אل ش   د دور ا ا  از 
ا دارد א  א כ  אد

Ez-�adālet ne-buved dūr egereş pursed ḥāl

Pādişāhī ki be-hemsāye gedāyī dāred

1 M: yoġ. 

2 <F+ Redd-i Şem�ī>

3 S: ma�ānīsini bilmez imiş ve. 

4 <F+ Redd-i Şem�ī>
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Egereş; żamīri ma�nā cihetinden ḥāl’e muḳayyeddir ve īzmār ḳable’ẕ-ẕikr 

ṭarīḳiyle gedā’ya rāci�dir. Pādişāhī ve gedāyī yā’ları vaḥdet içündür. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. Be-hemsāye; bā ḥarf-i zā�id.

Maḥṣūl-i Beyt: �Adāletden ba�īd degildir eger anıñ ḥālini ṣorarsa, ya�nī bir 

pādişāh ki bir gedā ḳoñşısı ola1, ol gedāyı tefaḳḳud idüp ḥālini ṣorarsa �adā-

letden dūr ve �adāletine münāfī degil. Ḥāṣılı, bir pādişāh bir gedānıñ ḥālini 

ṣormaḳ �adāletden ḫāric degildir.

אن  دم  כ   ا
ز دوا دارد درد  و 
Eşk-i ḫūnīn bi-numūdem be-ṭabībān goftend

Derd-i �ışḳ’est u ciger-sūz devāyī dāred

Goftend’iñ maḳūli2 mıṣrā�-ı ẟānīdir. Vāv ḥarf-i ḥāl. Ciger-sūz vaṣf-ı terkī-

bīdir, sūzīden’den, ciger yandırıcı dimekdir. Ciger-sūz mübtedā ve dāred ḫa-

beri ve devā muḳaddem mef�ūli. Devāyī yā’sı ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendi ḳanlu yaşımı ṭabīblere gösterdim. Didiler seniñ der-

diñ �ışḳ derdidir, ḥālbuki ciger-sūz bir devāsı veyā devāsı var. Ya�nī �ışḳ derdiniñ 

devāsı ṣabırdır, ol ise ciger-sūzdur, taḥammüle mecāl yoḳdur. Vāv’ı ḥarf-i �aṭf 

ṭutup ma�nāyı; derd-i �ışḳdır ve ciger yaḳıcıdır, devāsı vardır diyen bī-derd ve 

�ışḳ derdi ve ciger yaḳıcı derddir, bir devā ṭutar mı, ya�nī buña �ilāc müyesser 

degil diyen bī-derd �aceb bāṭıl taṣarruf eylemişler3.

ز כ در   א ه   از 
ا دارد ده  ی و  כ   ا
Sitem ez-ġamze me-y-āmūz ki der-meẕheb-i �ışḳ

Her �amel ecrī vu her kerde cezāyī dāred

Sitem, me-y-āmūz’uñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-ġamze ġayr-i ṣarīḥi. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Meẕheb-i �ışḳ iżāfeti lāmiyyedir mecāzen ve mıṣrā�-ı ẟānīye 

merhūndur. Ecrī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Cezāyī yā’sı da böyledir. Kerde 

de �amel ma�nāsınadır.

1 M: bir pādişāh bir gedā ḳoñşısı ola. S, T: bir pādişāhla bir gedā ḳoñşı ola. F nüshası tercih edildi. 

2 M: mef�ūli. 

3 <F+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ġamzeñden ẓulmi ögrenme ki �ışḳ meẕhebinde her �ameliñ 

ecri ve her işiñ cezāsı var,  ya�nī �adālet eyleyeniñ ecri ve cezāsı luṭf u iḥsāndır 

ve ẓulüm işleyeniñ cezāsı �aẕāb u �iḳābdır. Pes, imdi (265b) ġamzeñden ẓulüm 

ögrenme ki mükāfāt u pādāşıñ �aẕāb u �ikāb ola.

وش אده  א     آن  
א دارد ر כ  אدئ روی כ 

Naġz goft ān but-i tersā-beçe-i bāde-furūş

Şādī-i rūy-ı kesī ḫor ki ṣefāyī dāred

Naġz gökçek dimekdir, eyi ma�nāsına. Tersā-beçe-i bāde-furūş iżāfeti 

beyāniyyedir. Goft’uñ maḳūli mıṣrā�-ı ẟānīniñ mażmūnıdır. Şādī-i rūy-ı kesī 
iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḥor; taḳdīri bāde ḫor’dur. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ṣefāyī 
dāred; yā ḥarf-i tenkīr, ṣafāsı var dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde-furūş tersā-beççe büt ya�nī maḥbūb-ı muġbeçe eyi 

söyledi ki şarābı bir kimseniñ yüzi şevḳine iç ki ṣafāsı ola, ya�nī kendiniñ ṣafāsı 

ola veyā rūyınıñ ṣafāsı ola dimekdir.

ا א  אه   א در وا 
א دارد אی د אن   وز ز

Ḫusrevā Ḥāfıẓ-ı dergāh-nişīn Fātiḥa ḫānd

V’ez-zebān-ı tu temennā-yı du�āyī dāred

Ḥāfıẓ-ı dergāh-nişīn iżāfeti beyāniyyedir, dergāhda oturıcı. Temennā-yı 
du�ā iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve yā vaḥdet veyā tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey pādişāh, Ḥāfıẓ-ı dergāh-nişīn Fātiḥa oḳudı ve seniñ di-

liñden du�ā temennāsın ṭutar, ya�nī Ḥāfıẓ’a du�ā veyā kendi ḥaḳḳında du�ā. Ḳā-

fiye żarūretiçün du�ā buyurmuşdur, ve-illā āmīn maḳāmı idi, taḳdīri V’ez-ze-
bān-ı tu temennā-yı āmīnī dāred.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

د א  אری כ دل   در  
د א  د ر از  אر   ار 

Nīst der-şehr nigārī ki dil-i mā bi-bered

Baḫtem er yār şeved raḫtem ezīn cā bi-bered

Nigārī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i beyān. Dil-i mā 

iżāfeti lāmiyyedir ve bi-bered’iñ muḳaddem mef�ūli.

Maḥṣūl-i Beyt: Şehr-i Şīrāz’da bir nigār yoḳdur ki bizden göñül ilede ya�nī 

bizi kendüye �āşıḳ eyleye. Pes, ṭāli� baña yār olursa raḫt u esbābımı bu yerden 

ilede, ya�nī dilberleri ehl-i kemāle1 i�tibār eyleyen memlekete varam, ḥāṣılı, şā�i-

re i�tibār eyledikleri diyāra gidem.

כ  כ  כ  כ
د א  אم  א  دل 

Kū ḥarīfī keş-i ser-mest ki pīş-i keremeş

�Āşıḳ-ı sūḫte-dil nām-ı temennā bi-bered

Ḥarīfī; yā ḥarf-i vaḥdet. Keş; A�cāmdan ve ba�żı lüġatlerden mesmū� olan 

kāf-ı �Arabīniñ fetḥiyledir ve ba�żı lüġat kāf-ı �Acemīniñ kesriyle yazdı, nāzlı 

ve şādān u ferḥān ma�nāsına, ser-mest’e iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı 

ṣıfat. Pīş-i keremeş iżāfeti lāmiyyedir ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. �Āşıḳ-ı 
sūḫte-dil iżāfeti beyāniyyedir. Sūḫte-dil yüregi yanmış dimekdir. Nām-ı te-
mennā lāmiyyedir ve bi-bered’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanı bī-pervā şādān u ferḥān bir bāde-nūş muṣāḥib ki 

añın keremi ḳatında veyā öñinde, ya�nī keremi öñinde, kereme iżāfet mecāzdır, 

murād kendidir, sūḫte-dil �āşıḳ temennā adını aña ya�nī andan bir nesne te-

mennā eyleye, ya�nī ḥuṭām-ı2 dünyādan bir nesne �arż eyleye? Ve eger ḥarīfden 

murād cānān ise temennā-yı viṣāl eyleye dimekdir.

1 S: ehl-i ma�rifete. 

2 S: ḥükkām-ı. 
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ت   ان   א ز  א א
د א  אدت  ر آه از آن روز כ 

Bāġbānā zi-ḫazān bī-ḫaberet mī-bīnem

Āh ez-ān rūz ki bādet gul-i ra�nā bi-bered

Bādet’iñ tā’sı ma�nā cihetinden ra�nā’ya muḳayyeddir, ra�nāyet taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey bāġbān, ḫazāndan seni bī-ḫaber görürüm, āh ol günden 

ki gül-i ra�nāñı seniñ bād-ı ḫazān ilede. Bād-ı ḫazāndan murād eceldir ve gül-i 

(266a) ra�nādan �ömr-i nāzenīn murāddır. Ya�nī ecelden seni ġāfil görürüm, āh 

ol günden ki �ömr-i nāzenīniñi bād-ı fenā ḳapup götüre.

ن د   ا ازو ر
د دا  د  כ  وز  ا ا

Reh-zen-i dehr ne-ḫufte’st me-şev īmin ezū

Eger imrūz ne-burde’st ki ferdā bi-bered

Reh-zen vaṣf-ı terkībī, yol urıcı ya�nī ḥarāmī dimekdir, dehr’e iżāfeti 

beyāniyyedir. Īmīn, hemzeniñ ve mīm’iñ kesriyle, emīn dimekdir. Ū żamīri 

reh-zen-i dehr’e rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dehr ḥarāmīsi uyumamışdır, andan emīn olma, ya�nī ġā-

fil degil. Eger bu gün �ömr-i nāzenīniñi alup iletmediyse1 yarın iledür, ya�nī 

bugün seni (M,T+ fenā) eylemedi ise yarın fenā eylemesi muḳarrerdir dimekdir.

אزم س   אل ا    در 
د א  א אم  ی  א   כ 

Der-ḫayāl īn heme lu�bet be-heves mī-bāzem

Bū ki  ṣāḥib-naẓarī nām-ı temāşā bi-bered

Der-ḫayāl; aṣlında der-ḫayālem’dir, mīm-i mütekillim żarūret-i vezni-

çün ḥaẕf olındı. Lu�bet ḥoḳḳa-bāzlıḳ ve ḳuḳla oyunı. Be-heves; bā ḥarf-i 

muṣāḥabet. Mī-bāzem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, oynarım dimekdir. Bū 

buved’den muḫaffefdir, ola ki dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Ṣāḥib-naẓar vaṣf-ı 

terkībī aḳsāmındandır ve yā ḥarf-i vaḥdet. Nām-ı temāşā iżāfeti lāmiyyedir ve 

bi-bered’iñ muḳaddem mef�ūli.

1 S: iletmezse. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Kendi ḫayālimde hevesle bu ḳadar lu�bet-bāzlıḳ iderim 

ya�nī bu ḳadar muḫayyel ü muṣanna� eş�ār iẓhār iderim, ola ki bir ṣāḥib-naẓar 

temāşā adını aña. Ya�nī ola ki bir gün bir ṣāḥib-naẓar kilk-i Ḥāfıẓ’ıñ ḫayāl-en-

gīz e�şārını seyr ü temāşā idelim diye. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; ḫayāli bu 

deñlü lu�bet hevesiyle ya�nī tāmam-ı sa�y ile ẓuhūra getürürüm diyen ḫayli 

muḫayyel ma�nā iẓhār eylemiş1.

אل د  آورد  و  כ  
د א  א   آن  
�İlm u fażlī ki be-çil sāl dilem cem� āverd

Tersem ān nergis-i mestāne be-yaġmā bi-bered

�İlm u fażlī; taḳdīri �ilmī vu fażlī’dir, yā’lar vaḥdet-i nev�iyyelerdir, bir dürli 

�ilm ü fażl dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Be-çil; bā ḥarf-i ẓarf, çil ḳırḳ di-

mekdir. Cem� āverd divşirdi dimekdir. Be-yaġmā; bā ḥarf-i muṣāḥabet.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir �ilm ü fażlı ki ḳırḳ yılda divşirdim ya�nī ḳazandım, 

ḳorḳarım ki ol nergis-i mestāne yaġmā ile ilede veyā iledür2, ya�nī muḳteżā-yı 

�ilm ü fażl ile baña �amel itdürmeyüp beni mecnūn-ı lā-ya�ḳıl eyleye veyā eyler.

אش ه   ا  א   
د א  ی כ כ د از   א

Siḥr bā-mu�cize pehlū ne-zened īmin bāş

Sāmirī kīst ki dest ez-yed-i beyżā bi-bered

Ba�żı nüsḫada Bang-ı gāvī çi ṣadā bāz dehed �işve me-ḫir. Bā-mu�cize; bā 

ḥarf-i ṣıla. Pehlū ne-zened yanaşmaz ve berāber olmaz ma�nāsınadır. Sāmirī 
kīst Sāmirī kimdir. Ki ḥarf-i beyan. Dest bunda ġalebe ma�nāsınadır, niteki 

bir iki yerde beyān olunmuşdur. Yed-i beyżā mużāf ḥaẕfiyledir, taḳdīri ṣāḥib-i 

yed-i beyżā’dır ki Ḥażret-i Mūsā peyġamber3 murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Siḥir mu�cizeye yanaşmaz ya�nī berāber olımaz, sen emīn 

ol, ḫiṭāb �āmmdır. Sāmirī kimdir ki Ḥażret-i Mūsā’dan el iledüp aña ġalebe ey-

leye. Ya�nī ‘El-ḥaḳḳu ya
lū ve-lā yu
lā’4dır. Bāṭıl ḥaḳḳa ġālib olmaz, ya�nī Sāmirī 

gibi seḥḥār, Mūsā gibi (M,T+ ṣāḥib-i) mu�ciẕāta berāber olmaḳ iḥtimāl yoḳdur.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: yaġmālaya veyā ilede. 

3 S: Ḥażret-i Mūsā peyġamber 
aleyhi’s-selām.
4 Hak üstündür, hiçbir şey ona üstün gelemez. 
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Ammā maḥṣūl-i mıṣrā�-ı nüsḫa: Bang-ı ġavī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i 

vaḥdet-i nev�iyye. Çi bunda istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle (266b) gelmişdir. Bāz 

edāt-ı te�kīd. �İşve, me-ḫir’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Me-ḫir, mīm’iñ fetḥi ve 

ḫā’nıñ fetḥi ve kesri cā�iz1, fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, ṣatun alma ya�nī ḳabūl 

eyleme.

Maḥṣūl-i Mıṣrā�: Bir ṣıġırıñ āvāzı ne ṣadā virür, aldanma, ya�nī Sāmirī ḥu-

liyy-i Ḳıbṭī’den peydā eyledügi buzaġınıñ ne ṣıyt u ṣadāsı olur, anıñ ḫuvārına 

ya�nī ṣıġır buzaġısı āvāzına aldanma, siḥriledir2, ötesi bāṭıldır, ḥaḳīḳati yoḳdur 

dimekdir. Ḥāṣılı, Sāmirī her ne ki işlerse siḥirdir, anıñ siḥri Ḥażret-i Mūsā’nıñ 

mu�cizesiyle berāber olımaz.

ارا א אه כ راه  ار  כ
د ا   כ دا رود  ز ا
Rāh-ı �ışḳ er çi kemīngāh-ı kemān-dārān’est

Her ki dāniste reved ṣarfe zi-a�dā bi-bered

Sābıḳan beyān olındı idi ki ṣarfe (M,T+ �Acem) ıṣṭılāḥlarında ziyādeye dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Rāh-ı �ışḳ gerçi kemān-dārlar kemīngāhıdır, ammā her 

kimse ki dāniste ya�nī �āḳilāne gide, a�dādan ṣarfe iledür ya�nī düşmānlara ġa-

lebe ider. Ḥāṣılı, ṭarīḳ-i �ışḳ-ı cānāna3 tedārük ü tedbīr ile sülūk eyleyen raḳīb-

lerden emīn olup anlara ġalebe ve ḳahr eyler.

א   ره  د אم 
د א   از د כ   از 

Cām-ı mīnāyī-i mey sedd-i reh-i teng-dilī’st

Me-nih ez-dest ki seyl-i ġamet ez-cā bi-bered

Mīnāyī; yā ḥarf-i nisbet ve mīnā yaşıl ṣırçaya dirler, teşbīh ṭarīḳiyle fele-

ge de dirler. Bunda yeşil ṣırçadan ḳadeḥ murāddır, mey’e iżāfeti lāmiyyedir 

ve sedd-i reh iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Teng-dilī vaṣf-ı terkībī 

aḳsāmındandır ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i ta�līl. Seyl-i ġam iżāfeti beyā-

niyyedir. Seyl-i ġamet, bi-bered’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve ez-cā 

ġayr-i ṣarīḥi.

1 S: Me-ḫar mīm’iñ ve ḫā’nıñ fetḥi ve kesriyle cā�izdir. 

2 M, T: siḥirlerdir. 

3 T, F: cānāneyi. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Şarābıñ yeşil ṣırça ḳadeḥi göñül darlıġı yolınıñ sedd-i 

rehidir, ya�nī göñül ṭarlıġına māni�dir. İmdi elden ḳoma ki seyl-i ġam  seni 

yeriñden iledür. Ya�nī ġam seni telef ider, imdi cām-ı bādeyi elden ḳoma ki 

ġam yanıña uġramaya. Mey yerine men yazan men ile meyi1 farḳ eylemez 

imiş2.

אر א  ۀ  אن   א ار 
د א  داز و   א از  

Ḥāfıẓ er cān ṭalebed ġamze-i mestāne-i yār

Ḫāne ez-ġayr bi-perdāz u bi-hil tā bi-bered

Ḥāfıẓ münādā. Bi-perdāz ḫālī eyle dimekdir, perdāḫten ve perdāzīden 

lafẓ-ı müşterekdir tamām eylemek ve ḫālī ḳılmaḳ beyninde. Bi-hil fi�l-i emr 

müfred muḫāṭab, hilīden’den, ṣalıvirmek ve terk eylemek ma�nāsınadır, bunda 

ḳo dimekdir, terk eyle ma�nāsına. Tā bunda ḥattā ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger yāriñ ġamze-i mestānesi cān ṭaleb iderse 

ḫāneyi aġyārdan ḫālī eyle ve ḳo tā iletsün, ya�nī derūn-ı dilde ġayre yer ḳoma, 

tā cānı alup iletsün.

256

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

ل و כ وی  از  אن  ا
א د אر  وی  ل  در ا

Cihān ber-ebrū-yı �īd ez-hilāl vesme keşīd

Hilāl-i �īd ber-ebrū-yı yār bāyed dīd

Cihān mübtedā ve keşīd ḫaberi, bāḳīleri keşīd’e müte�alliḳ. �Īd’e ebrū 

isti�āre eyledi ve ebrū’ya (M,T+ vesme,) vesme rāstıḳdır. Mıṣrā�-ı ẟānī şarṭ-ı 

maḥẕūfa cevāb şekli vāḳi� olmuşdur.

1 S: men’i mey’den. T, F: men’i mey’i. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Cihān ebrū-yı �īde hilālden vesme çekdi, ya�nī hilāl-i �īd gö-

rinüp peydā ve hüveydā oldı. Pes, hilāl-i �īdi ebrū-yı yārda görmek gerek, ya�nī 

yāriñ ebrūsını (267a) hilāl-i �īd bedeli görmek gerek. Ḫalḳıñ mu�tādıdır hilāl 

göründükde bir nesneye baḳmaḳ. İmdi Ḫāce buyurur ki hilāl-i �īd görinicek 

yāriñ ebrūsına baḳmaḳ gerek.

א  ل  כ    
אزכ אرم  و  وی  אن ا כ

Şikeste geşt çu puşt-i hilāl ḳāmet-i men

Kemān-ı ebrū-yı yārem çu vesme bāz keşīd

Ba�żı nüsḫada geşt yerine kerd vāḳi� olmuş. Pes, fā�ili kemān-ı ebrū-yı yār’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Hilāl arḳası gibi benim ḳāmetim ṣındı, benim yārimiñ 

kemān-ı ebrūsı ki kendüye vesme çekdi. Ya�nī benim yārimiñ ebrūsı ki vesme 

gibi siyāh oldı ve kemāna müşābih oldı, benim ḳāmetimi hilāl gibi du-tā eyle-

di. İsm-i mef�ūl Fārīside geşt veyā şud ṣīġalarıyla terkīb olur, bunda şikeste geşt 
oldıġı gibi. Ḥāṣılı, mıṣrā�-ı ẟānī yāriñ ebrūları kemānveş ve vesme gibi siyāh 

olmasından kināyetdir.

ج  ش روی  در  از 
כאد و د ا    رو و ان  כ 

Me-pūş rūy u me-şev der-ḫaṭ ez-teferruc-i ḫalḳ

Ki ḫānd ḫaṭṭ-ı tu ber-rū ve in yekād u demīd

Der-ḫaṭ şuden gāh ḥicābda ve gāh ıżṭırābda isti�māl olunur, bunda ḥicāb 

ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i ta�līl. Ber-rū aṣlında ber-rūyet idi, żarūret-i vezn içün 

żamīr-i ḫiṭāb ḥaẕf olunmuş. ‘Ve in yekād’dan bundan murād َ ۪ ا ََכאُد   ﴿َوِاْن 
وا﴾1  ُ َ .āyet-i kerīmesidir ki yaramaz göz degmemek içün oḳurlar2  َכ

Maḥṣūl-i Beyt: Yüzüñi örtme ve maḥcūb olma ḫalḳıñ teferrücinden ve 

seyrinden, zīrā seniñ ḫaṭṭıñ rūyuña ‘ve in yekād’ āyetin oḳudı (M+ ve üfürdi,) 

ya�nī ḫaṭṭıñ geldi, şimden girü ḫalḳdan yüzüñi gizleme ki saña göz degmez. 

Ḥāṣılı, bundan ṣoñra �uşşāḳ ġulūdan ḳalurlar, yüzüñi gerek setr eyle, gerekse 

eyleme. Cānānıñ ḫaṭṭı rūyına ‘ve in yekād’ āyetin oḳumaḳ rūyına kimse �adem-i 

1 “O küfre sapanlar Kur’an’ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi.” Kalem 68/51.

2 S: yaramaz göz degmemek içün oḳurlar, sūre-i Nūn’dadır. 
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iltifātdan (S,T+ kināyetdir. Demīd ḫānd lafẓına ma�ṭūfdur, üfürdi dimekdir. 

�Ādetdir, bir nesne okusalar ardınca üfürürler. Demīd �ibāretinde) īhām var, 

te�emmel tedri1.

    در  
א در ی       כ  
Meger nesīm-i tenet ṣubḥ der-çemen bi-guẕeşt

Ki gul be-būy-ı tu ber-ten çu ṣubḥ cāme derīd

Meger ke�enne ma�nāsınadır. Nesīm bunda güzel ḳoḳı ma�nāsına tecrīd 

olunmuşdur, ten’e iżāfeti lāmiyyedir. Ṣubḥ ẓurūf-ı zamāniyyedendir bi-guẕeşt 
lafẓına. Ki ḥarf-i ta�līl. Gul mübtedā ve derīd ḫaberi ve bāḳīsi ḫabere müte�al-

liḳ. Ber-ten; taḳdīri ber-teneş’dir. Cāme, derīd’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ke�enne ki seniñ teniñ nesīmi ṣabāḥ vaḳti çemene uġradı ki 

gül seniñ būyuñ sebebiyle teni üzerinde ṣubḥ gibi cāmesini çāk eyledi. Gülüñ 

ve ṣubḥuñ cāmesini çāk eylemekden maḳṣūd açılmalarıdır.

د אب و  و  כ  د  و ر
ب و  د  آ   و

Ne-būd çeng u rubāb u gil u nebīd ki būd

Gil-i vucūd-ı men āġişte-i gulāb u nebīd

Gil-i vucūd iżāfeti beyāniyyedir. Āġişten ıṣlamaḳ ve yoġurmaḳ2, bunda ıs-

lanmış dimekdir, gulāb’a iżāfeti lāmiyyedir. Bunda nebīd’den bāde murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çeng ve rebāb ve gül ve nebīd dünyāda yoḳ idi ki be-

nim vücūdum balçıġı gül-āb ve nebīdle aġişte idi, ya�nī ezelden benim ṭīnetim 

gül-āb u bāde ile muḫammerdir. 

א    و  دل א כ 
אل  و  ارم  ا כ   

Bi-y-ā ki bā-tu bi-gūyem ġam u melālet-i dil

Çi-rā ki bī-tu ne-dārem mecāl-i goft u şenīd (267b)

Bi-y-ā; ḫiṭāb cānānadır. Çi-rā bunda edāt-ı ta�līldir, zīrā ma�nāsına. Ki 
ḥarf-i beyān.
1 M: te�emmel tedebber. 

2 S: ṭoġramaḳ. T, F: doġramaḳ. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki saña göñlüñ ġam u melāletini söyleyeyin, zīrā ki 

sensiz dimeye ve işitmeye mecālim yoḳdur. Ya�nī göñül ḍucretini sen olunca 

söylerim, ammā sen olmayınca ḳādir degilim aġzım açup söz söylemege, zīrā 

benim varlıġım seniñ varlıġıña muḳayyeddir.

ارم د  אن  אی و   
ب    د  כ  

Bahā-yı vaṣl-ı tu ger cān buved ḫarīdārem

Ki cins-i ḫūb mubaṣṣir be-her çi dīd ḫarīd

Bahā-yı vaṣl iżāfeti lāmiyyedir ve tu’ya iżāfet maṣdarıñ mef�ūlinedir. Ḫarī-
dārem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde. Ki ḥarf-i ta�līl. Cins-i ḫūb iżāfeti beyā-

niyyedir. Cins’den murād ḳumāşdır. Mubaṣṣır tüccār aralarında almada ṣat-

mada gözi açıḳ olup her nesneniñ ḳadr u ḳıymetini bilene dirler, simsār da 

dirler1. Ḫarīd fi�l-i māżī müfred ġā�ib, ṣatun aldı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ vaṣlıñ bahāsı cān ise de müşterīyim, zīrā mubaṣṣır 

ḫūb metā�ı niçe gördiyse2 ṣatun aldı, ya�nī eyü metā� u ḳumāşı niçe olursa alur, 

seniñ vaṣlıñ da bir metā�-ı girān-bahādır. Bahāsı cān ise de alurum.

כ כ   دور از   آب 
אك راه   אد   و در   

Me-rīz āb-ı sirişkem ki bī-tu dūr ez-tu

Çu bād mī-şud u der-ḫāk-i rāh mī-ġalṭīd

Mī-şud giderdi ve mī-ġalṭīd yuvalanurdı.

Maḥṣūl-i Beyt: Gözüm yaşını dökme, zīrā sensiz, senden ıraḳ bād gibi 

giderdi ve yol ṭopraġında yuvalanurdı, ya�nī senden ıraḳ düşünce yel gibi3 

yol ṭopraġında yuvalanur. Cā�izdir ki bunda mī-şud ve mī-ġaltīd māżī-i ḫāliṣ 

ma�nāsına ola, ya�nī gitdi ve yuvalandı dimek ola. Dūr ez-tu bunuñ gibi yer-

lerde du�ādır, senden ıraġ olsun dimekdir, niteki Türkīde ḥāżırlardan ıraġ olsun 

dirler. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını yel4 gibi oldı diyen ma�nāyı olduramamış5.

1 M, T: ḳıymetini bile, simsār da dirler. 

2 T: görürse. 

3 S: düşende yil gibi. 

4 S: yil. 

5 <T+ Redd-i Şem�ī>
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م אم ز  د אه روی  در   
د وی  رو  روز    
Çu māh-ı rūy-ı tu der-şām-ı zulf mī-dīdem

Şebem be-rūy-ı tu rūşen çu rūz mī-gerdīd

Māh-ı rūy-ı tu iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Şām-ı zulf de beyāniyye. 

Be-rūy; bā ḥarf-i sebeb. Mī-gerdīd ve mī-dīd cā�izdir ki ḥikāyet ḥāl-i māżī ola, 

(S,F+ ve cā�izdir ki ḫāliṣ māżī ola.)

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki seniñ māh-ı rūyuñı şām-ı zülfünde görürdüm veyā 

gördüm, seniñ rūyuñ sebebiyle gice baña rūz gibi rūşen olurdı veyā oldı. Ya�nī 

seniñ rūyuñ güneş olmaḳ sebebiyle anı görmekle gicem gündüz oldı.

א כאم אن و   ا   ر 
م     ر ا

Be-leb resīd merā cān u ber-ne-y-āmed kām

Be-ser resīd umīdem ṭaleb be-ser ne-resīd

Merā benim dimekdir. Ber-ne-y-āmed ḥāṣıl olmadı dimekdir, kām fā�ili. 

Be-ser resīd ḥadde ve ġāyete irişdi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānım dudaġıma irişdi ve murādım ḥāṣıl olmadı, ümīdim 

de ḥadde ve ġāyete irişdi, ammā ṭalebim ḥadde ve ġāyete irişmedi. Ya�nī ümī-

dim dükendi, ammā ṭalebim dükenmedi, ya�nī ṭaleb-i viṣāl-i cānāna ḥadd ü 

pāyān yoḳ.

א    ق روی   ز 
وار ش כ   ان  و در 

Zi-şevḳ-i rūy-ı tu Ḥāfıẓ nuvişt ḥarfī çend

Bi-ḫān be-naẓmeş u der-gūş kon çu murvārīd

Şevḳ-i rūy-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḥarfī; yā ḥarf-i vaḥdet. Be-naẓmeş; 
şīn-i żamīr ḥarfī çend’e rāci�dir. (268a) Murvārīd incüye dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rūyuñ şevḳinden Ḥāfıẓ bir niçe ḥarf yazdı, imdi ol 

ḥarfleri naẓmile oḳı ve ḳulaġıña ṭaḳ inci gibi, ya�nī naẓm-ı Ḥāfıẓ’dan anı incü 

gibi ḳulaġıña çek.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Münseriḥ

Müfte�ilün Fā�ilün Müfte�ilün Fā�ilün

א  ت  دوش  א 
א  א   אن   از  

Ḥāfıẓ-ı ḫalvet-nişīn dūş be-mey-ḫāne şud

Ez-ser-i peymān bi-reft bā-ser-i peymāne şud

Ba�żı nüsḫada ḫalvet yerine mescid vāḳi� olmuş. Dūş dün gice dimekdir. 

Şud reft ma�nāsınadır. Ser bunda sevdā ve cihet ma�nālarına olmaḳ mümkün-

dür. Peymān �ahd ma�nāsınadır. Bā ḥarf-i ṣıla. Peymāne ḳadeḥ. Şud yine reft 

ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫalvet-nişīn ve mescid-nişīn Ḥāfıẓ dün gice meyḫāneye 

gitdi. Zühd ü taḳvā �ahd u peymānı sevdāsından gitdi (M,T+ ve peymāne hevā-

sına gitdi.) Ya�nī zühd ü taḳvā yolın terk idüp bāde-peymālıḳ hevāsına düşdi. 

Mıṣrā�-ı ẟānīniñ  ma�nāsını; �ahd başından gitdi, ḳadeḥ başıyla oldı ve zühd ü 

ṣalāḥ �ahdi hevesinden1 gitdi, peymāne hevesi ile oldı diyenler ma�nāyı oldu-

ramamışlar2.

اب دش  ه  אب آ א  
ا  א و د ا   אز 

Şāhid-i �ahd-i şebāb āmede būdeş be-ḫāb

Bāz be-pīrāne-ser �āşıḳ u dīvāne şud

Şāhid-i �ahd-i şebāb iżāfetleri beyāniyyedir. Şebāb bunda yigitlikdir. Bū-
deş; şīn-i żamīr ma�nā cihetinden ḫāb’a muḳayyeddir, be-ḫābeş taḳdīrinde, 

beyt-i sābıḳda Ḥāfıẓ’a rāci�dir. Bā ḥarf-i ṣıla veyā ḥarf-i ẓarf. Bāz bunda girü 

ma�nāsınadır. Be-pīrāne-ser; bā ḥarf-i ẓarf. Pīrāne-ser pīrlik vaḳtinde. Şud 

oldı dimekdir.

1 M: hevāsından. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Yigitlik zamānı maḥbūbı Ḥāfıẓ’a düşde gelmiş idi, ya�nī 

düşinde kendini civān görmüş idi, gine pīrlik vaḳtinde �āşıḳ u dīvāne oldı. 

Ya�nī (M,T+ düşde) kendüyi pīrlik vaḳtinde civān görmek �āşıḳ u dīvāne olmaḳ-

dır, zīrā ‘Eş-şebābu şu
betun mine’l-cunūn’1dur.

   راه زن د و دل
א  א از   در  آن آ

Muġ-beçe�i mī-guẕeşt rāh-zen-i dīn u dil

Der-pey-i ān āşinā ez-heme bīgāne şud

Muġbeçe�i; yā ḥarf-i vaḥdet. Mī-guẕeşt geçerdi veyā geçdi dimekdir. 

Rāh-zen vaṣf-ı terkībīdir, yol urıcı ma�nāsına ya�nī ḥarāmī, muġ-beçe’ye ṣıfat-

dır, dīn u dil’e iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Der-pey-i ān āşinā; ān 

işāretdir muġ-beçe’ye.

Maḥṣūl-i Beyt: Dīn ü dil reh-zeni bir muġbeçe geçerdi veyā geçdi. Pes, 

Ḥāfıẓ ol āşinānıñ ardınca cemī�inden bīgāne oldı, ya�nī andan ġayrıları terk 

idüp aña uyup gitdi.

אر     آ ر
وا  ان  آ  ۀ 

Āteş-i ruḫsār-ı gul ḫirmen-i bulbul bi-sūḫt

Çihre-i ḫandān-ı şem� āfet-i pervāne şud

Āteş-i ruḫsār iżāfeti beyāniyye ve gul’e iżāfeti lāmiyyedir. Ḫirmen-i bulbul 
iżāfeti beyāniyye. Āteş mübtedā ve bi-sūḫt ḫaberi ve ḫirmen-i bulbul ḫaberiñ 

muḳaddem mef�ūli. Çihre-i ḫandān-ı şem� iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. 

Āfet-i pervāne iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Çihre mübtedā ve şud 

ḫaberi ve şud’uñ ismi taḥtında çihre’ye rāci� żamīr ve āfet-i pervāne ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Gülüñ āteş-i ruḫsārı ḫirmen-i bülbüli ya�nī (T,F+ ḫirmen-i) 

vücūd-ı bülbüli yaḳdı. Şem�iñ de çehre-i ḫandānı āfet-i pervāne oldı, ya�nī 

şem�iñ yanması pervāneye belā ve āfet oldı, zīrā yanup yalıñlanmasa pervāne 

kendini aña urmazdı. Ḥāṣılı, gülüñ āteş-i ruḫsārı ya�nī açılup (268b) ḳızar-

ması bülbül-i bī-çāreyi yaḳdı, zīrā açılmasa bülbül ıżṭırāba düşüp yanmazdı, 

(M,T+ şem� de sūzān olmasa pervāne-i nā-murādı yandırmazdı.)

1 Gençlik deliliğin bir şubesidir. 
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א  כ כ  אم و    
כ دا  א   אران  ۀ 

Girye-i şām u seḥer şukr ki żāyi� ne-geşt

Ḳaṭre-i bārān-ı mā gevher-i yek-dāne şud

Girye-i şām u seḥer; taḳdīri girye-i mā şām u seḥer idi, ḥaẕf u īṣāl ṭarīḳiy-

le terk olındı. Ki ḥarf-i ta�līl. Ne-geşt’iñ ismi taḥtında girye’ye rāci� żamīrdir ve 

ḫaberi żāyi�. Ḳaṭre-i bārān-ı mā1 iżāfetleri lāmiyyelerdir. Gevher-i yek-dāne 

beyāniyye. Girye mübtedā, ne-geşt ḫaberi. Ḳaṭre mübtedā, şud’uñ ismi taḥ-

tında ḳaṭre’ye rāci� żamīr ve ḫaberi gevher’dir.

Māḥṣūl-ı Beyt: Şükür ki bizim ṣabāḥ ve aḫşām giryemiz żāyi� olmadı, 

ḳaṭre-i bārānımız gevher-i yekdāne oldı. Ya�nī aġladıġımız żāyi� olmadı, bel-

ki müntic oldı, şöyle ki her ḳaṭre-i sirişkimiz gevher-i yek-dāne oldı, ḥāṣılı, 

mü�eẟẟir oldı ki viṣāl-i cānāna sebeb oldı.

כ ح   אم و  ن כ دی   
زا  א و  כ    دوش 

Ṣūfī-i mecnūn ki dī cām u ḳadeḥ mī-şikest

Dūş be-yek cur�a mey �āḳil u ferzāne şud

Ṣūfī-i Mecnūn beyāniyye. Ki rābıṭ-ı ṣıfat. Dī dün dimekdir. Ferzāne �āḳil 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Mecnūn ṣūfī ki dün meclisde cām u ḳadeḥi şikest iderdi, 

dün gice bir cür�a2 mey içmek sebebiyle �āḳil ü ferzāne oldı, ya�nī bir cür�a bāde 

ile uṣlandı ve hūşmend oldı.

ی ا آ ا א   
א  א  ا  اوراد 

Nergis-i sāḳī bi-ḫānd āyet-i efsūngerī

Ḥalḳa-i evrād-ı mā meclis-i efsāne şud

Nergis-i sāḳī iżāfeti lāmiyyedir, nergis’den çeşm murāddır teşbīh-i kinā-

ye ṭarīḳiyle. Āyet’den bunda �alāmet murāddır, efsūnger’likden seḥḥārlıḳ 

1 M, S, T: Ḳaṭre-i bārān. F nüshası esas alındı.

2 S: ḳadeḥ. 
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murāddır, ya�nī seḥḥārlıḳ nişānlarından bir �alāmet gösterdi dimekdir. Ḥalḳa-i 
evrād-ı mā iżāfetleri lāmiyyelerdir. Meclis-i efsāne de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çeşm-i sāḳī seḥḥārlıḳ āyetin oḳudı ya�nī siḥirden nişān 

virdi, ḥāṣılı, seḥḥārlıḳ eyledi. Pes, bizim evrādımız ḥalḳası efsāne meclisi oldı.  
Ya�nī çeşm-i sāḳī siḥr-sāz olunca ḥalḳa-i evrādımız bī-fā�ide ḳısas u hikāyāt 

oldı, ya�nī bizi mesḥūr eyledi, şöyle ki her ne olursa söyleşir olduḳ.

א אد אر  ن  א כ ل 
א  א אن   ار ر  دل  د

Menzil-i Ḥāfıẓ kunūn bezmgeh-i pādişā’st

Dil ber-i dil-dār reft cān ber-i cānāne şud

Menzil-i Ḥāfıẓ iżāfeti lāmiyyedir. Bezmgeh; bezm meclisdir, geh de 

gāh’dan muḫaffef ẓurūf-ı mekāniyyedendir, bezm yeri dimekdir, pādişā’ya iżā-

feti lāmiyyedir. Pādişā hā ile ve hā’sız lüġatdir1. Ber-i dil-dār iżāfeti lāmiyyedir. 

Ber-i cānān da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ menzili şimdi pādişāh bezmgehidir, göñül dil-dār 

ḳatına vardı, cān da cānān yanına vardı. Ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ menzili ki pādişāh 

bezmgehi oldı, pes, dil ü cāna yer ḳalmadı, belki dil dil-dār ḳatına ve cān cānān 

ḳatına vardı.

1 S: Pādişāh hā ile ve pādişā hā’sız lüġatdir. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

ود אن  ح دل و  م   از 
ود אن  ا و  אد  آن   از 

Hergizem naḳş-ı tu ez-levḥ-i dil u cān ne-reved

Hergiz ez-yād-ı men ān serv-i ḫirāmān ne-reved

Hergizem; mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden dil u cān’a muḳayyeddir. 

Naḳş-ı tu lāmiyye. Levḥ-i dil u cān beyāniyye. Yād-ı men lāmiyye. Serv-i 
ḫirāmān beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ naḳş-ı rūyuñ hergiz benim levḥ-i dil ü cānımdan 

gitmez ve hergiz benim yādımdan seniñ ol serv-i ḫırāmān gibi ḳāmetiñ (269a) 
gitmez, ya�nī �aḳlımda ve fikrimde ve göñlümde seniñ rūyuñ ve ḳāmetiñ dā�imā 

ẟābitdir dimekdir1.

אل د אغ    از د
ود כ و  دوران  אی 

Ez-dimāġ-ı men-i ser-geşte ḫayāl-i ruḫ-ı tu

Be-cefā-yı felek u ġuṣṣa-i devrān ne-reved

Men-i ser-geşte beyāniyye. Ḫāyāl-i ruḫ-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. 

Be-cefā; bā ḥarf-i sebeb. Cefā-yı felek ve ġuṣṣa-i devrān lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Men-i ser-geşteniñ dimāġından seniñ ruḫuñ ḫayāli felek 

cefāsıyla ve devrān ġuṣṣasıyla gitmez, ya�nī saña ol ḳadar muḥabbetim vardır ki 

degme cefā ve cevr ile (M,T+ ve ġam u endūhla) gitmez.

(S,T+ Beyt: Biñ cefā2 görsem ey ṣanem senden

  Bu ne sözdür ki uṣanam senden

Ṭāli�imdir seni vefāsız iden

Ben anı ṣanma kim ṣanam senden)

1 M, T, F: seniñ rūyuñ ve ḳāmetiñdir dā�imā. 

2 S: ḫaṭā. 
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א  ز  در ازل  د 
ود אن  כ وز   א ا  
Der-ezel best dilem bā-ser-i zulfet peyvend

Tā ebed ser ne-keşed v’ez-ser-i peymān ne-reved

Peyvend bunda �ahd ma�nāsınadır. Tā intihā-i ġāyet içündür, ilā ma�nāsına. 

Ser ne-keşed baş çekmez ya�nī ibā eylemez ma�nāsına. Ser-i peymān; ser bun-

da meyl ü muḥabbet ma�nāsınadır, peymān �ahd u ḳavl ü ḳarār ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ezelde benim göñlüm seniñ ser-i zülfüñle �ahd u peymān u 

peyvend baġladı, ya�nī seni sevüp ser-i zülfüñe giriftār olmaġa �ahd eyledi. Pes, 

imdi muḥabbetim ezelīdir, ebede dek muḥabbetiñden baş çeküp ser-i peymān-

dan gitmez. Ḥāṣılı, göñlüm ser-i zülfüñle eyle1 �ahd eylemedi ki ebede dek anıñ 

sevdā ve hevesinden ferāġat eyleye2.

כ  אر   دل     
ود ود از دل  وز دل  آن 

Her çi cuz bār-ı ġamet der-dil-i miskīn-i men’est

Bi-reved ez-dil-i men v’ez-dil-i men ān ne-reved

Bār-ı ġamet iżāfeti beyāniyyedir, dil-i miskīn de böyledir. Bi-reved’iñ fā�ili 

her-çi veyā cuz bār-ı ġam’dır ve ne-reved’iñ fā�ili bār-ı ġam’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Her ne ki seniñ ġamıñ yükinden ġayrı benim göñlümdedir, 

benim göñlümden ol gider ve bār-ı ġamıñ göñlümden gitmez. Ḥāṣılı, ġamıñ-

dan ġayrı nesne göñlümde ḳarār eylemez.

אی  אن  ام در دل و  אن   آ
ود אن  ود   از  כ ا  
Ānçunān mihr-i tuem der-dil u cān cāy girift

Ki eger ser bi-reved mihr-i tu ez-cān ne-reved

Tuem; mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden dil u cān’a muḳayyeddir. Ki 
ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Dil ü cānımda seniñ muḥabbetiñ ancılayın yer ṭutdı ve 

ḳarār eyledi ki eger başım giderse seniñ mihriñ dil ü cānımdan gitmez.

1 M: öyle. 

2 S: eylemeye. 
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ور אن دل    رود از  
ود אن  درد دارد  כ כ  در

Ger reved ez-pey-i ḫūbān dil-i men ma�ẕūr’est

Derd dāred çi koned k’ez-pey-i dermān ne-reved

Pey bunda ard ve iz ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim göñlüm ḫūblar ardınca giderse ma�ẕūrdur, zīrā 

derdi vardır, nice eylesün ki dermān ardınca gitmeye, ya�nī neye ḳādirdir ki 

dermān ardınca gitmeye. Ḥāṣılı, ehl-i derd dermān ardınca gitmemege ḳādir 

degildir.

دان د  א  ا כ    כ 
ود אن  אن  وز  ا دل 

Her ki ḫāhed ki çu Ḥāfıẓ ne-şeved ser-gerdān

Dil be-ḫūbān ne-dehed v’ez-pey-i īşān ne-reved

Ne-dehed ve ne-reved fi�l-i ġā�iblerdir, virmesün ve gitmesün dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kim dilerse ki Ḥāfıẓ gibi ḥayrān u ser-gerdān olmaya, 

göñlini ḫūblara virmeye ve anlarıñ ardınca gitmeye. Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ gibi vālih 

ü ḥayrān olmaḳ istemeyen ḫūblara göñül virmesün ve anlarıñ ardınca uyup 

gitmesün.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün

ت آ אل    
ت آ אل  و  כ

�Işḳ-ı tu nihāl-i ḥayret āmed

Vaṣl-ı tu kemāl-i ḥayret āmed

Maḥṣūl-i Beyt: (269b)  Seniñ �ışḳıñ ḥayret fidanı geldi, ya�nī seniñ �ışḳın-

dan ḥayret müteferri� u müteşa��ib olur, ḥāṣılı, ḥayretiñ aṣlı ve kökidir. Seniñ 

vaṣlıñ daḫi kemāl-i ḥayretdir, ya�nī vaṣlıñ maḥż-ı ḥayretdir, zīrā saña vāṣıl olan 

ḥayrete düşer.

   و כא
ت آ אل  א    

Bes ġarḳa-i baḥr-i vaṣl k’āḫir

Hem bā-ser-i ḥāl-i ḥayret āmed

Ġarḳa’daki hā-yı resmī şekli �alāmet-i naḳldir, ya�nī �Arabdan �Aceme naḳ-

liñ �alāmetidir, baḥr’a iżāfeti fī ma�nāsınadır ve baḥr’iñ vaṣl’a beyāniyyedir. 

Bā bunda ḥarf-i ṣıladır ve ser cihet ve uç ma�nāsınadır. Ḥāl-i ḥayret iżāfeti 

beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Nice vaṣl baḥrında ṭalmış kimse ki �āḳıbet ḥāl-i ḥayret cihe-

tine geldi, ya�nī vaṣl ḥāletinde ḥayrete düşdi. Ḥāṣılı, vuṣūl sebeb-i ḥayret geldi, 

zīrā viṣālde firāḳ ḳorḳusı var.

א و  وا  و 
ت آ אل  א כ  آ

Ne vaṣl bi-māned u ne vāṣıl

Ān-cā ki ḫayāl-i ḥayret āmed
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Maḥṣūl-i Beyt: Ne vaṣl ḳalur ne vāṣıl ol yerde ki ḫayāl-i ḥayret geldi, ya�nī 

ḫayāl-i ḥayret olan yerde vāṣıl u vaṣl i�tibār1 olmaz, zīrā bunları ḫayāl-i ḥayret 

maḥv eyler ki yektālıḳ iktiżā eyler. Bunda ḫayālden bedel viṣāl yazup minhu-

sinde viṣāl mużāf degildir diyen miskīn hem ḳāfiyede ḫaṭā eylemiş ve hem 

ma�nāda2, zīrā viṣāl mużāf olmayıcaḳ ma�nā müstaḳīm olmaz, ḳāfiyeden ḳaṭ�-ı 

naẓar.

دم ش כ از   כ 
ت آ ال  آواز 

Ez-her ṭarafī ki gūş kerdem

Āvāz-ı su�āl-ı ḥayret āmed

Ṭarafī’de yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān. Gūş kerden diñlemekdir, ammā 

bunda işitmek ma�nāsınadır. Āvāz-ı su�āl-i ḥayret iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her cānibden ki diñledim ve işitdim, ḥayret su�āli āvāzı 

geldi, ya�nī ḥayret neden �ibāretdir diyü su�āliñ āvāzı geldi.

א כ در ره او כ دل 
ت آ אل  ه    

Yek dil bi-numā ki der-reh-i ū

Ber-çihre ne ḫāl-i ḥayret āmed

Bi-numā fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, yek dil muḳaddem mef�ūlidir. Ki 
ḥarf-i beyān veyā ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Reh-i ū iżāfeti lāmiyyedir, ū żamīri cānāna 

rāci�dir. Ḫāl’den bunda murād �alāmetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir göñül göster cānān yolında ki anıñ çehresinde �alāmet-i 

ḥayret olmaya, ya�nī her �āşıḳ göñlinde ḥayret nişānı vardır.

ت אل  م از כ  
ت آ ل  آن را כ 

Şud munhezim ez-kemāl-i �izzet

Ān-rā ki celāl-i ḥayret āmed

Munhezim infi�āl bābından ism-i fā�ildir.

1 S: i�tiyād. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Kemāl-i �izzetden münhezim oldı ya�nī maġlūb oldı ol 

kimseye ki �aẓamet-i ḥayret geldi. Ḥāṣılı, �aẓīm ḥayret ṭārī olan kimse ḥayretiñ 

kemāl-i �izzetinden münhezim ü maġlūb oldı.

א د  م و א   
ت آ אل  در  

Ser-tā-ḳadem-i vucūd-ı Ḥāfıẓ

Der-�ışḳ nihāl-i ḥayret āmed

Ser-tā-ḳadem aṣlında ez-ser tā-ḳadem idi, żarūret-i vezn içün ve tā ḳarīne-

siyle ez ḥaẕf olındı. Ḳadem vucūd’a ve vucūd Ḥāfıẓ’a mużāfdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Başdan ayaġa Ḥāfıẓ’ıñ vücūdı ya�nī tamām-ı vücūdı �ışḳ 

içinde ḥayret fidanı geldi, ya�nī ḥayretden bir fidandır. Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ’ıñ vücūdı 

dıraḫt-ı ḥayretdir.

260

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

د و  אره  ا دوش  آ و ر
د دۀ   אز دل  א  א כ
Dūş mī-āmed u ruḫsāre ber-efrūḫte būd

Tā kucā bāz dil-i ġam-zede�i sūḫte būd

Ber-efrūḫte; hā-yı resmī bunda ḥarf-i terettübdür. Tā �acabā ma�nāsınadır. 

Bāz gine dimekdir. (270a) Dil-i ġam-zede�i iżāfeti lāmiyye veyā beyāniyyedir 

ve yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice ruḫsāresini yalıñlandurup gelürdi ya�nī beñzi-

ni ḳızardup gelürdi, �acabā gine ḳanda bir ġam-zede �āşıḳıñ göñlini veyā bir 

ġam-zede göñli yandırmış idi, ya�nī bu şeklile gelmesi delālet ider ki bir göñül 

yaḳup yandırmışdır. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; dün gice geldi ve �iẕārı şu�lelen-

miş idi diyen ve minhusinde ġam-zede�i’de olan hemze vaḥdet içündür diyen 

diline gelen sözi söyler imiş1.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>



1520 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

آ ۀ  א כ و  ر 
د א او دو  د כ   א 

Resm-i �āşıḳ-kuşī vu şīve-i şehr-āşūbī

Cāme�i būd ki ber-ḳāmet-i ū dūḫte būd

Resm ḳā�ide ve ḳānūn. �Āşıḳ-kuş vaṣf-ı terkībīdir, �āşıḳ öldürüci dimekdir 

ve yā ḥarf-i maṣdar ve iżāfet beyāniyyedir. Şīve-i şehr-āşūbī iżāfeti beyāniy-

yedir. Şehr-āşūb vaṣf-ı terkībīdir, āşūbīden’den, şehir delirdici ve ḳarış murış 

idici dimekdir ve yā ḥarf-i maṣdardır. Resm mübtedā ve mıṣrā�-ı ẟānī ḫaberi. 

Cāme�i; yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā 

beyān. Ḳāmet-i ū iżāfeti lāmiyye ve żamīr cānāna rāci�dir. Dūḫte bunda ism-i 

mef�ūldür, dikilmiş ma�nāsına. Būd ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir. 

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳ öldürücilik ḳānūnı ve şehr-āşūbluḳ ḳā�idesi bir ḫil�at 

imiş ki ol cānānıñ ḳāmetine dikilmiş, ḥāṣılı, (M,T+ anıñ ḳaddine) biçilüp dikil-

miş bir ḫil�atdir.

د  دا אق  رخ  אن 
د و  ا ه  כאر  و آ 

Cān-ı �uşşāḳ sipend-i ruḫ-ı ḫod mī-dānist

V’āteş-i çihre bedīn kār ber-efrūḫte būd

Cān-ı �uşşāḳ iżāfeti lāmiyyedir. Sipend-i ruḫ-ı ḫod iżāfetleri de böyledir. 

Cān-ı �uşşāḳ, mī-dānist’iñ mef�ūl-i evveli ve sipend mef�ūl-i ẟānīsi. V’āteş-i 
çihre; vāv ḥarf-i �aṭf, āteş-i çihre iżāfeti beyāniyyedir. Bedīn; bā ḥarf-i ta�līl, 

īn ism-i işāretdir kār’a ki �ibāretdir mıṣrā�-ı evveliñ mażmūnından. Ber ḥarf-i 

te�kīd, efrūḫte būd yalıñlandırmış idi dimekdir. Āteş, efrūḫte’niñ muḳaddem 

mef�ūl-i ṣarīḥi ve bedīn mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳlar cānını kendi ruḫına sipend bilürdi ve çehresi āte-

şini de bu iş içün yalıñlandırmış idi, ya�nī �uşşāḳ cānını yandırmaġiçün çehresi 

āteşini yalıñlandırmış idi, ḥāṣılı, çehresiniñ ḳızarması cān-ı �uşşāḳı yandırmaḳ 

içündür. Āteş-i çihre evvelinde vāv yazmayanlar bilmez imiş1.

כ ز ره د  زد و آن  دل
د و  ه  ا در ر  از 

Kufr-i zulfeş reh-i dīn mī-zed u ān sengīn-dil

Der-reheş meş�ale ez-çihre ber-efrūḫte būd

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Kufr-i zulfeş iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Reh-i dīn lāmiyye. Vāv 

ḥarf-i ḥāl. Ān sengīn-dil mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Reheş; żamīri kufr-i zulf’e 

rāci�dir. Meş�ale, ber-efrūḫte’niñ mef�ūl-i ṣarīḥi (M,T+ ve ez-çihre ġayr-i ṣarīḥi.)

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ küfr-i zülfi dīn yolını ururdı, ḥālbuki ol ṭaş yürek-

li küfr-i zülfi yolına meş�ale yalıñlandırmış idi, ya�nī dīn yolını urmaġa mu�īn 

olmuş idi.

ه  כ آورد و د ن  دل  
د و  د و כ ا ا ا כ  כ

Dil besī ḫūn be-kef āverd velī dīde bi-rīḫt

Allāh Allāh ki telef kerd u ki endūḫte būd

Ki iki yerde bile kim ma�nāsınadır. Endūḫte būd ḳazanmış ya�nī kesb ey-

lemiş idi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yürek çoḳ ḳan ele getürmiş idi, ya�nī mübālaġa ḳan irkmiş1 

idi, ammā göz hep yabana dökdi. Allāh Allāh kim telef eyledi ve kim ḳazanmış 

idi2? Ya�nī ḳazanan ġayrı ve telef (270b) eyleyen ġayrıdır.

د כ د  א כ   وش  אر 
د و  ه  א ر  آن כ  

Yār me-frūş be-dunyā ki besī sūd ne-kerd

Ān ki Yūsuf be-zer-i nā-sere bi-frūḫte būd

Yār, me-frūş’uñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve be-dunyā ġayr-i ṣarīḥi. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Ān ki aṣlında ān kes ki idi, kes ḥaẕf olunup ki yerine iḳāmet olun-

dı. Yūsuf, bi-frūḫte’niñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-zer-i nā-sere ġayr-i 

ṣarīḥi. Zer-i nā-sere iżāfeti beyāniyyedir. Bi-frūḫte būd ṣatmış idi dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāri dünyāya ṣatma, zīrā çoḳ fā�ide eylemedi ol kimse ki 

Ḥażret-i Yūsuf ’ı geçmez aḳçeye ṣatmış idi (M,T+ ki ḳardaşları idi ki Ḥażret-i 

Yūsuf ’ı bir niçe yaramaz geçmez aḳçeye ṣatmışlar idi.) Niteki Ḳur�ān-ı �aẓīmde3  
4﴾ َ ِ ٍ َدَرا ْ َ  ٍ َ َ ِ ْوُه  َ َ  buyurmuşdur. Baḫs yaramaz geçmez aḳçeye ve ġayrıya ﴿َو

dirler. İmdi yāri dünyā ḥuṭāmına ṣatanlar anlar gibidir ki bu bey� u şirādan 

1 M: birikdirmiş. 

2 S: ḳazandı. 

3 M, F: Ḳur�ān-ı şerīfde gelmişdir. 

4 “Onu basit bir karşılıkla, birkaç paraya sattılar.” Yûsuf 12/20.
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hīç fā�ide görmez. Zer �Acem dilinde sikkelü1 altuna ve aḳçeye şāmildir, nite-

ki mevārid-i isti�mālātından mefhūmdur. Bu isti�māli bilmeyen bunda ba�żı 

te�vīlāt u tevcīhāt-ı ba�īde irtikāb eylemişdir2.

م כ  د    כ زارت 
د א  د  ی  א  כ 
Gerçi mī-goft ki zāret bi-kuşem mī-dīdem

Ki nihāneş naẓarī bā-men-i dil-sūḫte būd

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl. Zār ẕelīl ü ḥaḳīr ma�nāsınadır ve tā żamīr-i 

ḫiṭāb. Mī-dīdem ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir, görürdüm dimek olur. Ki ḥarf-i 

beyān. Nihāneş; şīn-i żamīr mī-goft’uñ fā�ili olan cānāna rāci�dir. Naẓarī; yā 

ḥarf-i tenkīr. Bā-men; bā ḥarf-i ṣıla. Men-i dil-sūḫte iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi cānān dirdi ki seni ẕelīl ü ḥaḳīr ḳatl iderim, ya�nī ẕil-

letle ve ḥaḳāretle öldürürüm, lākin görürdüm ki nihānī ben dil-sūḫteye naẓarı 

var idi. Ya�nī egerçi ṣūretā taḫvīf u terhīb iderdi, ammā nihānī baña iltifātı var 

idi. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; egerçi eydür idi seni teraḥḥumsuz depelerim 

diyen ma�nāyı �indī söylemiş3.

א زان  و   ش    و 
د א ز כ آ  א رب ا  

Goft u ḫoş goft bi-rev ḫırḳa bi-sūzān Ḥāfıẓ

Yā Rab īn ḳalb-şināsī zi-ki āmūḫte būd

Goft ya�nī cānān. Vāv ḥarf-i ḥāl. Ḫoş goft eyi didi dimekdir. Ḫırḳa  
muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir bi-sūzān’ıñ, ḫırḳayı yandır dimekdir. Ḥāfıẓ 

münādā, ḥarf-i nidā ḥaẕf olmuşdur. Yā Rab �acabā dimekdir. Ḳalb-şinās vaṣf-ı 

terkībīdir, ḳalb añlayıcı dimekdir, yā ḥarf-i maṣdar. Ki ismdir, kim ma�nāsına. 

Āmūḫte bunda fi�l-i lāzımdır, ögrenmiş ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānān didi, ḥālbuki eyi didi, var ḫırḳayı yandır ey Ḥāfıẓ, 

ya�nī giydigiñ ḫırḳadan būy-ı riyā gelür, pes, anı yandır ki ḫāliṣ u pāk ṣūfī ola-

sın. Ḫāce buyurur ki �acabā cānān bu ḳalb-şināslıġı kimden ögrendi? Ya�nī ben 

ehl-i ḥīle ve riyā olup ḳalp olduġumu kimden ögrendi veyāḫud ögrendiydi? 

Ḥāṣılı, ben zerrāḳ u mürāyī olduġumu nereden bildi ve kimden ögrendi?

1 S: sikke. 

2 S: ba�żı te�vīlāt u tevcīhāt-ı ba�īde irtikāb eylemişdir, iltifāt olunmaya.<T+ Redd-i Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

د  ا     
د אدوی    ۀ  ور  از 
Ḳatl-i īn ḫaste be-şemşīr-i tu taḳdīr ne-būd

V’er ne ez-ġamze-i cādū-yı tu taḳṣīr ne-būd

Ḳatl-i īn ḫaste iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir, īn ism-i işāretdir ḫas-
te’ye. Be-şemşīr, ḳatl’e müte�alliḳ. Ḳatl mübtedā, taḳdīr ḫaberi. Ġamze-i cā-
dū-yı tu iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ḫastanıñ ḳatli seniñ şimşīriñle taḳdīr degil idi ya�nī 
(271a) muḳadder degil idi. Yoḳsa seniñ ġamze-i cādūñdan hīç taḳṣīr yoḳ idi. 

Ġamze-i cādūñ beni ḳatl eylemedigi �adem-i taḳdīrdendir, yoḳsa ihmāl ü taḳṣī-

rinden degildir.

א رب آ     دارد
د ت   ا  כ درو آه 

Yā Rab āyīne-i ḥusn-i tu çi cevher dāred

Ki derū āh-ı merā ḳuvvet-i te�ẟīr ne-būd

Yā Rab �acabā dimekdir. Āyīne-i ḥusn-i tu iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyye-

dir. Ki ḥarf-i beyān. Āh-ı merā iżāfeti lāmiyyedir ve rā ḥarf-i taḫṣīṣ. Ḳuvvet-i 
te�ẟīr beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: �Acabā seniñ āyīne-i ḥüsnüñüñ ne cevheri vardır ki anda 

benim āhımıñ ḳuvvet-i te�ẟīri yoḳdur, ya�nī āyīne āhdan müte�eẟẟir olaġandır, 

yā seniñ āyīne-i ḥüsnüñ ne cevherdir ki benim āhımdan müte�eẟẟir olmaz, ya�nī 

āhım saña te�ẟīr eylemez.

دم א  כ ا  ز  ر  د
د م از  ز   

Men-i dīvāne çu zulf-i tu rehā mī-kerdem

Hīç lāyıḳterem ez-ḥalḳa-i zencīr ne-būd
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Men-i dīvāne beyāniyye. Çu ḥarf-i ta�līl. Rehā mī-kerdem ṣalıvirürdüm 

veyā ṣalıvirdim ya�nī terk iderdim veyā terk eyledim. Layıḳterem; mīm ma�nā 

cihetinden ne-būd’a muḳayyeddir. Ḥalḳa-i zincīr iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben deli çünki seniñ zülfüñü terk eylerdim ya�nī seniñ 

muḥabbetiñden geçerdim, ḥalḳa-i zencīrden ġayrıya lāyıḳraḳ degil idim, ya�nī 

ḥabse ve ḳayda lāyıḳ idim, yāḫud baña ḥalḳa-i zencīrden ġayrı lāyıḳraḳ degil 

idi, ya�nī baña ḥalḳa-i zencīr lāyıḳ idi.

אز  ت در   אز ز 
د א    از   در 

Nāzenīnter zi-ḳadet der-çemen-i nāz ne-rust

Ḫoşter ez-naḳş-ı tu der-�ālem-i taṣvīr ne-būd

Çemen-i nāz iżāfeti beyāniyyedir. Ne-rust bitmedi. Naḳş-ı tu iżāfeti lā-

miyyedir. �Ālem-i taṣvīr beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḳaddiñden nāzlıraḳ nāz çemeninde bir serv bitme-

di, ya�nī seniñ serv ḳaddiñ ziyāde a�lā ve zībādır ve seniñ naḳşıñdan, ya�nī 

(M,T+ naḳş-ı) rūyuñdan �ālem-i taṣvīrde ḫoşraḳ bir ṣūret yoḳdur. Ya�nī seniñ 

rūyuñ naḳşı gibi ṣūret-ḫāne-i �ālemde bir naḳış yoḳdur, ḥāṣılı, seniñ şekliñ gibi 

bir şekil yoḳdur dimekdir.

אز   ر א  א   
د א   א دوش  

Tā meger hemçu ṣabā bāz be-zulf-i tu resem

Ḥāṣılem dūş be-cuz nāle-i şeb-gīr ne-būd

Tā ḥarf-i ta�līl. Meger edāt-ı temennī. Be-zulf-i tu; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet 

lāmiyyedir. Resem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, irişem dimekdir. Be-cuz; 
bā ḥarf-i zā�id. Nāle-i şeb-gīr gice ile olan nāle. (S,T+ �Ācem gicelerle ocaḳ-

lar içinde öten böcege şeb-gīr dirler ki Türkīce ana çırḫıdı dirler.) Cā�izdir ki 

şeb-gīr’den çırḫıdı murād ola, ya�nī ocaḳlar içinde giceyle öten böcek murād 

ola, pes, iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Tā ola kim ṣabā gibi seniñ zülfüñe irişem diyü dün gice 

ḥāṣıl u netīcem nāle-i şeb-gīr idi, iki ma�nāyla bile, ya�nī ṣabāḥa dek feryād 

u fiġān idi.
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دم כ א  כ  ر  ت   ز 
د כ   אی  در   א ن 

Ser zi-ḥayret be-der-i meykedehā ber-kerdem

Çun şināsā-yı tu der-ṣavma�a yek pīr ne-būd

Ser, ber-kerdem’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve zi-ḥayret ġayr-i ṣarīḥi 

ve be-der mef�ūlün fīhi. Ber-kerdem ḳaldırdım ya�nī meyḫānede kendümi 

iẓhār eyledim, ḥāṣılı, meyḫāneye vardım. Şināsā ṣıfat-ı müşebbehedir, �alīm ü 

dānā ma�nāsına, tu’ya iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫayretden başımı meyḫānelerde ḳaldırdım, ya�nī ḫumḫā-

neye1 vardım,  çünki seni añlayıcı ṣavma�ada bir pīr yoḳ idi. Ya�nī ey cānān, 

çünki ehl-i (271b) ṣavma�a seni ve seniñ keyfiyyet-i �ışḳıñı añlamadı, imdi 

meyḫāneye vardım ki anlar seni ve seniñ keyfiyyet-i �ışḳıñı ḫūb añlamışdır. 

Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; başı ḥayretden meyḫāneler ḳapusına ṭolandırdım 

diyen ve başı ḥayretden meyḫāne ḳapusı üzere eyledim diyen �indī ḫūb ma�nā-

lar2 virmişler3.

ان כ   م ز  ای آ  آن כ
د دم از د    אی   
Ān keşīdem zi-tu ey āteş-i hicrān ki çu şem�

Cuz fenā-yı ḫodem ez-dest-i tu tedbīr ne-būd

Ki çu şem�4 mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Fenā-yı ḫod iżāfeti maṣdarıñ mef�ū-

line iżāfetidir ve mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden tedbīr’e muḳayyeddir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey āteş-i hicrān, senden o ḥāleti ve ol zaḥmeti çekdim 

ki şem� gibi seniñ eliñden5 kendimi fenā eylemekden ġayrı tedbīrim yoḳ idi. 

Ḥāṣılı, seniñ eliñden (M,T+ tedbīrim) kendimi fenā eylemek idi.

א   ه  اب ا د  آ 
د א   כ   כ 

Āyetī būd �aẕāb enduh-ı Ḥāfıẓ bī-tu

Ki ber-i hīç keseş ḥācet-i tefsīr ne-būd

1 M: meyḫāneye. 

2 S: edālar. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

4 S: çu şem�. 

5 S: elinde. 
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Āyet lüġatde nişān ma�nāsınadır ki sābıḳan beyān olındı idi ve yā ḥarf-i 

vaḥdet. �Azāb aṣlında ez-�aẕāb idi, żarūret-i vezniçün ez ḥaẕf olındı. Enduh 

endūh’dan muḫaffefdir, ġuṣṣa ve ġam ma�nāsına. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ber-i 
hīç keseş; ber’iñ hīç’e iżāfeti fī ma�nāsınadır. Ḥācet-i tefsīr iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ġuṣṣası sensiz �aẕābdan1 bir nişān idi, (S+ ya�nī se-

niñ firāḳıñdan çekdigi ġuṣṣa ve ġam �aẕāb-ı dūzaḫdan bir nişān idi) ki hīç 

kimseniñ yanında tefsīr ü beyāna iḥtiyācı yoḳ idi. Ya�nī hecriñde çekdigi ālām 

u şedā�id herkesiñ ma�lūmı idi ki tefsīr ü beyāna iḥtiyācı yoġıdı, zīrā hīç kesiñ 

mechūli degil idi.

262

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün

ام دارد ق   دل 
א رب ز   כאم دارد
Dil şevḳ-i lebet mudām dāred

Yā Rab zi-lebet çi kām dāred

Dil mübtedā, mā-ba�di ḫaberi. Şevḳ-i lebet iżāfeti lāmiyyedir, leb’e nisbet 

mudām ḫūb vāḳi� olmuşdur, kām da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül dā�im lebiñ şevḳin ṭutar, ya�nī göñülde lebiñ şevḳi 

var. �Acabā lebiñden ne murād ṭutar, ya�nī lebiñden murādı nedir? Kām ẕikri 

īhām ṭarīḳiyle vāḳi�dir, tedebber.

ق אدۀ  אن   و 
אم دارد א دل  در 

Cān şerbet-i mihr u bāde-i şevḳ

Der-sāġar-ı dil tamām dāred

1 S: senden ve sensiz �aẕābdan. 
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İżāfetleri hep beyāniyyedir. Cān mübtedā, dāred ḫaberi, şerbet-i mihr 
ma�ṭūfiyle ḫaberiñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve der-sāġar-ı dil mef�ūlün fīhidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cān muḥabbet şerbetini ve şevḳ bādesini göñül sāġarında 

kāmil ṭutar, ya�nī cānıñ bunlar murādınca ḥāṣıldır.

אر دا دا ز 
אم دارد در دام  
Sevdāyī-i zulf-i yār dā�im

Der-dām-ı belā maḳām dāred

Sevdāyī; yā ḥarf-i nisbet ve iżāfetleri lāmiyyelerdir (M,T+ ve dā�im mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūndur. Dām-ı belā iżāfeti beyāniyyedir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Yār zülfiniñ sevdāyīsi ya�nī dīvānesi dām-ı belāda maḳām 

ṭutar, ya�nī maḳāmı dām-ı belādadır.

א  כ د 
  ز  دام دارد
Tā ṣayd koned dilī be-şūḫī

Ber-gul zi-benefşe dām dāred

Tā ḥarf-i ta�līl. Dilī; yā ḥarf-i vaḥdet. Be-şūḫī; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve yā 

ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānān şūḫluġla bir göñli ṣayd eylemek içün, ya�nī tā ki bir 

göñli şūḫluġla ṣayd eyleye1 diyü gül gibi �ārıż üzre benefşe gibi ḫaṭdan duzaġı var.

אز  م כ  آ ر
אم دارد א   כאن د 
Āḫir resedem ki bāz pursem

K’ān dil-ber-i mā çi nām (272a) dāred

Āḫir edāt-ı te�kīd. Resedem fi�l-i mużāri� nefs-i mütekellim vaḥde, bunda 

iḫbāra ve inşāya taḥammüli var, ya�nī baña lāyıḳdır veyā baña lāyıḳ mıdır? Ki 
ḥarf-i beyān. Bāz edāt-ı te�kīd. Pursem fi�l-i mużāri� nefs-i mütekellim vaḥde, 

ṣorsam veyā ṣoram dimekdir. K’ān; ki ḥarf-i beyān, ān ism-i işāretdir dilber’e.

1 S, M: eyleyem. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Baña lāyıḳdır veyā lāyıḳ mıdır ki ṣoram ki bizim dilberimi-

ziñ nāmı nedir, ya�nī ism-i şerīfini ṣorsam baña düşer veyā düşer mi? Mıṣrā�-ı 

evveliñ ma�nāsını; āḫir aña degerim ki ṣoram ve āḫir baña irişür ki girü ṣoram 

diyenler ma�nā-yı maḳṣūdı edā eyleyememişler1.

א  آن כ אر כ א 
אم دارد אص و  ا 

Bā-yār kucā nişīned ān k’ū

Endīşe-i ḫāṣ u �ām dāred

Kucā ḳanda. Ān k’ū aṣlında ān ki ū idi, ki ḥarf-i beyān, vāv żamīr-i ġā�ib, 

ān’ıñ müşārun ileyhi olan kes’e rāci�dir, taḳdīri ān kes ki ū idi.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāri ile ḳanda oturup muṣāḥib olabilür ol kimse ki ḫāṣṣ u 

�āmm endīşesin ṭutar, ya�nī ḫāṣṣ u �āmmdan ḳayıran ve pervā çeken, ya�nī ḫāṣṣ 
u �āmm ṭa�nından ḳorḳan �āşıḳ olup yār ile muṣāḥib olımaz.

م دل آن כ כ 
وام دارد אر  ا א 

Ḫurrem dil-i ān kesī ki ṣoḥbet

Bā-yār �ale’d-devām dāred

Dil-i ān iżāfeti lāmiyyedir. Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat, mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Mesrūr ol kimseniñ göñli ki yār ile �ale’d-devām ṣoḥbet 

ṭutar, ya�nī yār ile dā�imā muṣāḥib olan şād u ḫurremdir.

א  د  
אم دارد ب  אب  כא
Ḥāfıẓ çi demī ḫoş’est meclis

K’esbāb-ı ṭarab tamām dāred

Ḥāfıẓ münādā. Demī; yā ḥarf-i vaḥdet. K’esbāb; ki ḥarf-i beyān, ṭarab’a 

iżāfeti lāmiyyedir.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, meclis ne vaḳt ḫoşdur, ya�nī meclis ne dem ṣafā 

virür? Ol dem ki esbāb-ı ṭarab u şādīyi tamām ṭutar1. Ya�nī sürūr u feraḥ es-

bābı tamām olduḳda meclis ṣafā-baḫş olur2. (T,S,F+ Muṭrib-i ḫoş-lehce ve sāḳī-i 

gül-endām ve yār-ı şīrīn-kelām esbāb-ı ṭarabdandır3.)

263

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

د אن  ح و  כ ا   و 
د אت  آن  ا כ כ  

Men u ṣalāḥ u selāmet kes īn gumān ne-bered

Ki kes be-rind-i ḫarābāt ẓann-ı ān ne-bered

Mıṣrā�-ı evvelde olan vāv’lar muḳārenet ve ma�iyyet ifāde ider. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Be-rind; bā ḥarf-i ṣıla, ḫarābāt’a iżāfet lāmiyyedir. Ẓann-ı ān maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ve ṣalāḥ u selāmet, kimse bu gümānı iletmez, ya�nī 

benim ḥaḳḳımda ṣalāḥ u selāmet ma�nālarını kimse ẓann eylemez, zīrā kimse 

rind-i ḫarābāta bu ẓannı iletmez, ya�nī rind-i meyḫāne ḥaḳḳında kimse ṣalāḥ u 

selāmet gümānını eylemez.

 ا  د  آن دارم
د אن  כ ز  כ  כ ا 

Men īn muraḳḳa�-ı dīrīne behr-i ān dārem

Ki zīr-i ḫırḳa keşem mey kes īn gumān ne-bered

Muraḳḳa�ı- dīrīne iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Zīr-i ḫırḳa iżāfeti 

lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben bu yamalı ḫırḳayı anıñçün ṭutarım ya�nī ṣaḳlarım ki 

ḫırḳa altında şarāb ṭaşıyam ve kimse benim ḥaḳḳımda bu ẓannı iletmeye, ya�nī 

beni kimse fāsıḳ añlamaya4.

1 S: ṭuta. 

2 S: meclis ṣafā virür. 

3 S: Esbāb-ı meclisden maḳṣūd muṭrib-i ḫoş-lehce ve sāḳī-i gül-endām veyā şīrīn-kelāmdır. 

4 S: eylemeye. 
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ام ه  و    אش 
د אن  ای  אی  כ  כ ز 

Me-bāş ġırre be-�ilm u �amel faḳīh mudām

Ki hīç kes zi-ḳażā-yı Ḫudāy cān ne-bered

Ġırre; hā-yı resmī şekli taṣarrufāt-ı A�cāmdandır, zīrā ġırre tā-yı te�nīẟle 

ismdir, ġaflet ma�nāsına, bu ise ṣıfat maḳāmıdır, zīrā ġırr, ġayn’ıñ kesriyle, veyā 

ġarīr1, fetḥiyle, umūr-ı dünyāda mücerrib olmayan kimseye ṣıfatdır. Be-�ilm u 
�amel; bā ḥarf-i (272b) sebeb. Faḳīh münādā. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḳażā-yı Ḫudāy 

iżāfeti lāmiyyedir. Cān, ne-bered’iñ mef�ūl-i ṣarīḥidir

Maḥṣūl-i Beyt: Ey faḳīh, �ilm u �amel sebebiyle maġrūr u ġāfil olma dā�imā, 

zīrā hīç kimse2 Allāh’ıñ ḳażāsından cān iletmez ya�nī ḳurtarmaz, ya�nī �ilm u 

�amel insānı ölmekden ḳurtarmaz ve mūcib-i cennet olmaz dimekdir.

ح درכ   ر و  
د אن  כ ژ  ز د   

Me-şev firīfte-i reng u bū ḳadeḥ der-keş

Ki jeng-i ġam zi-dilet cuz mey-i muġān ne-bered

Me-şev fi�l-i nehy müfred muḫāṭab. Firīfte-i reng u bū; firīfte lüġatde 

aldanmış dimekdir, ammā bunda maġrūr ma�nāsınadır ki ġāfil olmaḳdır. Ḳa-
deḥ, der-keş’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir, der ḥarf-i te�kīd, keş fi�l-i emr 

müfred muḫāṭab, çek dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Jeng-i ġam iżāfeti beyāniyyedir 

ve ne-bered’iñ mef�ūl-i ṣarīḥidir ve zi-dilet ġayr-i ṣarīḥi ve fā�ili taḥtında mey-i 
muġān’a rāci� żamīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Ālem reng u būyınıñ maġrūrı olma ve ḳadeḥ çek3 ya�nī 

bāde iç, zīrā ġam pasını göñülden mey-i muġāndan ġayrısı iletmez, ya�nī 

göñülden ġamı bāde giderir ancaḳ. Ḥattā Nūşirevān’ıñ4 meclisinde ba�żı ḥü-

kemā bādeye ṣābūn-ı ġam didi ve Nūşirevān didi ki gerçek, şarāb ṣābūn-ı ġam-

dır, ammā andan def�-i ġumūmda altun aḳvādır.

1 S: ġarr. 

2 S: ġāfil olma, zīrā dā�imā hiç kimse. 

3 S: �Ālem reng u būyınıñ maġrūrı olma ya�nī reng u būy-ı �āleme maġrūr olma ve ḳadeḥ çek. 

4 S, T, F: Enūşirvān’ıñ. 
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אن  ای دل א د  ه  ا د
د אن  א אش כ    ش 

Egerçi dīde buved pāsbān-ı tu ey dil

Be-hūş bāş ki naḳd-i tu pāsbān ne-bered

Pāsbān-ı tu iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Be-hūş bāş 
dil’e emirdir, uṣlı ol dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Naḳd-i tu lāmiyyedir ve ne-be-
red’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve fā�ili taḥtında pāsbān’a rāci� żamīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, egerçi göz seniñ pāsbānıñdır, �aḳlile ol ki naḳdiñi 

pāsbān iletmeye, ya�nī göz güzeli görüp seni �ışḳ belāsına düşürmeye, ḥāṣılı, 

māmelekiñi �ışḳ-ı cānāne aldırmaya dimekdir

ت ای دل א د  ش ا   כ
د אن  د ا را כ כ כ כאر 

Be-sa�y kūş eger muzd bāyedet ey dil

Kesī ki kār ne-kerd ecr-i rāyegan ne-bered

Be-sa�y; bā ḥarf-i ṣıla. Kūş, fi�l-i emr müfred muḫāṭab, (S+ çalış ve) dü-

rüş dimekdir. Muzd ücretdir, kirā ma�nāsına. Bāyedet, fi�l-i mużāri� müfred 

muḫāṭab, saña gerek ise dimekdir, fi�l-i şarṭ vāḳi� olmuşdur. Mıṣrā�-ı ẟānī 

maḳām-ı ta�līlde vāḳi�dir. Ecr-i rāyegān iżāfeti beyāniyyedir. Rāyegān aylaḳ 

dimekdir müft ma�nāsına ki1 �Arab cuzāf dir, guzāf ’dan mu�arrebdir. Ecr-i rā-
yegān muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ne-bered’iñ ve fā�ili taḥtında kesī’ye rāci� 

żamīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �İbādete sa�y eylemege kūşiş eyle, ya�nī �amele ve �ibādete 

sa�y eyle eger saña ücret gerekse ey göñül. Zīrā bir kimse ki iş işlemedi, muft 

ücret iletmez, ya�nī aylaḳ ücret almaz.

א כ  ان ادا  د   
د כ  כ در و   و כאن 

Suḫan be-nezd-i suhan-dān edā me-kon Ḥāfıẓ

Ki tuḥfe kes dur u gevher be-baḥr u kān ne-bered

Suḫan, edā me-kon’uñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve be-nezd-i 
suḫan-dān ġayr-i ṣarīḥi ve edā mef�ūl-i ẟānī-i ṣarīḥi. Ḥāfıẓ münādā. Ki ḥarf-i 

1 S: Rāyegān muft dimekdir ki. 
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ta�līl. Ṭuhfe, ne-bered’iñ mef�ūl-i ẟānīsi ve dur u gevher mef�ūl-i evveli ve 

be-baḥr u kān mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi ve fā�ili taḥtında kes’e rāci� żamīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, süḫan-dān yanında1 söz edā eyleme, zīrā kim-

se dürr ü gevheri (273a) baḥr u kāna armaġan iletmez. Ya�nī dürri baḥre ve 

gevheri kāna kimse iletmez. Pes, süḫan-dān ve süḫan-şinās yanında söz edā 

eylemek bostāncıya tarḫūn ṣatmaḳdır.

264

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

אد ش   وش כ ذכ دی   
אد ش و  دل  ز  اب  א 

Dī pīr-i mey-furūş ki ẕikreş be-ḫayr bād

Goftā şerāb nūş u ġam-ı dil bi-ber zi-yād

Ki ẕikreş be-ḫayr bād cümle-i du�ā�iyyedir, �ilm-i Bedī�’de ḥaşv-i melīḥ dir-

ler, ma�nāsı ẕikri ḫayırla olsun ya�nī añılması ḫayırla ola dimekdir. Pīr mübtedā 

ve goftā ḫaberi, şerāb nūş maḳūl-i goftā’dır. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ġam-ı dil iżāfeti 

lāmiyyedir ve bi-ber’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve zi-yād ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün şarāb ṣatıcı pīr ya�nī meyḫāneci ki ẕikri ḫayırla olsun, 

did: Şarāb iç ve göñül ġamını ḫāṭırıñdan gider.

אم و  אده  م  אد  د  
אد אد  ل כ  و    א 

Goftem be-bād mī-dehedem bāde nām u neng

Goftā ḳabūl kon suḫan u her çi bād bād

Mī-dehedem; mīm’i ma�nā cihetinden nām u neng’e muḳayyeddir. 

Goftā’da elif ekẟer su�aliñ cevābına dāḫil olur, aralarını farḳ içün. Suḫan, 
kon’uñ mef�ūl-i evveli ve ḳabūl mef�ūl-i ẟānīsi. Vāv ḥarf-i �aṭf. Her çi bād bād 

cümle-i şarṭiyye.

1 S: ḳatında. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i mey-furūş baña bāde nūş eylemegi emr idince didim 

ki bāde nām u nengimi bāda virür ve beni rüsvāy ider. Didi ki söz ḳabūl idüp 

bāde iç her ne olursa olsun. Ya�nī sen ẕevḳiñde ol, ne olsa gerek, zīrā ṭarīḳ-i 

�ışḳa nām u neng u nāmūs ṣıġmaz. Bunda bī-nām u nāmūsluḳ mu�teberdir.

ن ز د ا  א   אن و  د و ز
אد אش و  א     ا 

Sūd u ziyān u māye çu ḫāhed şuden zi-dest

Gū behr-i īn mu�āmele ġamgīn me-bāş u şād

Māye sermāye ma�nāsınadır.

[Maḥṣūl-i Beyt]: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Fā�ide ve ziyān ve 

sermāye çünki elden gidiserdir, söyle1 işidüb diñleyene, bu ẕikr eyledügümüz 

mu�āmele içün ne ġamgīn ol ve ne şād. Ḥāṣılı, çünki dünyānıñ ötesi fenādır, 

ne fā�idesine sevin ve ne ziyānına yerin.

א ا دل   אدت  
אد אن رود  در  כ  

Bādet be-dest bāşed eger dil nihī be-hīç

Der-mi�rażī ki taḫt-ı Süleymān reved be-bād

Bādet; tā żamīri ma�nā cihetinden dest’e muḳayyeddir, be-destet taḳdī-

rinde. Hīç bunda dünyā-yı fānīden �ibāretdir. Mi�raż, mīm’iñ kesri ve �ayn’ıñ 

sükūnı ve rā’nıñ fetḥiyle, şol �āriyetī libāsa dirler ki cāriyeleri anıñ içinde ṣatar-

lar güzel görünsün diyü, ammā ekẟer maḥall ve maḳām ma�nāsında isti�māl 

iderler, niteki bunda öyledir, yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Be-bād; 
bā ḥarf-i ṣıla veyā ḥarf-i muṣāḥabet, ḥāṣılı, maḳām-ı īhāmda vāḳi�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ eliñde yel olur eger göñlüñi hīçe ḳoyasın, ya�nī 

esbāb-ı dünyā ki fānī-i maḥżdır ve hīç meẟābesindedir, aña göñül baġlayup 

ta�alluḳ iderseñ eliñde yel olur, ya�nī ḥāṣılın hīç olur bir maḳāmda ki taḫt-ı 

Süleymān yele varır ya�nī fānī olur veyā yel ile gider ya�nī yel anı götürür iste-

dügi yere. Ḥāṣılı, fānīye göñül baġlayanıñ elinde netīce hīçdir. Bunda mi�rażı 

mīm’iñ fetḥiyle ism-i mekān añlayan iṣābet eylememiş2.

1 M: zīrā söyle. 

2 <F+ Redd-i Şem�ī>
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ش  א و    אر    
אد אن ا    و 

Bī-ḫār gul ne-bāşed u bī-nīş nūş hem

Tedbīr çīst vaż�-ı (273b) cihān īnçunīn futād

Nīş bunda  arınıñ dikenidir ve nūş’dan murād baldır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gül dikensiz, bal da dikensiz olmaz. Ne çāre ve ne tedbīr, 

cihānıñ vaż�ı buncılayın vāḳi� oldı, ya�nī herşey żıddıyla mütebeyyindir.

Beyt:  אر כ  آری در    
ار    א  ی  اغ 

Derīn çemen gul-i bī-ḫār kes ne-çīd ārī

Çerāġ-ı Muṣṭafavī bā-şerār-ı Bū Lehebī’st1

ش ش  אدم  אم د אده   כ ز 
אد כא  و כ  ازو 

Pur kon zi-bāde cām demādem be-gūş-ı hūş

Bi-şnev ezū ḥikāyet-i Cemşīd u Keyḳubād

Demādem be-gūş-ı hūş mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Bādeden cāmı ṭopṭolı eyle, dā�imā �aḳıl ḳulaġıyla andan2 

Cemşīd ü Keyḳubād ḥikāyesin işit, ya�nī geçen pādişāhlar �ayş u nūş eylediler, 

�āḳıbet zīr-i ḫākde3 yatdılar dimekdir.

אن  כ ت ز   א 
אد ت دراز  כ כ  כ 

Ḥāfıẓ geret zi-pend-i ḥakīmān melālet’est

Kūteh konīm ḳıṣṣa ki �omret dirāz bād

Ḥāfıẓ münādā. Geret; tā żamīr-i ḫiṭāb. Var Allāh’a ıṣmarladıḳ diyecek yer-

de �omret dirāz bād dirler, rūz-merrelerindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger pend-i ḥakīmāndan melālet ü se�āmetiñ var 

ise ya�nī naṣīḥatlarından melūl ü bī-ḥużūr iseñ uzatmayalım ḳıṣṣayı, var ṣaġ ve 

esen ol, saña naṣīḥatden geçdik.

1 54. gazel 4. beyit.

2 T: �aḳıl ḳulaġıyla andan <T, F+ ya�nī cāmdan>.

3 S: zīr-i ḫāke. T: zīr-i ḫāk. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt1

אش  د א  אم  ا כ  آ
אش  د م   دان כ در  

Ān-rā ki cām-ı ṣāfī-i ṣahbāş mī-dehend

Mī-dān ki der-ḥarīm-i ḥarem cāş mī-dehend

Ān-rā ki; taḳdīri ān kes-rā ki idi, żarūret-i vezn içün ḥaẕf olındı. Cām-ı 
ṣāfī-i ṣahbā iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir, şīn-i żamīr ān’ıñ müşārun ileyhi 

olan kes’e rāci�dir. (M,T+ Ṣahbā ḳırmızı şarāba dirler. Ḥarem’den murād ḥa-
rem-i ḳuds’dür. Ḥarīm ḥavlı. Cāş; şīn-i żamīr yine kes’e rāci�dir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimseye ki ṣāfī ḳırmızı şarāb ḳadeḥin virürler, ya�nī ḫāliṣ 

ḳırmızı şarāb cāmını ṣunarlar, sen bil ki Ḳuds ḥareminiñ ḥavlısını2 aña maḳām 

virürler, ya�nī (M,T+ melā�ike) maḳāmına īṣāl iderler.

ان כ   כ ر אش   
ش  د دم  روز ازل 

Ṣūfī me-bāş munkir-i rindān ki sırr-ı �ışḳ

Rūz-ı ezel be-merdum-ı ḳallāş mī-dehend

Ṣūfī münādā. Me-bāş fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, olma dimekdir. Mun-
kir-i rindān iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarf-i ta�līl. Sırr-ı �ışḳ 

iżāfeti3 lāmiyyedir ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Rūz-ı ezel iżāfeti fī ma�nāsı-

nadır. Be-merdum-ı ḳallāş; bā ḥarf-i ṣıla, merdum-ı ḳallāş iżāfeti beyāniyye-

dir. Ḳallāş ḫarābātī dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣūfī, rindlere münkir olma ki �ışḳ sırrını rūz-ı ezelde 

merdüm-ı ḫarābātīlere virürler. Ya�nī manẓūr-ı Ḥaḳ olan rind-i �āşıḳlardır4, 

bī-derd5 mürāyīler degildir.

1 T: Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün.

2 S: ḥavlısında. 

3 S: Sırr-ı �ışḳ ism-i fā�iliñ iżāfeti. 

4 S: rind-i �āşıḳlara virürler. 

5 S: bī-dil. 
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ی כ אدۀ   אر  א 
אش  د אب  ز او כאر

Sāḳī bi-y-ār bāde-i gul-reng-i muşk-būy

K’erbāb-ı �aḳl zaḥmet-i evbāş mī-dehend

Sāḳī münādā. Bāde-i gul-reng-i muşk-būy iżāfetleri beyāniyyedir. K’er-
bāb; ki ḥarf-i ta�līl, erbāb-ı �aḳl iżāfeti lāmiyyedir. Zaḥmet-i evbāş iżāfeti maṣ-

darıñ mef�ūline iżāfetidir. Evbāş vebeş’iñ1 cem�idir, aḫlāṭ-ı nās ma�nāsına ya�nī 

derinti, evşāb2 da dirler, ammā bunda murād rindāndır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, müşk ḳoḳulı gül renkli bāde getür, zīrā �aḳıl ṣāḥib-

leri evbāşa ya�nī erbāb-ı �ışḳa zaḥmet virürler. Ḥāṣılı, �uḳalā mecānīn-i �ışḳa 

ıżṭırāb virürler, imdi bāde vir ki lā-ya�ḳıl olalım ki zaḫm-ı zebānları bize te�ẟīr 

eylemeye. Yāḫud ma�nā böyle ola; ey sāḳī, bu ṣıfatlı bādeyi getür ki erbāb-ı �aḳl 

nūş itsün tā ki dā�ire-i �aḳıldan ḫāric olup evbāşa zaḥmet (274a) virmeyeler.

ارد  אت  ت  از 
داش  د ه  وز  כ و ا
Ez-leẕẕet-i ḥayāt ne-dāred temettu�ī

İmrūz her ki va�de be-ferdāş mī-dehend

Leẕẕet-i ḥayāt iżāfeti lāmiyyedir. Temettu� tefā��ul bābından maṣdardır, 

fā�idelenmek ma�nāsına ve yā ḥarf-i tenkīr. Her ki aṣlında her kes ki idi, kes 
bunuñ gibi yerlerde ḥaẕf u īṣāl ṭarīḳiyle terk olunur. Be-ferdāş; bā ḥarf-i ṣıla ve 

şīn-i żamīr kes’den nā�ib olan ki’ye rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dünyā ḥayātı leẕẕetinden temettu� ṭutmaz ya�nī mütemet-

ti� olmaz, ḥāṣılı, ḥayātdan behre almaz3 her kimse ki bugün aña irte va�desini 

vireler, ya�nī cānāna vuṣūli bugünden irteye te�ḫīr ideler.

دوس  כ ك   א 
واش  د  در  و  

Ḥāfıẓ be-terk-i cennet-i Firdevs mī-koned

Ger der-ḥarīm-i vaṣl-ı tu me�vāş mī-dehend

1 S, M, T: bevş’iñ. 

2 S: evbāş. 

3 M: behre-yāb olmaz. 
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Be-terk; bā ḥarf-i zā�id, cennet’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve 

Firdevs’e iżāfet beyāniyye. Ḥarīm-i vaṣl-ı tu iżāfetleri  beyāniyye ve lāmiyye-

dir. Me�vā maḳām ma�nāsınadır, şīn-i żamīr Ḥāfıẓ’a rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ cennet-i Firdevs’i terk ider eger seniñ vaṣlıñ ḥarīmin-

de aña yer virürlerse, ya�nī seniñ ḥarīm-i ḥaremiñi cennete degişmez.

266

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

אن  ر א خ  כאرم ز دور 
אن  ر ر ن  د ز درد و 

Kārem zi-devr-i çarḫ be-sāmān ne-mī-resed

Ḫūn şud dilem zi-derd u be-dermān ne-mī-resed

Be-sāmān; bā ḥarf-i ṣıla, sāmān bunda ṣalāḥ ma�nāsınadır. U be-dermān; 
vāv ḥarf-i ḥāl.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim işim devr-i felekden ṣalāḥa irişmez ya�nī intiẓām-ı 

ḥāl bulmaz, derdden yüregim ḳan oldı, ḥālbuki dermāna irişmez. Ya�nī bu ḳa-

dar derd ü zaḥmet çekerim yüregim derdine çāre bulmaġıçün, ḥālbuki derdime 

dermān bulınmaz. Mıṣrā�-ı ẟānīde vāv-ı ḥāliyyeyi terk idenler ḥālden bī-ḫaber 

imişler1.

ز م    ی  אك כ א آن כ 
אن  ر آب ر  رود و 

Bā-ān ki ḫāk-i kūy şudem hemçu seg henūz

Āb-ı ruḫem hemī-reved u nān ne-mī-resed

Bā-ān ki; bā ḥarf-i ma�a. Ḫāk-i kūy iżāfeti lāmiyyedir. Hemçu seg henūz 

mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, evvelkiye de ḳayd olmaḳ mümkündür siḥr-i ḥelāl 

ṭarīḳiyle. Āb-ı ruḫem ya�nī āb-ı rūyem dimekdir, �ırż ma�nāsına.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Bunuñ birle ki ḫāk-i kūy-ı vefā oldum seg gibi, el-ān �ırżım 

gider ve baña etmek irişmez. Ya�nī ḫāk-i kūy-ı cānān oldum seg gibi, yüzüm 

ṣuyı gider ve baña bir fā�ide müterettib olmaz.

ان אرۀ  כ از  ا  
ان  ر ار ز  א  

Pey-pāre�i ne-mī-kenem ez-hīç ustuḫān

Tā ṣed hezār zaḫm be-dendān ne-mī-resed

Pey siñir. Pāre�i; yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül. Ne-mī-kenem 

fi�l-i nefy müstaḳbel, ḳoparmam dimekdir, kenīden’den müştaḳ ki ḳoparmaḳ 

ve ḳazmaḳ ve yolmaḳ beyninde müşterekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bu beyti rūzgārdan şikāyet ṭarīḳiyle buyurur ki hīç 

bir kemikden bir siñir pāresini ḳoparmam tā dişlerime1 yüz biñ zaḫm u zaḥmet 

irişmeye, ya�nī dünyādan bir cüz�ī fā�ide görmem yüz biñ belā ve meşaḳḳat 

görmeyince.

אن و ل دو د  אن  م ز 
אن  ر אره   אره را  
Sīrem zi-cān-ı ḫod be-dil-i dōstān velī

Bī-çāre-rā çi çāre çu fermān ne-mī-resed

Sīr, yā-yı mechūlle, ṭoḳ ma�nāsınadır. Be-dil-i dōstān; bā ḥarf-i taḫṣīṣ veyā 

ḳasem, dil-i dōstān iżāfeti lāmiyyedir. Velī edāt-ı istidrākdir. Bī-çāre-rā; rā 

edāt-ı ṣıla. Çu ḥarf-i ta�līl. Fermān’dan mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳdīri fer-
mān-ı Ḫudā’dır ki (274b) andan murād mevtdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendi cānımdan ṭoḳum dostlar dili içün veyā dili ḥaḳḳı-

çün, ya�nī cānımdan usandım ve bī-zār oldum dostlar cānıçün, ammā ben 

bī-çāreye ne çāre çünki fermān-ı Ḫudā irişmez, ya�nī cāndan usanmaḳ fā�ide 

virmez mevt irişmeyince. Ḥāṣılı, melekü’l-mevt ḳabż-ı rūḥ eylemeyince cān-

dan bī-zārlıḳ fā�ide eylemez.

ت   ه ز  ب را دو د
אن  ر כ وآوازۀ ز  

Ya�ḳūb-rā du dīde zi-ḥasret sefīd geşt

V’āvāze�i zi-Mıṣr be-Ken�ān ne-mī-resed

1 T: dimişler ki. 
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Ya�ḳūb-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ, Ya�ḳūb’uñ dimekdir. V’āvāze�i; vāv ḥarf-i ḥāl, 

āvāze ṣıyt ya�nī çav1 ma�nāsınadır ve yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Ya�ḳūb peyġamberiñ iki gözi Yūsuf ’uñ ḥasretinden2 aġardı, 

ḥālbuki Mıṣır’dan Ken�ān’a Yūsuf ’uñ Mıṣır’da olduġı āvāzesi irişmez. Ya�nī ben 

ki Ya�ḳūb maḳāmındayım ve cānān Yūsuf mertebesinde, benim firāḳ u hic-

rānda iki gözüm girye ve bükādan aġardı, ḥālbuki baña cānāndan ve aḥvāl ü 

eṭvārından bir ḫaber gelmez dimekdir.

אر  د ا از آرزوت  
آوخ כ آرزو  ارزان  ر

Ez-ārzūt geşte girān-bār-ı ġam dilem

Āvaḫ ki ārzū be-men erzān ne-mī-resed

Ārzūt; ārzū elif-i memdūde ile, hevā ve heves u murād ma�nāsında müs-

ta�meldir ve tā żamīr-i ḫiṭāb. Girān-bār vaṣf-ı terkībīdir, aġır yükli ma�nāsına, 

ġam’a iżāfeti lāmiyyedir. Dil, geşte’niñ ismi ve girān-bār ḫaberi. Āvaḫ, elif-i 

memdūdla, esmā-i ef�āldendir, teḍaccur ma�nāsına, bunuñ gibi yerlerde ḥayf 

dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Erzān ucuz dimekdir, bunda āsān ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānānına ḫiṭāb idüp buyurur: Seni ārzū eylemekden 

göñlüm ġam aġır yüklisidir, ya�nī ġamdan aġır yükli olmuş, ḥayfā ki baña ārzū 

ḳolay irişmez, ya�nī murādım zaḥmet ü meşaḳḳatsiz el virmez, ḥāṣılı,  ġamdan 

ḳurtulmaḳ āsān degil.

אر  رو از ز ار  א  
אن  ر از   

Tā ṣed hezār ḫār ne-mī-rūyed ez-zemīn

Ez-gulbunī gulī be-gulistān ne-mī-resed

Tā bunda mādām ma�nāsınadır. Ne-mī-rūyed fi�l-i nefy-i mużāri�, bitmez 

dimekdir. Gulbun gül ocaġı dimekdir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Gulī yā’sı da böyle-

dir. Be-gulistān; bā ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Yerden yüz biñ diken bitmeyince bir gül ocaġından gü-

listāna bir gül irişmez. Ya�nī �ālemde bir ehl-i �ilm ü fażl ẓuhūr idince niçe yüz 

biñ cāhil ü nā-dān ẓuhūr ider ve bir kāmil ẓuhūr idince niçe biñ nāḳıṣ ẓuhūr 

1 S: ṣıyt u ṣadā ya�nī çav.

2 S: Ya�ḳūb peyġamber 
aleyhi’s-selāmıñ iki gözi Ḥażret-i Yūsuf 
aleyhi’s-selāmıñ ḥasretinde.
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ider ve bir melek-sīmā, ṣāḥib-i ḥüsn ü cemāl ẓuhūr idince yüz biñ şeyṭān-ṣıfat 

bed-liḳā ve bed-nümā ẓuhūr ider. Ḥāṣılı, �ālemiñ vaż�ı böyle vāḳi� olmuşdur.

אن ا  را ر ز د  از د
אن  ر ی  ا   כ د 

Ez-dest-burd-ı cevr-i zemān ehl-i fażl-rā

Īn ġuṣṣa bes ki dest sūy-ı cān ne-mī-resed

Dest-burd, tā’nıñ sükūnıyla, ġalebe ma�nāsınadır, niteki sābıḳan bir iki yer-

de beyānı geçdi, cevr’e iżāfeti lāmiyyedir, cevr’iñ zemān’a iżāfeti de böyledir 

mecāzen. Ehl-i fażl-rā mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, ehl-i fażla dimekdir. Bes 
bunda yeter dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Dest mübtedā, ne-mī-resed ḫaberi, 

sūy-ı cān ḫabere müte�alliḳ ve iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: (275a) Cevr-i zamānıñ ġalebesinden ehl-i fażla bu ġuṣṣa 

yeter ki eli cān cānibine irişmez, ya�nī bu ḳahrdan kendüyi helāk eylemege ḳā-

dir olmadıḳları ġuṣṣası anlara yeter. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; zamānıñ cevri 

ehl-i fażlı elden iletdi ya�nī ziyāde mużṭarib itdi diyen terkībde de ḫaṭā eylemiş 

ma�nāda da. Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; bu ġuṣṣa yeter ki cān cānibine el 

irişmez didigi de delālet ider ki iki mıṣrā�dan bile maḳṣūda vāṣıl olmamış1.

ه ا ان ر כ از  ا  
ان  ر כ  آه ا  

Ez-ḥışmet ehl-i cehl be-Keyvān resīdeend

Cuz āh-ı ehl-i fażl be-Keyvān ne-mī-resed

Ḥışmet, ḥā-yı mühmeleniñ kesriyle, bunda �aẓamet ma�nāsınadır. Be-Key-
vān; bā ḥarf-i ṣıla, Keyvān Fārisīce Züḥal yıldızına dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥaşmet ü �aẓametden ehl-i cehl felek-i sābi�a irişmiş, ammā 

ehl-i fażlıñ cevr-i devrden felege āhı irişiyor ve kendi esfel-i sāfilīndedir.

Beyt:  اد אم  אدان د ز دم    
א     ا  و دا  

Felek be-merdum-i nā-dān dehed zimām-ı murād

Tu ehl-i fażlī vu dāniş hemīn gunāhet bes2

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 314. gazel 7. beyit.
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Ḥāṣılı, dā�imā ehl-i fażl maḥrūm ve ehl-i cehl ü naḳs merzūḳdur.

א אش כ در راه  ر  א 
אن  ر א اد  אن   כ כ 

Ḥāfıẓ ṣabūr bāş ki der-rāh-ı �āşıḳī

Her kes ki cān ne-dād be-cānān ne-mī-resed

Ḥāfıẓ münādā. Ki ḥarf-i ta�līl. Der-rāh-ı �āşıḳī mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ziyāde ṣābir ol ki �āşıḳlıḳ ṭarīḳinde her kimse 

ki cān virmedi, cānāna irişmedi. Ḥāṣılı, cāndan geçmeyince cānān ele gir-

mez.

267

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

אز آ אر  א כ  ز  ز
אز آ אر  אن  د כאم 

Zihī ḫuceste zemānī ki yār bāz āyed

Be-kām-ı ġam-zedegān ġam-gusār bāz āyed

Zihī ta�accüb ü taḥsīn maḳāmında müsta�meldir. Ḫuceste ḳutlı ya�nī mü-

bārek ma�nāsınadır1. Zemānī; yā ḥarf-i tenkīr. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā beyān. 

Ġam-zedegān ġam-zede’niñ cem�idir, ġam urmışlar ma�nāsına ya�nī maġmūm 

ve ġamnāklar dimekdir. Ġam-gusār eglence ve ġam açıcı ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: �Aceb mübārek zamāndır ki yār girü gele, ya�nī yār geldigi 

zamān �aceb mübārek zamāndır. Mıṣrā�-ı ẟānī yār bāz āyed �ibāretinden be-

deldir, ya�nī �aceb mübārek zamāndır ki ġamgīnler murādınca ġam-güsār girü 

gele, ya�nī ġamgīn �āşıḳlar murādınca cānān girü gele ve aḥvāl-i nā-murādānı 

tedārük eyleye.

1 S: Ḫuceste mübārek. 
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م ا  א כ אه   
אز آ ار  ان ا כ آن 

Be-pīş-i şāh-ı ḫayāleş keşīdem ablaḳ-çeşm

Bedān umīd ki ān şeh-suvār bāz āyed

Şāh-ı ḫayāleş iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Ablaḳ lüġatde alaca ma�nā-

sınadır, ammā bunuñ gibi yerlerde alaca at murāddır, çeşm’e iżāfeti beyāniy-

yedir. Bedān; bā ḥarf-i sebeb. Ki ḥarf-i beyān. Şeh-suvār lüġatde atlı pādişāh 

dimekdir, ammā ıṣṭılāḥda atlılıġı yaraşıḳ ve yaḳışıḳ ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ ḫayāli pādişāhı öñine göz ablaḳını1 çekdim 

ya�nī gelecek yollarına gözüm esbini yaraḳladım ol ümīdle ki ol şehsuvār girü 

gele. Ḥāṣılı, gözüm yollarda ḳaldı ol ümīdle ki cānān gele ve gözüm anı  göre. 

Göze nisbet ablaḳ ḫūb vāḳi�dir, zīrā göz aḳla ḳaradan mürekkebdir.

د دل  אر    در ا
אز آ כאر  م  אل آن כ 

Der-intiẓār-ı ḫadengeş hemī-pered dil-i ṣayd

Ḫayāl-i ān ki be-�azm-i şikār bāz āyed

Ḫadeng, kāf-ı �Acemīyle, ḳayın aġacıdır, soñra bundan (275b) tırāş olan 

oḳa tīr-i ḫadeng didiler, ṣoñra ġalebe-i isti�mālle mużāfı ḥaẕf idüp2 oḳa ḫa-
deng didiler bu beytdeki gibi, şīn-i żamīr cānāna rāci�dir ve iżāfetler lāmiyye-

lerdir. Hemī-pered lüġatde müşterek lafıẓdır, uçmaḳ ve segirmek3 beyninde4, 

bunda segirmek5 ma�nāsınadır. Dil-i ṣayd; eger ṣayd dil’e (M,T+ ṣıfat) i�tibār 

olunursa iżāfet beyāniyyedir ve eger muṭlaḳā ṣayd ya�nī av murād ise lāmiyye-

dir. Ḫayāl aṣlında be-ḫayāl’dir, żarūret-i vezn içün bā ḥaẕf olundı. Be-�azm-i 
şikār; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir, şikār av 

ma�nāsınadır.

1 S: ablaġını. 

2 S: tīr’i terk idüp. 

3 S: segirtmek. 

4 M: uçmaḳ ve kāf-ı �Acemīyle segirtmek beyninde. 

5 S, M: segirdir. F: segirir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ tīr-i ḫadengi intiẓārında dil-i ṣayd veyā ṣaydıñ dili 

segirir1, ol ḫayālile ki şikār ḳaṣdına girü gele, ya�nī dil-i ṣayd ṭalbınur2 ol ḫayāl 

ile ki cānān gine ava çıḳup kendiyi şikār eyleye diyü. Bunda mī-pered segirir ve 

ṭalbınur3 ma�nāsınadır. Bu iştirāḳı bilmeyen uçar dimişdir4.

د ن     را  ام 
אز آ ار  س כ  ر ان 

Muḳīm ber-ser-i rāheş nişesteem çun gerd

Bedān heves ki bedīn reh-guẕār bāz āyed

Çun edāt-ı teşbīh. Gerd toz. Bedān heves; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Ki ḥarf-i 

beyān. Bāz gāh olur ki maḥż-ı te�kīd ifāde ider, her yerde girü ma�nāsına gel-

mek lāzım degil.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ yolı ucında muḳīm oturmuşum toz gibi, ol he-

vesle ki bu rāh-güẕāra gele. Ya�nī yol ucına uġramaḳ ümīdiyle yolında muḳīm 

oturmuşum5.

אن او رود   ا  در  
אز آ د  כאر  ز    و  
Eger ne der-ḫam-ı çevgān-ı ū reved ser-i men

Zi-ser çi gūyem u ser ḫod çi kār bāz āyed

Der ḥarf-i ṣıla. Ḫam-i çevgān çevgānıñ büklümi ve egmeci.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger cānānıñ çevgānı ḫamına varmazsa benim başım, ya�nī 

başımı gūy gibi çevgānla oynatmazsa başdan ne söyleyeyim ve baş bundan ġay-

rı daḫi neye gelür, ya�nī neye yarar ve ne işe gelür? Ḥāṣılı, benim başım gūy-ı 

çevgān-ı cānān olmaḳdan ġayrı ne içündür?

اری داد א  ز او  د כ 
אز آ ار  אن  כ در آن دل 
Dilī ki bā-ser-i zulfeyn-i ū ḳarārī dād

Gumān me-ber ki der-ān dil ḳarār bāz āyed

1 S, M: segirdir. 

2 S: segirdir ve ṭalablanur. M: segirdir ve ṭalbır. 

3 M: segirir ve ṭalbır. 

4 <T+ Redd-i Sürūrī>

5 M: muḳīm oturmuşum toz gibi ol hevesle. 
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Dilī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ḳarārī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir göñül ki cānānıñ iki zülfi ucıyla �ahd u peymān baġladı 

ya�nī iki ser-i zülfine ta�alluḳ u ta�aşşuḳ eyledi, ẓann iletme ki ol göñüle bir daḫi 

ḳarār u ẟebāt gele. Ya�nī ol göñül dā�imā ser-i zülfeyni gibi bī-ḳarār u bī-ārām 

olur. Ḥāṣılı, bir göñül ki cānānla muḳayyed ola, ol göñül dā�imā ser-gerdān u 

bī-ḳarār olur.

אر   ج در כ כ   
אز آ אر  אن و در כ ا 

Sirişk-i men ne-zened mevc der-kenār çu baḥr

Eger miyān-ı veyem der-kenār bāz āyed

Sirişk-i men iżāfeti lāmiyyedir. Ne-zened fi�l-i nefy-i mużāri�, mevc 

mef�ūl-i ṣarīḥi, der-kenār mef�ūlün fīhi ve fā�ili taḥtında sirişk’e rāci� żamīrdir. 

Der-kenār aṣlında der-kenārem’dir, żarūret-i vezniçün mīm ḥaẕf olundı. Vey, 
vāv’ıñ fetḥi ve yā’nıñ sükūnuyla, żamīr-i ġā�ibdir, cānāna rāci�dir. Kenār aṣlın-

da der-kenārem’dir sābıḳ gibi.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim gözüm yaşı deryā gibi yanımda mevc urmaz, ya�nī 

gözüm yaşı deryālar gibi sāyil olmaz eger cānānıñ miyānı ya�nī ince beli 

kenārıma gelürse. Ḥāṣılı, miyān-ı cānānı der-āġūş eylemek müyesser olursa 

girye ve bükādan ḫalāṣ bulurum. Fi�l-i mużāri�i müẟbet yazup ma�nāsını; 

benim gözüm yaşı mevc urur kenār üzre deñiz gibi diyen ma�nāya ıṭṭılā�ı yoḳ 

imiş1. (276a)

ن از دی א כ כ  ر  
אز آ אر  ی آن כ د 

Çi cevrhā ki keşīdend bulbulān ez-Dey

Be-būy-ı ān ki diger nev-bahār bāz āyed

Dey, dāl’ıñ fetḥi ve yā’nıñ sükūnıyla, ḳışın evvel ayınıñ ismidir. Būy bunda 

ümīd ma�nāsınadır. Diger gine dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne cefālar ki bülbüller çekdiler Dey ṣovuġından, ol ümīdle 

ki yine nevbahār gelür diyü. Ya�nī �uşşāḳ niçe zaḥmet u meşaḳḳat çekdiler hic-

rāndan, ol ümīdle ki hicrānıñ pāyānında viṣāl-i cānān müyesser ola.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>
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א א  ا آن  ز   
אز آ אر  و   כ  

Zi-naḳş- bend-i ḳażā hest umīd-i ān Ḥāfıẓ

Ki hemçu serv be-destem nigār bāz āyed

Naḳş-bend vaṣf-ı terkībīdir, naḳış baġlayıcı ya�nī naḳkāş, ḳażā’ya iżāfeti 

beyāniyyedir, ḳażā’ya isnād mecāzīdir, ḥaḳīḳatde murād Ṣāni�dir. Umīd-i ān 

iżāfeti lāmiyyedir. Ḥāfıẓ münādā. Ki ḥarf-i beyān. Nigār’dan murād cānāndır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ḳażā naḳkāşından ol ümīdim vardır ki serv gibi 

bülend-bālā1 nigār elime gire, ya�nī Ḫudā’dan ol ümīdim vardır ki baña göñül 

eglencesi bir cānān müyesser eyleye.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

אدا  ز אزان  א אزار    
אن  א ی  אن כ אכ  ای 

Ber-ser-i bāzār-ı cān-bāzān munādā mī-zenend

Bi-şnevīd ey sākinān-ı kūy-ı cānān bi-şnevīd

Bu naẓm devāvīn-i Ḫāce’de kemāl-i istindārla müstendirdir ve vāḳi� olduġı 

yerde ḳıṭ�a şeklinde vāḳi�dir. Pes, bunı ṭarz-ı ġazele idḫāl ḳaṣdıyla mıṣrā�-ı evve-

liñ ḳāfiyesini fi�l-i emr müfred muḫāṭab idüp mī-zenīd ve mī-konīd eyleyenler 

ḳāfiyede ve ma�nāda ḫaṭā eylemişler2.

Cān-bāzān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīri 

�āşıḳān-ı cānbāzān’dır. Cān-bāz vaṣf-ı terkībīdir, bāzīden’den, cān oynayıcı di-

mekdir ya�nī cān fedā idici ma�nāsına, iżāfetler lāmiyyelerdir. Munādā, mīm’iñ 

żammı ve dāl’ıñ fetḥiyle, maṣdar-ı mīmīdir, nidā ma�nāsına, mī-zenend fi�l-i 

mużāri� cem�-i ġā�ib, (M+ nidā ururlar ya�nī) nidā iderler dimekdir. Bi-şnevīd 

fi�l-i emr cem�-i muḫāṭab, işidiñ dimekdir.

1 S, M: bālā-bülend. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Cān-bāzlar bāzārı ucında münādā ururlar ya�nī nidā iderler, 

işidiñ ey cānān maḥallesiniñ sākinleri işidiñ. Münādādan maḳṣūd olan bundan 

ṣoñra gelen ebyātıñ mażmūnlarıdır.

א   د رز  روزی  כ از 
א  אن  אن و  د  د   א  ر 

Duḫter-i rez çend rūzī şud ki ez-mā gum şude’st

Reft tā gīred ser-i ḫod hān u hān ḥāżır şevīd

Duḫter-i rez iżāfeti beyāniyyedir, murād şarābdır. Rūzī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Ki ḥarf-i beyān. Gum şude’st; aṣlı şude-est idi, żarūret-i vezniçün ḥaẕf u īṣāl 

vāḳi� oldı, niteki sābıḳan beyān olındı. Tā bunda ta�līl içündür, ḥattā ma�nā-

sına. Gīred ser-i ḫod kendi başın ṭuta ya�nī başı ḳaydın göre. Hān esmā-ı 

ef�ālden tenbīh maḳāmda müsta�meldir, müfred ve cem� maḥallinde vāḳi� olur, 

bunda cem� içündür, āgāh olup ġāfil olmañ dimekdir ve tekrār te�kīd içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Münādī ya�nī dellāl nidā idüp dir ki rez ḳızı ya�nī şarāb 

bir niçe gün oldı ki bizden güm oldı ya�nī ġā�ib olmuşdur. Gitdi tā kendi başı 

ḳaydın göre, āgāh olup ġāfil olmañ, ḥāżır oluñ arayup bulmaġa sa�y idelim. 

Bu kelām anı gösterir ki bir niçe gün ḫamra yasaġ ola ki muḫtefī olup ẓāhir 

olmaya.

אب א از  א دارد ز  و  
א ا از وی  د   و دا  

Cāme�i dāred zi-la�l u nīm tācī ez-ḥabāb

�Aḳl u dāniş mī-bered tā īmin ez-vey ne-ġnevīd (276b)

Cāme�i; yā ḥarf-i vaḥdet. Tācī; yā ḥarf-i tenkīr. Ḥabāb, ḥā’nıñ fetḥiyle, 

ṣu ḳabarcıġıdır. Tā ḥarf-i tenbīh. Īmin, hemzeniñ kesriyle, emīn dimekdir. 

Ne-ġnevīd fi�l-i nefy cem�-i muḫāṭab, ġanevīden’den, uyumayasız ya�nī ġāfil 

olmayasız, ġunūden ve ġanevīden maṣdarlardır, ımızġanmaḳ1 ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Duḫter-i reziñ la�lden bir ḳaftānı ve ḥabābdan yarım tācı 

var, �aḳl ü dāniş iledür, āgāh oluñ, andan emīn uyumañ ya�nī emīn olmañ �aḳl 

ü dānişiñüzi alup iletmesün.

1 S: ımızḳanmaḳ. T: umuzġanmaḳ. (Bu şekil sözlüklerde bulunmamaktadır.)
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א د א  ا   כ آن  د 
وزخ در رو אن  ه و  د  ور 

Her ki ān telḫem dehed ḥelvā bahā cāneş dehem

V’er buved pūşīde vu pinhān be-dūzaḫ der-revīd

Be-dūzaḫ, pūşīde ve pinhān’a müte�alliḳdir, ya�nī duḫter-i rez cehennem-

de gizlenürse. Der-revīd dāḫil olun ya�nī dūzaḫıñ içine giriñ.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki baña ol acıyı virürse ben aña cān-ı şīrīnimi 

ḥelvālıḳ virürem, niteki �ādetdir güm olmuş nesneyi bulana ḥelvālıḳ virürler. 

Ve eger duḫter-i rez ṭamuda da gizlenüp ḳaldıysa ṭamuya dāḫil oluñ anı peydā 

eylemek içün.

د و  و  و  و  ی   د
א  א  ی  ش  א  

Duḫterī şeb-gerd u telḫ u tīz u gul-reng’est u mest

Ger bi-yābīdeş be-suy-ı ḫāne-i Ḥāfıẓ berīd

Duḫterī; yā ḥarf-i vaḥdet.  Şeb-gerd vaṣf-ı terkībī, gice dolanıcı ma�nāsı-

na. Telḫ acı. Gul-reng ḳırmızı. Mest ḳattāl. Bi-yābīdeş anı bulursañız, yā-

bīden’den müştaḳ ki bulmaḳ ma�nāsınadır. Berīd fi�l-i emr cem�-i muḫāṭab, 

iledüñ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Duḫter-i rez didigimiz bir gice gezici ve acı ve keskin ve gül 

renkli ve ḳattāl ḳızdır. Eger anı bulursañız Ḥāfıẓ’ıñ evi cānibine iledüñ, ya�nī 

anı Ḥāfıẓ’ıñ nikāḥına dāḫil eyleñ ki aña ziyāde ṭālib ü rāġıbdır. Mıṣrā�-ı evvelde 

meẕkūr olan evṣāf hep bādeye şāmildir.

Pes, ma�lūm ola ki meẕkūr üslūb ḳıṭ�a üslūbıdır, ġazel üslūbı degildir. İmdi 

bunı ġazel üslūbına ḳoyanlar ziyāde üslūbsuzluḳ eylemişlerdir1.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

א داد ش   دوش   و 
ۀ  داد אن  אب   כ 
Benefşe dūş be-gul goft u ḫoş nişānī dād

Ki tāb-ı men be-cihān ṭurra-i fulānī dād

Be-gul; bā ḥarf-i ṣıla. Vāv ḥarf-i �aṭf. Nişānī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. 

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl. Tāb bunda büklüm ve büküm ve burum ma�nā-

sına ismdir, men’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti ma�nāsınadır ve ma�nā 

cihetinden dād lafẓına muḳayyeddir. Fulān elfāẓ-ı kināyedendir ve yā ḥarf-i 

tenkīr ve ṭurra’nıñ fulān’a iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benefşe dün gice güle söyledi ve bir ḫoş nişān virdi ki cihān-

da baña filān kimseniñ ṭurrası tāb virdi, ya�nī �ālemde beni büküp buran filān 

cānānıñ ṭurrasıdır, zīrā benefşe tāb-dārdır ya�nī bükülmüş ve burulmuşdur.

א د و د  ار  ا ا د 
א داد ش  درش  و כ

Dilem ḫizāne-i esrār būd u dest-i ḳażā

Dereş be-best u kelīdeş be-dil-sitānī dād

Ḫizāne, ḫā’nıñ kesriyle, ḫazīne ma�nāsınadır, esrār’a iżāfeti lāmiyyedir. Vāv 

ḥarf-i ḥāl. Dest-i ḳażā iżāfeti beyāniyyedir ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur ve 

mübtedā ve mıṣrā�-ı ẟānī ḫaberi. Dereş; żamīri ḫizāne’ye rāci�dir. Vāv ḥarf-i 

�aṭf. (277a) Kelīd, kāf-ı �Arabīniñ fetḥiyle, miftāḥdır ve şīn-i żamīr cā�izdir ki 

der’e rāci� ola ve cā�izdir ki ḫizāne’ye. Be-dil-sitānī; bā ḥarf-i ṣıla ve dil-sitān 

vaṣf-ı terkībīdir, göñül alıcı ma�nāsına ve yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm ḫazīne-i esrār-ı �ışḳ-ı cānān idi, ḥālbuki 

ḳażā eli ḳapusını baġladı ve miftāḥını bir maḥbūb-ı dil-sitānıñ eline virdi, ya�nī 

göñlüm ḫazīnesinde esrār-ı mihr-i cānānı maḫzūn idüp ve ḳapusını maḳfūl 

idüp miftāḥını dest-i cānāna ṭapşırdı. Ḥāṣılı, muḥabbet-i cānānı ḳalbimde şöy-

le ṣaḳladı ki anı cānāndan ġayrıya i�lām u iş�ār eylemedi.
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م כ  א آ ر כ وار 
א داد ام  א  

Şikeste-vār be-dergāhet āmedem ki ṭabīb

Be-mūmyāyī-i luṭf-i tuem nişānī dād

Vār edāt-ı teşbīhdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ṭabīb mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. 

Be-mūmyā; bā ḥarf-i ṣıla, mūmya bir meşhūr devādır ki urulmuş veyā bir 

�uzvı ṣınmış kimseye içürürler1, Allāhu Te�ālā emriyle şifā bulur. Bir ḳaç ḳısım-

dır, ammā aḥseni beşerīdir ki insānı mūmyā iderler, yā-yı evvel kelimeye lāzım 

olan yā’dır ve yā-yı ẟānī ḥarf-i maṣdardır, luṭf’a iżāfeti beyāniyyedir. Nişānī; 
yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ dergāhıña şikeste gibi geldim, zīrā ṭabīb baña seniñ 

luṭfuñ mūmyālıġına işāret eyledi. Ya�nī ṭabīb didi ki cānānıñ luṭfı hicrān kesri-

ne mūmyādır, ḥāṣılı, cānānıñ mūmyā-yı viṣāli firāḳ ṣınıġına devādır.

אن  א ر כ و     
א داد ل    א  در 
Guzeşt ber-men-i miskīn u bā-raḳībān goft

Dirīġ �āşıḳ-ı maḳtūl-i men çi cānī dād

Bā-raḳībān goft mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur ve mıṣrā�-ı ẟānī maḳūl-i ḳavl-

dir. Çi cānī dād istifhām-ı ta�accübīdir, ne �aceb cān virdi dimekdir, ya�nī cān 

virmede zaḥmet çekdi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben miskīniñ üstine uġradı ve raḳīblere didi. Ḥayf, benim 

�āşıḳ maḳtūlüm ne �aceb güç cān virdi, ya�nī baña ziyāde ta�alluḳından cānı 

bedenden ayrılmaḳ istemezdi.

ش א  אد و  אد   در و د 
ا داد א אرئ  כ د دادش و 

Teneş durust u dileş şād bād u ḫāṭır ḫoş

Ki dest dādeş u yārī-i nā-tuvānī dād

Teneş ve dileş; żamīrleri iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle mıṣrā�-ı ẟānīde ki’ye 

rāci�dir, taḳdīri ān ki’dir, aṣlı ān kes ki’dir, ḥaẕf u īṣāl ṭarīḳiyle ān kes terk 

1 T: mūmya bir meşhūr devādır ki bir �użvı ṣınmış kimseye içürürler. S: bir meşhūr devādır ki bir �użvı 

ṣınmış veyā üzilmiş ya�nī ḍarb u let urılmış kimseye içürürler. M ve F nüshası esas alındı.
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olunup ve ki yerine iḳāmet olundı.  Dādeş; żamīri ki’ye rāci�dir. Vāv ḥarf-i �aṭf. 

Yarī-i nā-tuvānī iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir, zīrā yārī’niñ yā’sı ḥarf-i 

maṣdardır ve nā-tuvānī’de yā ḥarf-i vaḥdet, bir nā-tüvāna yoldaşlıḳ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Teni dürüst ve dili şād olsun ve ḫāṭırı ḫoş olsun ol kimse ki 

aña el virdi ve bir nā-tüvāna mu�āvenet ü yoldaşlıḳ virdi. Ya�nī ṣıḥḥat u refāhiyet-

de olsun ol ki ḳādir olup bir ża�īfe merḥamet idüp ḫāṭırını ta�ahhüd ü tefākḳud 

eyleye. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; ki ben nā-tüvāna iḥsān u mu�āvenet elini virdi 

diyüp minhusinde dādiş ism-i maṣdardır ki dest aña mużāfdır diyen �ilmi ve ṭab�ı 

nā-tüvān �aceb terzīḳ söylemiş ki kömür çiyner (M,T+ dīvāne) söylemez1.

ی د כ ای  א  و 
א داد ا ز א  כ اب و 
Bi-rev mu�ālecet-i ḫod kon ey naṣīḥat-gūy

Şerāb u şāhid-i (277b) şīrīn ki-rā ziyānī dād

Ki-rā; ki ismdir, kim ma�nāsına ve rā edāt-ı mef�ūl. Ziyānī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey vā�iẓ, var kendüñe mu�ālece eyle ki seniñ dimaġıñ fā-

sid olmuşdur. Yanī bizi şarāb u şāhidden men� eyleme, şarābla ṭatlu ve güzel 

maḥbūb kime ziyān virdi? Ya�nī şarāb u şāhid-i şīrīnden kim ziyān gördi ki bizi 

bunlardan men� idersin.

ار א ز  ا  دل 
א داد א     

Ḫazīne-i dil-i Ḥāfıẓ zi-gevher-i esrār

Be-yumn-i �ışḳ-ı tu sermāye-i cihānī dād

Ḫazīne-i dil-i Ḥāfıẓ iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Gevher-i esrār da 

beyāniyyedir. Be-yumn-i �ışḳ-ı tu; bā ḥarf-i sebeb ve iżāfetler lāmiyyelerdir. 

Sermāye-i cihān iżāfeti lāmiyyedir, fā�il ma�nāsına veyā mef�ūl ma�nāsına, ya�nī 

cihānıñ fā�idesini veyā cihāna fā�ide, yā ḥarf-i tenkīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñli ḫazīnesi ya�nī ḳuvvet-i şā�iriyesi2 esrār gevhe-

rinden seniñ �ışḳıñ yümni ve bereketi sebebiyle cihān sermāyesini virdi. Ya�nī 

tamām-ı �ālem andan istifāde ve istifāża-i esrār-ı �ışḳ u muḥabbet eyler. Ya�nī 

eş�ārı esrār-ı �ışḳ-ı cānānla memlūdur, herkes andan mihr ü muḥabbet resm ü 

āyīnini istifāde ider dimekdir.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 T, F: ḳuvvet-i şā�iresi. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

د ر     כ از  
د אی د  אر כ  ت  

�Işḳet ne serserī’st ki ez-ser be-der şeved

Mihret ne �ārıżī’st ki cā-yı diger şeved

Serserī ḳolayına dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ışḳıñ ḳolayına degildir ki başdan ṭaşra gide ya�nī 

başdan çıḳa. Muḥabbetiñ de �ārıżī degildir ki ġayrı yere gide ya�nī bir ġayrı yere 

naḳl eyleye.

  در درو و   در د
د ر  אن  א  رون  و  א  ا
�Işḳ-ı tu der-derūnem u mihr-i tu der-dilem

Bā-şīr enderūn şud u bā-cān be-der şeved1

Bu ġazelde şud reft ve şeved reved ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ışḳıñ derūnuma ve muḥabbetiñ göñlüme südle içeri 

gitdi ve cānla ṭaşra çıḳar. Ya�nī zā�il olur degildir, zīrā tamām-ı vücūduma sirā-

yet eylemişdir.

ج او ر  درد درد  כ ا
د א       

Derdī’st derd-i �ışḳ ki ender-�ilāc-ı ū

Her çend sa�y bīş numāyī beter şeved

Derdī’st; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān yā ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. �İlāc-ı ū 

iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

1 <M+ Bā-şīr ender āmed u bā-cān be-der şeved>
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Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ derdi bir derddir ki anıñ �ilācında her ne ḳadar ki sa�y 

ziyāde gösterirseñ beter olur. Ḥāṣılı, derd-i �ışḳ devā-peẕīr degildir.

כ  כ در    اول 
د ك   א אد  ز  
Evvel yekī menem ki derīn şehr her şebī

Feryād-ı men zi-�ışḳ be-eflāk ber şeved

Yek bir, yekī birisi ya�nī �uşşāḳıñ birisi. Şebī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. 

Be-eflāk ber; ber bunda ḥarf-i ṣıladır, bā’yı te�kīd ider1.

Maḥṣūl-i Beyt: �Uşşāḳıñ evvel birisi benim ki bu şehirde her gice benim 

feryādım eflāke gider, ya�nī derd-i �ışḳdan āh u nālem eflāke ṣu�ūd ider.

رود א  כ  כ    زا
د אر   כ اق   כ 

Ger zān ki men sirişk feşānem be-Zinderūd

Kişt-i �Irāḳ cumle be-yekbār ter şeved

Ger zān ki eger şöyle ki dimekdir. Be-Zinderūd; bā ḥarf-i ṣıla, (M,T+ sā-

bıḳan beyān oldıydı ki) Zinderūd, zā’nıñ fetḥi ve kesriyle, Iṣfahān ırmaġına 

dirler. �Irāḳ’dan bunda murād �Irāḳ-ı �Acemdir ki Iṣfahān’dır. Cumle cemī�an 

dimekdir, edāt-ı te�kīddir. Be-yekbār (M,T+ bir kerreden ve) bir uġurdan dimek-

dir. Ter yaş dimekdir. Şeved bunda olur ma�nāsınadır, ef�āl-i nāḳıṣadandır, kişt 
ismi ve ter ḫaberi ve cumle, (278a) kişt’i te�kīd ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger şöyle ki ben gözüm yaşını Zinderūd’a ṣaçam ve dö-

kem, ya�nī eşk-i çeşmimi Zinderūd’a aḳıdam, Iṣfahān ekini cemī�an  bir ker-

reden ve bir uġurdan ter olur ya�nī tamām ṣulanur. Ḥāṣılı, eger benim gözüm 

yaşı Zinderūd’a munżamm olsa mezāri�-i �Irāḳ u Fārisī tamām ṣu alurdı.

אر م رخ  אن ز  دی در 
د   כ ا   

Dī der-miyān-i zulf bi-dīdem ruḫ-ı nigār

Ber-hey�etī ki ebr muḥīṭ-i ḳamer şeved

Muhīt-i ḳamer iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir.

1 S: bā ḥarf-i te�kīd, ber ḥarf-i ṣıla. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Dün zülf ortasında nigārıñ ruḫını gördüm bir hey�etde ki 

bulud māhı muḥīṭ ola. Zülfi ebre ve rūy-ı cānānı ḳamere teşbīh eylemiş.

ا כ از     כ ا
د ر  ب  אه ز  א כ  ار 
Goftem ki ibtidā konem ez-būse goft nī

Bi-gẕār tā ki māh zi-�aḳreb be-der-şeved

İbtidā konem ma�nā-yı istifhāmı mutażammındır, ibtidā ideyin mi? 

Ma�lūm ola ki māh burc-ı �aḳreb’de iken şerīf işlere mübāşerete iẕin yoḳdur, 

zīrā ol vaḳt nuḥūsetle meşhūrdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ruḫ-ı nigārı miyān-ı zülfinde ol hey�etde1 göricek didim ki 

ẕevḳ u ṣafāya būseden ibtidā eyleyeyin mi? Nigār didi ki yoḳ, ḳo ki ay burc-ı 

�aḳrebden ṭaşra çıḳa, ya�nī zamān-ı naḥsdan ḳurtulalım, andan ṣoñra. Māhdan 

murād ruḫı ve �aḳrebden ḫam-ı zülfidir, niteki beyt-i sābıḳda ẕikr eylemiş idi.

ری אده   אد  ا  א 
د אن را   אن כ  ار 

Ḥāfıẓ be-yād-ı la�leş eger bāde mī-ḫorī

Me-gẕār hān ki mudde�iyān-rā ḫaber şeved

Ḥāfıẓ münādā. Hān esmā-i ef�āldendir, āgāh ol dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. 

Mudde�iyān’dan murād raḳīblerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger cānānıñ la�li yādına bāde içerseñ āgāh ol, 

ḳoma ki raḳīblere ḫaber ola, ya�nī bādeyi la�li yādına ve şevḳine içince kimse 

vāḳıf olmamaḳ gerek.

1 Beyitten sonra buraya kadar S nüshasında atlanılmıştır.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilātün1

د אه  ای כ را   ا 
د א آه  א در آ ز ز 

Eger Ḫudāy kesī-rā be-her gunāh bi-gīred

Zemīn be-nāle der-āyed zemāne āh bi-gīred

Be-her gunāh; bā ḥarf-i sebeb. Be-nāle; bā ḥarf-i ṣıla. Zemāne; taḳdīrī 

zamāne-rā’dır, bi-gīred’iñ muḳaddem mef�ūli vāḳi� olmuş ve āh fā�ili.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger Allāhu Te�ālā bir kimseyi her bir günāh içün mu�āḫeẕe 

idüp �uḳūbet eylese, ya�nī her günāh işledikçe2 �aẕāb u �iḳāb eylese küre-i ḫāk 

nāleye gelüp zamāneyi dūd-ı āh-ı mücrimīn ṭutar, ya�nī zamān u zemīn bu ḥāle 

taḥammül idemeyüp feryād ü fiġāna (M,T+ gelür,) lākin Ḫudā ṣābirdir, �aẕāb u 

�iḳābı āḫirete te�ḫīr ider.

ت  ه   ا כ و כ
د כאه  ه    כ  
Berāber’est keh u kūh pīş-i Ḥażret-i Mevlā

Gehī be-kūh bi-baḫşed gehī be-kāh bi-gīred

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥażret-i Allāh’ıñ yanında ṣaman ve ṭaġ berāberdir, ya�nī 

Ḫudā’ya nisbet ṣaġā�ir ü kebā�ir berāberdir, ḥāṣılı, �ibādıñ ṣaġa�iri ve kebā�iri 

aña żarar eylemez. Gāh ṭaġlarca günāhı �afv u maġfiret ider ve gāh ṣaman deñ-

lü günāh içün �aẕāb u �ikāb ider. İmdi kebā�ir sebebiyle ġufrāndan me�yūs ve 

ṣaġā�ir sebebiyle �aẕāb u �iḳābdan emīn olmamaḳ gerek.

אه روی ز  כ  دا
د אه  כ از   אه   כ 
Gunāh-ı rūy-ı zemīn mī-konī ne-mī-dānī

Ki māh ber-felek ez-şūmī-i gunāh bi-gīred

1 S, T: Fe�ilāt (Fe�ilün). (Gazeldeki beyitlerin bir kısmının 1. mısralarının son tef ’ileleri Fe�ilün veya 

Fa�lün şeklindedir.)

2 S: eyledikçe. 
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Gunāh-ı rūy-ı zemīn yeryüziniñ günāhı dimekdir, keẟret-i günāhdan kinā-

yetdir. Ne-mī-dānī fi�l-i nefy-i ḥāl, istifhām-ı inkārı mutażammındır, bilmez 

misin ya�nī bilürsin dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Māh mübtedā, bi-gīred ḫaberi, 

ṭutılur dimekdir ya�nī ḫusūf olur1.

Maḥṣūl-i Beyt: Yeryüziniñ günāhını eylersin, ya�nī dünyāca günāh eyler-

sin, bilmez misin ki felekde ay günāh şūmluġından ve ḳabāḥatinden ṭutılur, 

ya�nī küsūf-ı şems ve ḫusūf-ı ḳamer cerāyīm-i nāsdan vāḳi� olur.

ا د  ا آری و  אכ  
د اه  دا כ داد אی   א

Tu pāk-dāmenī ārī velī şeved peydā

Gunāhhā-yı tu ferdā ki dād-ḫāh bi-gīred

Pāk-dāmen vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, pāk etekli dimekdir ve yā ḥarf-i 

vaḥdet. Arī eved dimekdir. Velī (278b) edāt-ı ıḍrāb. Şeved’iñ fā�ili gunāhhā, 

tu’ya iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Dād-ḫāh vaṣf-ı terkībīdir, müteẓallim 

ma�nāsına ya�nī ẓulümden şikāyetçi. Bi-gīred’iñ fā�ili taḥtında dād-ḫāh’a rāci� 

żamīrdir ve mef�ūli mıṣrā�-ı evveliñ żımnında olan dāmen’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sen pāk-dāmensin, eved, ammā seniñ günāhlarıñ ol zamān 

peydā olur ki şikāyetçi etegiñi ṭuta, ya�nī maḥşerde ki senden ẓulüm gören 

etegiñe yapışa günāhlarıñ ẓāhir olur, egerçi ki bunda pāk-dāmen geçinürsin.

אن  زار م     ز 
د אه  אه  آن    כ 
Şebī zi-şerm-i guneh men çunān bi-griyem zār

Ki secdegāh-ı  men ān şeb heme giyāh bi-gīred

Şebī; yā ḥarf-i vaḥdet. Şerm-i guneh iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. 

Secdegāh secde yeri. Giyāh ot ya�nī2 çemen ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir gice günāhdan utanduġumdan ancılayın zār aġlayayın 

ki secdem yerini hep ot ṭuta3, ya�nī (M,T+ ol gice) secdem yeri keẟret-i girye ve 

bükādan çayır ve çimen ola.

1 S: ider. 

2 S: ve. 

3 S: secdem yerini ol gice hep ot ṭuta. 
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אر א כ  ان   وداع  
د ه راه   ز כ رود آب د
Geh-i vedā� bi-giryem bedān meẟābe ki yār

Be-her zemīn ki reved āb-ı dīde rāh bi-gīred

Geh-i vedā� iżāfeti fī ma�nāsınadır. Meẟābe bunda mertebe ma�nāsınadır. 

Ki ḥarf-i beyān. Yār mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, mübtedādır ve mā-ba�di ḫa-

beri. Be-her zemīn; bā ḥarf-i ṣıla. Ki ḥarf-i beyān. Reved fi�l-i mużāri� müfred 

ġā�ib, fā�ili taḥtında yār’a rāci� żamīrdir. Rāh bi-gīred; taḳdīri rāheş bi-gīred 

idi, żamīr ḥaẕf u īṣāl ṭarīḳiyle terk olındı żarūret-i vezn içün.

Maḥṣūl-i Beyt: Vedā� vaḳtinde ol mertebede aġlayayım ki yār her yere ki 

gide, gözüm yaşı yolın ṭuta, ya�nī gözüm yaşı deryālar olup yolın baġlaya ki hīç 

bir yere gitmeye1.

א ك כ כ  אه    
د אه  אرا כ   ه و  ا ز כ

Çu şāh ḳaṣd-ı helāk-ı kesī koned Ḥāfıẓ

Kirā’st zehre vu yārā ki pīş-i şāh bi-gīred

Ḳaṣd-ı helāk iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir, helāk’iñ kesī’ye de böy-

ledir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Kirā’st kimiñdir dimekdir. Zehre öd. Yārā ḳudret. 

Zehre lafẓını �Acem bunuñ gibi yerlerde ḳudret ma�nāsına isti�māl ider, niteki 

bu beytde böyledir.

Beyt:     ارم ه  ز
وی    אن دارد ا  و 

Zehre ne-dārem ki bi-būsem lebet

Tīr u kemān dāred ebrū-yı tu2

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki pādişāh bir kimseyi helāk eylemege ḳaṣd ider, ey 

Ḥāfıẓ, kimiñ ḳudreti var ki pādişāhıñ öñini ṭuta, ya�nī aña bu ḳaṣda māni� ola. 

Ḥāṣılı, pādişāh diledügini işler.

1 S, M: gidemeye. 

2 Senin kaşlarının oku ve yayı olduğu için dudağını öpmeye cesaret edemiyorum.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

دد א   ر   دای  ا  
دد א   ه  ر ر    כ ا

Sırr-ı sevdā-yı tu ender-ser-i mā mī-gerded

Bīn ki ender ser-i şūrīde çihā mī-gerded

Sırr-ı sevdā-yı tu iżāfeti lāmiyyelerdir. Ser-i şūrīde beyāniyye. Çihā çi’niñ 

cem�idir, neler dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ışḳ u muḥabbetiñ rāzı ve sırrı bizim başımızda çig-

zinür, ya�nī başımızda dā�irdir1 veyāḫud başımızda olur ya�nī ẟābit ü ḳā�imdir. 

Naẓar eyle bizim şūrīde başımızda neler çigzinür veyāḫud neler olur. Mıṣrā�-ı ev-

veliñ ma�nāsını; seniñ sevdāñ başı bizim başımızda ṭolanur diyen ve seniñ sevdāñ 

hevesi bizim başımızda devr ider2 diyen sırr-ı beytden āgāh degiller imiş3.

אن  ز    כ دل در  
دد א   ی    و  م   
Her ki dil der-ḫam-ı çevgān-ı ser-i zulf-i tu best

Lā-cerem gūy-ṣıfat ber-ser u pā mī-gerded

(279a) Ki ismdir kim ma�nāsına. Dil, best’iñ muḳaddem mef�ūl-i evveli ve 

fā�ili ki’dir, der-ḫam-ı çevgān-ı ser-i zulf-i tu iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyye-

lerdir ve mef�ūl-i ẟānīdir. Lā-cerem lā-büd ve lā-mehālete dimekdir. Gūy-ṣıfat 
gūy gibi dimekdir. Ber-ser u pā başı ve ayaġı üzerinde. Gūy-ṣıfat mübtedā ve 

mā-ba�di ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki göñlini ḫam-ı çevgān gibi seniñ ser-i zülfüñe 

baġladı, şübhe yoḳ ki gūy gibi başı ve ayaġı üzerinde çigzinür, ya�nī gāh başı 

üzre ve gāh ayaġı üzre çigzinür ṭop gibi. Bu edādan murād ḥayretdir, ve-illā 

gūyda ser u pā mutaṣavver degildir.

1 M, T: bizim başımızda dā�irdir.

2 S: başımızdadır. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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א  כ آن د  اد و   
دد א   אن در  او دل 

Gerçi bī-dād u cefā mī-koned ān dil-ber-i men

Hemçunān der-pey-i ū dil be-vefā mī-gerded

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi bizim dilberimiz bize bī-dād u cefā eyler, ya�nī gerçi 

dā�imā bize cevr u cefā üzredir, ammā gine göñül anıñ ardınca vefā ümīdiyle 

çigzinür. Ya�nī her ne ḳadar ki baña cefā1 ve ẓulüm eylese vefāsından ümīdi 

ḳaṭ� eylemem.

אر כ و  دوران   אی  از 
دد א       

Ez-cefā-yı felek u ġuṣṣa-i devrān ṣed bār

Ber-tenem pīrehen-i ṣabr ḳabā mī-gerded

Cefā-yı felek ve ġuṣṣa-i devrān iżāfetleri lāmiyyelerdir. Pīrehen-i ṣabr 
beyāniyye. Ḳabā çāk ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Felek cefāsından ve devrān ġuṣṣasından yüz kerre tenim üze-

rinde ṣabr pīreheni çāk olur. Ḥāṣılı, keẟret-i cevr-i zamāndan (S+ ṣabrım) ṭaġılur.

אرۀ  اری   در  و 
دد א   ن  כ ا 

Der-ża�īfī vu nizārī ten-i bī-çāre-i men

Çun2 hilālī’st ki enguşt-numā mī-gerded

Ża�īfī ve nizārī yā’ları maṣdarīlerdir. Ten-i bī-çāre  iżāfeti beyāniyyedir. 

Hilālī’st; yā ḥarf-i vaḥdet. Enguşt-numā vaṣf-ı terkībīdir, parmaḳla gösterilen 

nesneye dirler, nümāyīden’den3, görünmek ve göstermek ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ża�īflikde ve arıḳlıḳda benim bī-çāre tenim bir hilāl gibidir 

ki parmaḳla gösterirler4, ya�nī (M,T+ kemāl-i) incelikden bir mertebededir benim 

tenim ki degme kimse anı göremez, belki hilāl gibi gören görmeyene gösterir5.

1 S: cevr. 

2 M, T: Çu. 

3 S: numāyīen’den me�ḫūẕdur.

4 S: gösterilür. 

5 S: parmaḳla gösterir.
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ار ر    از  
دد ا   گ و  א כ   د

Bulbul-i ṭab�-ı men ez-firḳat-i gulzār-ı ruḫeş

Dīrgāhī’st ki bī-berg u nevā mī-gerded

Bulbul-i ṭab�-i men iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Gulzār-ı ruḫ beyā-

niyye. Dīrgāh rūz-merrelerinde1 çoḳ zamān ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. 

Berg u nevā bunuñ gibi yerlerde �aṭf-ı tefsīrī vāḳi� olur, yaraḳ ve azıḳ ma�nāsı-

na. Mī-gerded olmaḳ ve dönmek ma�nāsına olmaḳ mümkündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ṭab�ım bülbüli cānānıñ ruḫı gülzārınıñ firāḳından 

çoḳ zamāndır ki yaraḳsız ve azıḳsız olur ya�nī geçinür veyā ṭolanur. Ya�nī çoḳ 

zamāndır ki bī-ser u sāmān ve bī-ẕevḳ u ṣafādır, zīrā nevā lafẓını (M,T+ gāh) 

intiẓām-ı ḥāl ma�nāsında isti�māl iderler.

ا و ای دل ز   و    
دد א   ا כ در   כ 
Çend gūyem me-rev ey dil zi-pey-i nefs u hevā

K’īn hevāyī’st ki der-�ayn-ı ḫaṭā mī-gerded

Pey bunda ard ve iz ma�nāsınadır. K’īn; ki ḥarf-i ta�līl. Hevāyī; yā ḥarf-i 

vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat2. �Ayn-ı ḫaṭā iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Nice bir diyeyim ey göñül, nefs ü hevā ardınca gitme, ya�nī 

nefs ü hevāya mütāba�at eyleme, zīrā bu bir hevādır ki maḥż-ı ḫaṭāda vāḳi� olur, 

ya�nī hevā-yı nefse tābi� olmaḳ ḫaṭā içinde olmaḳdır veyā vādī-i ḫaṭāda deverān 

eylemekdir.

ار و    ادار ای 
دد א    כ آ و   

Be-hevā-dāriyet ey serv-ḳad-i lāle-�iẕār

Bes ki āşufte (279b) vu ser-geşte çu mā mī-gerded

Be-hevā-dāriyet; bā ḥarf-i sebeb, hevā-dār vaṣf-ı terkībīdir, muḥibb ve �ā-

şıḳ ma�nāsına, yā ḥarf-i maṣdar ve tā żamīr-i ḫiṭāb. Serv-ḳadd’iñ lāle-�iẕār’a 

1 S: rūz-merre yerindendir. 

2 S: ḥarf-i beyān-ı ṣıfat. 
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iżāfeti beyāniyyedir ve ikisi de vaṣf-ı terkībī aḳsāmındadır. Bes ki aṣlında bes 
kes ki idi, ḥaẕf u īṣāl ṭarīḳiyle terk olındı. Āşufte perīşān ve bī-ḥużūr ma�nā-

sınadır. Ser-geşte bunuñ gibi yerlerde müteḥayyir ma�nāsınadır. Çu mā īhām 

ṭarīḳiyle vāḳi�dir, zīrā mā naḥnu ve āb ma�nāsınadır. Mī-gerded olur ve döner 

ma�nāsına olmaḳ cā�izdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ muḥabbetiñ sebebiyle ey serv boylu, lāle yañaḳlı, çoḳ 

kimse bizim gibi perīşān-ḥāl1 ü müteḥayyir gider, ya�nī niçe kimse bizim gibi 

�āşıḳ-ı ālüfte vü āşüfte vü ser-gerdāndır.

ی   א   כ א   دل 
دد א دوا   درد و 

Dil-i Ḥāfıẓ çu ṣabā ber-ser-i kūy-ı tu muḳīm

Derdmend’est u be-ummīd-i devā mī-gerded

Muḳīm mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Vāv ḥarf-i ḥāl.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñli ṣabā gibi seniñ ser-i kūyuñda muḳīm derd-

menddir, ḥālbuki devā ümīdiyle seniñ ser-i kūyuñı devr eyler, ya�nī devā ricā-

sıyla ser-i kūyuñı ṭolanur.

1 S: perīşān. 



1561Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

273

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

אد ا   ز   از د 
אد א   א زارم  آه ا 

Mī-zenem her nefes ez-dest-i firāḳet feryād

Āh eger nāle-i zārem ne-resāned be-tu bād

Sābıḳan beyān oldıydı ki �Acemde ba�żı elfāẓ zeden lafẓıyla ve müştaḳḳā-

tıyla müsta�meldir ki Türkīde bu isti�māl mülāyim degil bundaki gibi. Dest-i 
firāḳ iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. Nāle-i zār iżāfeti beyāniyye, zār bunuñ gibi 

yerlerde ẕelīl ü ḥaḳīr ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Her nefes ve her sā�at seniñ firāḳıñ elinden feryād ururum, 

ya�nī feryād u fiġān iderim. Āh eger benim nāle-i zārım saña bād irişdürmezse, 

ya�nī āh eger sen benim feryād u fiġānım işidüp ḥālimi ṭuymazsañ.

אن אد و  א و  כ   כ  
אد א כ  ا   اق   כ 

Çi konem ger ne-konem nāle vu feryād u fiġān

K’ez-firāḳ-ı tu çunānem ki bed-endīş-i tu bād

K’ez; ki ḥarf-i ta�līl. Firāḳ-ı tu iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Bed-en-
dīş vaṣf-ı terkībīdir, tu’ya iżāfeti lāmiyye. Bād bunda fi�l-i emr müfred ġā�ibdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne eyleyeyim, nice ideyim eger feryād u fiġān u nāle eyle-

meyeyim, ya�nī bunları eylememege ḳādir degilim. Zīrā seniñ firāḳıñdan şöy-

leyim ki seniñ bed-endīş ü düşmeniñ öyle  olsun.

رم ن  رم و  روز و   و   
אد א د ار  دورم   ن ز د

Rūz u şeb ġuṣṣa vu ġam mī-ḫorem u çūn ne-ḫorem

Çun zi-dīdār-ı tu dūrem be-çi bāşem dil-şād
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Çūn, vāv-ı aṣliyye ile, nice dimekdir, keyfe ma�nāsına. Çun; bunda vāv ḥarf-i 

resmīdir. Dīdār bunda yüzdür iltizāmen. Dil-şād göñli şen ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gice ve gündüz ġam u ġuṣṣa yerim. Niçe ġam u ġuṣṣa 

yimeyem çünki seniñ dīdārıñdan ıraġım, ne ile dil-şād olayım? Ya�nī seniñ dī-

dārıñ firāḳında dil-şād olmayup ġam u ġuṣṣa yemek żarūrīdir.

ی א  از    دل دور 
אد ه  א   כ دل از د ای 

Tā tu ez-çeşm-i men-i sūḫte-dil dūr şudī

Ey besā çeşme-i ḫūnīn ki dil ez-dīde guşād

Tā ibtidā-yı ġāyet içündür, zamānda münẕü gibi �Arabīde. Sūḫte-dil göñli 

ve yüregi yanmış. Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur, taḳdīrī ey yār dimekdir. 

Besā çoḳ dimekdir. Ḫūnīn ḳanlı dimekdir, yā ḥarf-i nisbet ve nūn te�kīd içün-

dür. Ki ḥarf-i beyān. (280a) Dil mübtedā, guşād ḫaberi, ez-dīde ḫabere mü-

te�alliḳdir. Guşād lüġatde ḳapu ve ġayrı nesneyi açmaḳ ma�nāsınadır, ammā 

bunuñ gibi yerlerde aḳıtmaḳ ma�nāsına isti�māl iderler.

Maḥṣūl-i Beyt: Sen, ben dil-sūḫteniñ gözinden1 dūr olalı ya�nī gözümden 

ıraḳlaşalı2 ey cānān, ne çoḳ ḳan çeşmesini göñül gözden fetḥ eyledi ya�nī aḳıtdı, 

ya�nī firāḳıñda çoḳ ḳan aġladım dimekdir.

כ ن   ۀ  ه   از   
אد ا  ن  آرد د از د 
Ez-bun-ı her muje ṣed ḳaṭre-i ḫūn bīş çeked

Çun ber-āred dilem ez-dest-i firāḳet feryād

Bun, bā’nıñ żammıyla, dip dimekdir. Çeked fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, 

ṭamar3 dimekdir. Ber-āred ḳaldıra ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kirpigiñ dibinden yüz ḳaṭre ḳandan ziyāde ṭamar4 

çünki göñlüm seniñ firāḳıñ elinden feryād u fiġān ide. Ya�nī göñlüm seniñ 

firāḳıñdan nāle ve zārī peydā eyleye, gözlerimden ḳan ırmaḳları aḳar.

1 S: yüzinden. 

2 M: ıraḳ olalı. 

3 M: ṭamlar. 

4 M: ṭamlar. 
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אدت  و روز ق  ه  א د
כ آزاد ۀ دل ر   از 

Ḥāfıẓ-ı dil-şude mustaġraḳ-ı yādet şeb u rūz

Tu ezīn bende-i dil-refte be-kullī āzād

Ḥāfıẓ-ı dil-şude iżāfeti beyāniyyedir. Mustaġraḳ-ı yādet lāmiyyedir. 

Dil-refte göñli gitmiş ya�nī �āşıḳ. Āzād bunuñ gibi yerlerde fāriġ ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Dil-şude ya�nī �āşıḳ Ḥāfıẓ gice ve gündüz seniñ yādıña 

müstaġraḳdır, ya�nī seni añmaġla muḳayyeddir. Sen bu bende-i dil-refteden1 

külliyyen fāriġsin, ya�nī sen anı hīç añmazsın. İki mıṣrā�da bile edāt-ı ḫaber 

muḳadder2.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א س  ا    زان כ د
א א     د ز 

Merā be-vaṣl-ı tu ger zān ki dest-res bāşed

Diger zi-ṭāli�-i ḫīşem çi multemes bāşed

Merā; rā ḥarf-i taḫṣīṣ, benim dimekdir. Be-vaṣl-ı tu; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfeti 

lāmiyyedir. Ger zān ki eger şöyle ki dimekdir. Dest-res vaṣf-ı terkībīdir, lüġat-

de el irişici ma�nāsınadır, ammā ḳudret ve vüs�at ma�nāsında müsta�meldir. 

Diger dahi dimekdir. Multemes bunda maṭlūb ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim seniñ vaṣlıña eger dest-res ü ḳudretim olursa bun-

dan artıḳ kendi ṭāli�imden daḫi ne mültemesim olur? Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nā-

sını; baña seniñ vaṣlıña eger el virmek ola diyen ve eger (M,T+ andan ki) seniñ 

viṣāliñe baña el irişmek ola diyen ḥaḳ ma�nāyı edā idememişler3.

1 T: bende-i dil-firifteden. 

2 S: muḳaddemdir. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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אن   א אی  אن    آ
א د   אن  כ א  כ  כ
Ber-āsitān-ı tu ġavġā-yı �āşıḳān çi �aceb

Ki her kucā şekeristān buved meges bāşed

Ġavġā-yı �āşıḳān iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Meges ḳara siñek.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Seniñ işigiñde �āşıḳlarıñ ġav-

gāsı �aceb degil, zīrā her yerde ki şekeristān ola siñek olur. Ḥāṣılı, cānānı şeke-

ristāna ve �uşşāḳı megese teşbīh eylemişdir.

א را א     
א כ    ا  אن  כ  
Çi ḥācet’est be-şemşīr ḳatl-i �āşıḳ-rā

Ki nīm-cān-ı merā yek girişme bes bāşed

Ḳatl-i �āşıḳ iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve rā edāt-ı mef�ūl veyā 

edāt-ı taḫṣīṣ, �āşıḳıñ ḳatline veyā �āşıḳıñ ḳatli içün. Ki ḥarf-i ta�līl. Cān-ı merā 

iżāfeti lāmiyyedir. Nīm-cān-ı merā benim yarım cānıma, nīm’iñ mīm’i sükūn 

ile oḳunmaḳ gerek,  rā edāt-ı taḫṣīṣ. Girişme lüġatde göz ve ḳaşla işārete dir-

ler, ammā bunuñ gibi yerde nāz ve şīve murāddır. Bes bunda yeter dimekdir, 

�Arabīde yekfī ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳı ḳatl eylemekiçün ne ḥācet ḳılıca? (280b) Zīrā benim 

yarım cānıma ya�nī cān-ı ża�īfime bir girişme yeter. Ḥāṣılı, ben �āşıḳ-ı bī-çāreyi 

ḳatl eylemege yaraġa ve yasaġa iḥtiyāc yoḳdur, belki bir girişme ve bir tīr-i 

ġamze kāfīdir.

א دو כ  ز  אن  ا  دو 
א א آن   אن  ا ز  دو 

Eger be-her du cihān yek nefes zenem bā-dōst

Merā zi-her du cihān ḥāṣıl ān nefes bāşed

Be-her du cihān; bā ḥarf-i ẓarf. Bā-dōst; bā ḥarf-i ma�a.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger iki cihānda dostla bir nefes uram ya�nī bir nefes ü bir 

sā�at bile geçinem, anıñla benim iki cihāndan ḥāṣılım ol bir nefesdir. Ya�nī baña 

iki cihāndan ḥāṣıl u netīce ol bir sā�atdir, ya�nī ol bir sā�atda yārla geçinmemdir.
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א ا د  כ س כ  از 
א س  و   د כ 

Ezīn heves ki merā dest-i baḫt kūtāh’est

Keyem be-serv-i bulend-i tu dest-res bāşed

Ba�żı nüsḫada heves yerine cihet düşmüş, fi’l-vāḳi� ma�nāya da mülāyim-

dir. Ki ḥarf-i beyān. Merā benim dimekdir. Dest-i baḫt iżāfeti lāmiyyedir 

mecāzen. Keyem, kāf ’ıñ ve yā’nıñ fetḥalarıyla, ḳaçan benim dimekdir, mīm-i 

mütekellim ma�nā cihetinden dest-res’e muḳayyeddir. Be-serv-i bulend-i tu; 
bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu cihetden ve bu sebebden ki benim baḫtım eli ḳısadır, 

seniñ serv-i bülendiñe ḳaçan ḳudretim olur? Ya�nī ṭāli�imde müsā�ade olmayın-

ca seniñ vaṣlıña ḳaçan mālik olurum dimekdir.

א آن  را א  ص כ ره 
א כ    ز  و  

Reh-i ḫalāṣ kucā bāşed ān ġarīket-rā

Ki seyl-i miḥnet-i �ışḳeş zi-pīş u pes bāşed

Ġarīket; tā żamīr-i ḫiṭāb olmaḳ cā�iz ve cā�izdir ki tā-i naḳl ola, �arżet gibi, 

żarūret-i vezniçün hā-yı resmī şeklinden tā-yı muṭavvele ṣūretine çıḳmış ola, 

ḥāṣılı, iltibāsdan ḫālī degil. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Seyl-i miḥnet-i �ışḳeş iżāfet-

leri beyāniyye ve lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫalāṣ yolı ḳanda olur ol ġarīk ki veyā ol ġarīke ki �ışḳ 

miḥneti seyli öñinden ve ardından ola, ya�nī öñini ve ardını miḥnet-i seyl-i �ışḳ 

iḥāṭa eyleye? Ḥāṣılı, �āşıḳ olan rāh-ı selāmet bulmaz.

אر א و د  م آ אر  ار 
א ا  و  כ ا  כ 

Hezār bār şevem āşinā vu dīger bār

Merā bi-bīned u gūyed ki īn çi kes bāşed

Bār bunda kerre ma�nāsınadır, iki yerde bile. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Biñ kerre cānānla āşinā olurum, gine bir kerre beni görür, 

dir ki bu ne kimsedir, ya�nī tecāhül ider. Bu beyt cānānıñ kemāl-i istiġnāsını 

beyān ider. Bu ġazeliñ maḫlaṣ beyti yanımızda olan dīvānlarda bulunmadı ve 

şāriḥler de şerḥ eylememişler. Ẓāhir, bulsalar şerḥ iderlerdi.
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

د ا  אرم   אد  س 
د א  ار از  אورد و  ی   אد 
Heves-i bād-ı bahārem be-ser-i ṣaḥrā burd

Bād būy-ı tu bi-y-āverd u ḳarār ez-mā burd

Heves-i bād-ı bahārem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Be-ser-i ṣaḥrā; bā ḥarf-i 

ṣıla ve iżāfet lāmiyyedir. Ser bunuñ gibi yerlerde cihet ve cānib ma�nāsınadır. 

Bād mübtedā, bi-y-āverd ḫaberi. Būy-ı tu iżāfeti lāmiyyedir ve bi-y-āverd’iñ 

muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-mā ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Bād-ı bahārıñ hevesi ve ārzūsı beni ṣaḥrā cānibine iletdi. 

Bād seniñ būyuñı getürdü ve bizden ḳarārı iletdi, ya�nī seniñ būyuñ getürmek 

sebebiyle (281a) bizi bī-ḳarār eyledi.

د از را د د    א   כ
د א  ا  אر   دل  و 

Her kucā būd dilī çeşm-i tu burd ez-rāheş

Ne dil-i ḫaste vu bīmār-ı merā tenhā burd

Dilī; yā ḥarf-i vaḥdet. Çeşm-i tu iżāfeti lāmiyyedir. Rāheş; żamīri dile 

rāci�dir. Ne ḥarf-i nefy. Dil-i ḫaste iżāfeti beyāniyye. Vāv ḥarf-i �aṭf, bīmār 
ḫaste’ye �aṭf-ı tefsīrdir, merā’ya iżāfeti lāmiyyedir. Tenhā dil’e ṣıfatdır, yalñız 

dimekdir ve dil, burd’uñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her yerde ki bir göñül var idi, seniñ çeşmiñ anı yoldan 

çıḳardı, ya�nī seniñ çeşmiñe �āşıḳ oldı ve belā ve miḥnete düşdi, yalñız benim 

ḫasta ve bīmār göñlümi yoldan çıḳarup belā ve miḥnete düşürmedi.
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כ   د آب ر ا م  آ و 
د ر داد כ כא و ا כא  زر 

Āmed u germ bi-burd āb-ı ruḫem eşk-i çu sīm

Zer be-zer dād kesī k’āmed u īn kālā burd 

Āmed ve germ bi-burd eşk’de tenāzu� eylediler. Āb-ı ruḫem iżāfeti 

lāmiyyedir mecāzen ve bi-burd’uñ mef�ūl-i ṣarīḥi. Çu edāt-ı teşbīh. Zer 
be-zer; bā ḥarf-i muḳābele, zer’den bunda aḳçe murāddır, niteki sābıḳan 

beyān olındı, aḳçeyi aḳçeye ṣarf eyledi ya�nī maḥalline virdi dimekdir. 

K’āmed; ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Kālā ḳumāş, bi-burd’uñ muḳaddem 

mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sīm gibi eşk geldi ve yüzüm ṣuyını muḥkem iletdi. Aḳçe-

yi aḳçeye virdi her kimse ki bu ḳumāşı iletdi ise. Ya�nī aḳçeyi maḥalline ṣarf 

eyledi her kim ki gelüp bu ḳumāşı alup iletdiyse. Kālā’dan murād āb-ı ruḫ 

ve evvelki zerden eşk-i çu sīm’dir. (T+ Ḥāṣılı, eşk-i çu sīm) āb-ı ruḫı iletmek 

zerle ya�nī aḳçe ile bir tācir ḳumāşı alup iletmekdir, ya�nī eşk-i çu sīm’i bir 

tācire teşbīh eyledi ki bir ḳumāşı aḳçe ile alup ilede. İmdi eşk-i çu sīm āb-ı 

ruḫumı iletmek bir tācir kālāyı aḳçe ile alup iletmekdir.

اه כ  آورد  ا ا دل  
د א  ا  در  را  

Dil-i sengīn-i tu-rā eşk-i men āverd be-rāh

Seng-rā seyl tuvāned be-leb-i deryā burd

Dil-i sengīn iżāfeti beyāniyye ve tu-rā’ya iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ṭaşa mensūb yüregiñi benim gözüm yaşı yola ge-

türdi. Belī, ṭaşı seyl ḳādirdir deryā kenārına iletmege. Ya�nī eşk-i firāvān 

dökmekle dil-i sengīniñi bir miḳdār ṭarīḳa1 getürdüm, ya�nī girye ve bükā 

eylemekle göñlüñe merḥamet getürdüm. Mıṣrā�-ı ẟānīyi temẟīl ṭarīḳiyle īrād 

eylemiş, ya�nī ṭaş gibi yüregiñi benim gözüm yaşı ṭarīḳ-i mülāyemete getür-

mek ġarīb degildir, zīrā sengi seyl deryā kenārına iletmege ḳādirdir.

1 S: bir miḳdār deryā kenārına ya�nī ṭarīḳa. 
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ق   دوش ذوق   
د א  כ  از  دم  אی  
Dūş ẕevḳ-i ṭarabem silsile-i şevḳ-i tu best

Pāy-ı ḫayl-i ḫiredem leşker-i ġam ez-cā burd

Ẕevḳ-i ṭarabem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Silsile-i şevḳ-i tu beyāniyye ve lā-

miyyedir1. Pāy-ı ḫayl-ı ḫiredem iżāfetleri de böyledir. Ḫayl Fārisīde bölük 

ma�nāsınadır. Leşker-i ġam beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice şenligim ẕevḳini2 seniñ şevḳiñ silsilesi baġladı, 

ya�nī şenligime şevḳiñ māni� oldı. �Aḳlım bölügi ayaġını ġam u ġuṣṣa �askeri 

yerinden iletdi, ya�nī ġam bende �aḳl ü idrāk ḳomadı. Ḥāṣılı, şevḳiñ ve �ışḳıñ 

şenligim ẕevḳine māni� oldı ve ġamıñ �aḳlım ve ṣabrım aldı. Mıṣrā�-ı evveliñ 

ma�nāsını; dün gice şenlik ẕevḳi baña seniñ şevḳiñ zincīrin baġladı diyen ve 

dün gice (281b) ṭarab ẕevḳi beni seniñ şevḳiñ zincīrine baġladı diyen terzīḳ 

ma�nā virmede biri birine �aceb peyrevlik eylemişler3. Ve mıṣrā�-ı ẟānīde ḫayl 

yerine Nīl yazup ma�nāsını, ġam leşkeri benim �aḳlım ırmaġını4 yerinden iletdi 

diyen Nīl ırmaġı deñli fāḥiş ḫaṭā eylemiş5.

و زد אن ا ك כ ۀ آن  א  راه 
د א  و   א  آن  ر 
Rāh-ı mā ġamze-i ān Türk-i kemān-ebrū zed

Raḫt-ı mā sunbul-i ān serv-i sehī-bālā burd

Rāh-ı mā lāmiyyedir. Ġamze-i ān da böyledir. (T+ Türk-i kemān-ebrū 

beyāniyye.) Kemān-ebrū6 vaṣf-ı terkībīdir. Raḫt-ı mā ve sunbul-i ān lāmiy-

yelerdir. (M,T+ Serv-i sehī-bālā beyāniyye,) sehī ṭoġrı ma�nāsınadır, sehī-bālā 

ṭoġrı ḳāmetli dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim yolumuzı ol kemān-ebrū maḥbūbuñ ġamzesi urdı, 

ya�nī bizi vādī-i �ışḳa düşürüp belālara giriftār eyleyen anıñ (S,F+ ġamzesidir. Bi-

zim raḫt-ı sabrımızı da ol sehī ḳāmetlü serviñ sühbüli iletdi, ya�nī bizi bī-ṣabr 

u ārām eyleyen anıñ) sünbül-i zülfidir.

1  <T+ Şevḳ ārzū ma�nāsınadır.>

2 S: şenligim şevḳini ve ẕevḳini. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

4 T, F: benim �aḳlım ḫayliniñ ırmaġını

5 <T+ Redd-i Şem�ī>

6 M: Türk-i kemān-ebrū. 
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אم  دی  دم ز روان  زد
د ا  א روان ا آب  را  
Cām-ı mey dī be-lebet dem zi-revān-baḫşī zed1

Āb-ı mey-rā leb-i cān-baḫş-ı revān-efzā burd

Be-lebet; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Dem nefes, murād tekellümdür2. 

Revān-baḫş vaṣf-ı terkībīdir, revān rūḥ-ı insānīdir ve baḫş, baḫşīden’den, 

baġışlamaḳ ma�nāsınadır ve yā ḥarf-i maṣdar. Āb-ı mey iżāfeti lāmiyyedir3. 

Āb’dan murād bunuñ gibi yerlerde revnaḳ ve leṭāfetdir, rā edāt-ı mef�ūl. Leb-i 
cān-baḫş iżāfeti beyāniyyedir (M,T+ ve cān-baḫş revān-baḫş gibi vaṣf-ı terkībī-

dir, revān-efzā’ya iżāfeti beyāniyyedir.) Revān-efzā da vaṣf-ı terkībīdir, revān 

artırıcı, bunuñ gibi ma�ānī şu�arādan iddi�āīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün bāde ḳadeḥi  seniñ lebiñle rūḥ baġışlayıcılıḳdan ne-

fes urdı4. Ya�nī lebiñe didi ki ben de seniñ gibi revān-baḫşım, ḥāṣılı, cāna cān 

ḳatmada seniñ gibiyim. Pes, böyle didigiçün meyiñ �ırż u leṭāfetini seniñ leb-i 

cān-baḫş-ı revān-efzāñ iletdi. Ḥāṣılı, cezāsın virdi ki bir daḫi böyle ḫām5 da�vā 

eylemesün diyü.

ش  כ از  א     
د ار آوا  אم  ان    

Baḥẟ-i bulbul ber-i Ḥāfıẓ me-kon ez-ḫoş-suḫanī

Pīş-i ṭūṭī ne-tuvān nām-ı hezār-āvā burd

Baḥẟ-i bulbul iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ber-i Ḥāfıẓ iżāfeti lā-

miyyedir. Me-kon fi�l-i nehy-i muḫāṭab, baḥẟ-i bulbul muḳaddem mef�ūli. 

Ez-ḫoş-suḫanī, baḥẟ-i bulbul’e müte�alliḳdir, ya�nī bülbülüñ ḫoş-süḫanlıġın-

dan söyleme dimekdir. Pīş-i ṭūṭī ṭūṭī yanında dimekdir, ne-tuvān burd’e mü-

te�alliḳdir. Hezār-āvā bülbüle dirler, āvā āvāz ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ḳatında bülbülüñ ḫoş-süḫanlıġından baḥẟ eyleme, 

zīrā ṭūṭī ḳatında hezār-āvānıñ nāmını iletmek olmaz, ya�nī ṭūṭī öñinde bülbüli 

añmaḳ olmaz dimekdir, zīrā Ḥāfıẓ gibi ṭūṭīniñ ḳatında bülbül ne çalar, belki 

dili6 çalar.

1 M: Cām-ı mey dī be-lebet lāf-ı revān-baḫşī zed. 

2 M: Lāf, murād tekellümdür. 

3 S: Āb-ı mey beyāniyyedir. 

4 M: lāf urdı. 

5 M: ḫāṣ. 

6 S: dilin. 
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276

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

אران زد אور   כ و  ن   
واران زد אرم در ا   

Seḥer çun ḫusrev-i ḫāver �alem ber-kūhsārān zed

Be-dest-i merḥamet yārem der-i ummīdvārān zed

Seḥer ya�nī seḥer vaḳtinde dimekdir, zīrā ẓurūf-ı zamāniyyedendir. Çun, 

vāv-ı resmīyle, edāt-ı ta�līldir. Ḫusrev-i ḫāver maşrıḳ pādişāhı ya�nī güneş. 

�Alem’den bunda (282a) sancaḳ murāddır, egerçi �alem ṭaġa da dirler. Kūh-
sārān; elif ve nūn’la cem�i ḫilāf-ı ḳıyās üzredir. Kūhsār ṭaġlıḳ1,  zīrā sār edāt-ı 

keẟretdir, sengsār gibi, egerçi ba�żılar sār ser ma�nāsınadır didiler, ammā �indī 

söylediler. Be-dest; bā ḥarf-i muṣāḥabet, merḥamet’e iżāfet lāmiyyedir mecāzen. 

Yārem mübtedā, mīm’e iżāfet lāmiyyedir ve zed ḫaberi. Der-i ummīdvārān iżā-

feti lāmiyyedir ve ḫaberiñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-dest ġayr-i ṣarīḥi. Ummīdvārān 

elif ve nūn’la cem� oldıġı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçündür. Vār edāt-ı nisbetdir, 

ummīdvār ümīdli dimekdir. Ummīd’de teşdīd żarūret-i vezniçündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳtinde çünki ḫurşīd sancaġını taġlara dikdi2 ya�nī 

güneş ṭulū� eyledi, ḥāṣılı, ṣabāḥ vaḳti ki güneş maşrıḳdan ṭulū� eyledi, güneşiñ 

eşi��asını sancaġa teşbīh eylemiş ve kūhe nisbet �alem ḫūb vāḳi� olmuş, merḥa-

met eliyle yārim ümīdvārlar ḳapusını urdı, ya�nī daḳḳu’l-bāb eyledi. Ümmīd-

vārāndan murādı kendidir, ṣīġa-i ümmīdvārı cem� eyledigi te�eddübendir. Ya�nī 

seḥer vaḳtinde yārim ben ümīdvāra merḥametle geldi, ḥāṣılı, baña raḥm eyledi.

دون  אل      رو  כ 
אران زد ور כא ش   ۀ  آ 
Çu pīş-i ṣubḥ rūşen şud ki ḥāl-i mihr-i gerdūn çīst

Ber-āmed ḫande-i ḫoş ber-ġurūr-ı kāmgārān zed

1 S: ṭaşlıḳ. 

2 T: dikerdi. 
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Çu ḥarf-i ta�līl. Pīş-i ṣubḥ ṣabāḥıñ ḳatında dimekdir. Rūşen şud vāżıḥ ve 

ma�lūm oldı. Ḥāl-ı mihr-i gerdūn iżāfetleri lāmiyyelerdir. Mihr īhām ṭarīḳiyle 

meẕkūrdur, şā�iriñ murādı ammā muḥabbetdir ve gerdūn’a iżāfeti maṣdarıñ 

fā�iline iżāfetidir. Ber-āmed çıḳdı, fā�ili ṣubḥ’dur, ya�nī ṭulū� ve ẓuhūr eyledi. 

Ḫande-i ḫoş bir ḫoş ḫande, (S,F+ ṣubḥ’a ḫande) isnādından murād tamām in-

kişāfdır. Ġurūr-ı kāmgārān iżāfeti lāmiyyedir. Ġurūr ġaflet. Kāmgārān kām-

gār’ıñ cem�idir, elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, (M,T+ ḫalā-

yıḳ-ı kāmgārān dimekdir.) Kāmgār murādcı ya�nī ṣāḥib-i murād.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ṣubḥ ḳatında vāżıḥ oldı ki felegiñ ehl-i dünyāya 

muḥabbetiniñ ḥāli nedir, ṭulū� u ẓuhūr idüp ehl-i dünyā ṣāḥib-i murādlarınıñ 

ġurūrına bir güzel ḫande urdı, ya�nī ġurūrlarına istihzā ṭarīḳiyle güldi, ya�nī 

felegiñ mihriniñ ötesi zevāl olduġını bilüp bunlarıñ ġafletine istihzā ile ḫande 

eyledi.

Beyt:  ور دم  ار ا روزی دو  دم  خ 
واری او     از   

Çarḫ-ı merdum-ḫār eger rūzī du merdum-perver’est 

Nīst ez-şefḳat meger pervārī-i ū lāġer’est1

Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; çün ṣubḥ öñinde rūşen oldı, ya�nī evvelden ẓā-

hir oldı ki felegiñ güneşiniñ ḥāli nedir diyen ve çünki ṣabāḥ ḳatında rūşen 

oldı ki felegiñ āfitābınıñ ḥāli nedir, ya�nī ol daḫi zevālden ḫalāṣ bulmaz diyen 

maḳṣūd-ı beyte vāṣıl olmamışlar2. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; ḫoş gülmek ẓāhir 

oldı, kāmgārlar ġurūrına urdı diyen ve ṣubḥ ẓāhir oldı, dünyā ṣāḥib-i devlet-

leriniñ ġurūrına bir ḫoş ḫande urdı, ya�nī anları temesḫur itdi ki felekde olan 

āfitāba zevāl muḳarrer iken dünyā manṣıbına maġrūr olurlar diyen ḫaṭāyı gün 

gibi (M,T+ rūşen) eylemişler3.

א ن  م ر  אرم دوش در  
אران زد אی  אد از  و  د ه 

Nigārem dūş der-meclis (282b) be-�azm-i raḳṣ çun ber-ḫāst

Girih bi-gşād ez-gīsū vu ber-dilhā-yı yārān zed

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.

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Be-�azm-i raḳṣ; bā ḥarf-i muṣāḥabet, �azm-i raḳṣ iżāfeti maṣdarıñ mef�ū-

line iżāfetidir, �azm ḳaṣd ma�nāsınadır. Girih dügümdür. Gīsū örülmemiş1 

ṣaç bölügi. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ber ḥarf-i ṣıla. Dilhā-yı yārān iżāfeti lāmiyyedir. 

Ber-dilhā-yı yārān, zed’iñ mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice meclisde yārim çünki raḳṣ ḳaṣdına ḳalḳdı veyā 

raḳṣ ḳaṣdıyla ḳalḳdı, gīsūsından dügümi çözdi ve yārānıñ göñüllerine urdı, ya�nī 

yārānı gīsūsına giriftār eyledi, ḥāṣılı, dilleri gīsūsıyla muḳayyed oldı (M,T+ veyā 

gīsūsına muḳayyed eyledi. Girih bi-gşād ez-gīsū buyurdı,) zīrā raḳḳāṣ raḳṣa 

mübāşir olsa, gīsūlarını açar.

ن دل  د ح آن دم   از ر 
אران زد א    אده  כ  

Men ez-reng-i ṣalāḥ ān dem be-ḫūn-i dil bi-şustem dest

Ki çeşm-i bāde-peymāyeş ṣalā ber-hūşyārān zed

Reng-i ṣalāḥ iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Çeşm-i bāde-peymāyeş 
iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyelerdir. Ṣalā ber-hūşyārān ayıḳlara ṣalā dimek-

dir, ya�nī ayıḳları ve �āḳilleri mest-i evkār2 eylemege ṣalā, ya�nī ḫarāb u yebāb3 

eylemege ṣalā urdı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben4 ol dem reng-i ṣalāḥdan ya�nī ṣūret-i ṣalāḥdan yürek 

ḳanıyla el yudum ki anıñ ya�nī cānānıñ şarāb ölçüci ya�nī şarāb içici çeşmi hūş-

yārlara ṣalā urdı, ya�nī hūşyārları bāde nūş eylemege ṣalā urdı. Ḥāṣılı, cānānıñ 

çeşm-i mey-peresti �āḳilleri mey-perest eylemege ṣalā urduġından benim zühd 

ü ṣalāḥıma fesād gelecegin bildim, zīrā ben de hūşyārlardanım.

אری ام آ د آ ا آ  כ
ه داران زد ون آ ره  ز ن  כ اول 

Kudām āhen-dileş āmūḫt īn āyīn-i �ayyārī

Ki evvel çun birūn āmed reh-i şeb-zinde-dārān zed

Kudām ḳanḳı. Āhen-dil vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, demir yürekli dimek-

dir. Āyīn-i �ayyārī iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl veyā ḥarf-i beyān. Birūn 
āmed; taḳdīri çun be-āyīn-i �ayyārī birūn āmed’dir. Reh-i şeb-zinde-dārān 

1 örülmemiş /urılmamış. 

2 S: mest u evkār. 

3 S: yaban. 

4 T: men. 
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iżāfeti lāmiyyedir ve zed’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir. Şeb-zinde-dār 
iḥyā-yı leyl eyleyene dirler, lüġatde giceyi diri ṭutıcı dimekdir ya�nī uyumayıcı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanḳı demir yürekli aña bu �ayyārlıḳ resm u ḳānūnını ög-

retdi ki evvel ki �ayyārlıġa çıḳdı, iḥyā-yı leyl eyleyenleriñ yolını urdı, ya�nī evvel 

�ubbād u zühhādı �āşıḳ u mübtelā eyledi. Ḥāṣılı, evvel perhīz-kārları derd-i 

�ışḳa giriftār eyledi.

כ א دل  اری  و   אل 
اران زد ا  دارش כ    او

Ḫayāl-i şehsuvārī puḫt u şud nā-geh dil-i miskīn

Ḫudāvendā nigeh dāreş ki ber-ḳalb-i suvārān zed

Ḫayāl-i şehsuvārī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Puḫt fi�l-i māżī 

müfred ġā�ib, bişürdi dimekdir. Şud reft ma�nāsınadır. Nā-geh ya�nī bī-iḫtiyār. 

Dil-i miskīn iżāfeti beyāniyyedir. Ḫudāvendā münādā. Nigeh dāreş; żamīr 

dil-i miskīn’e rāci�dir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḳalb-i suvārān atlı bölüginiñ ortası 

ya�nī �asker ṣaffınıñ1 ortasına ki pādişāhlar ṭurur, ḳalb dirler ve ṣaġ cānibine 

meymene ve ṣol cānibine meysere dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir şehsüvārıñ  ḫayālini bişürdi ve gitdi (283a) nā-gehānī 

dil-i miskīn, ya�nī bir pādişāh sevdi ve gitdi, ḥāṣılı, �āşıḳ oldı ve gitdi. Ya Rāb, 

sen ol dil-i miskīni belādan ve ḫaṭādan ḥıfẓ u ṣıyānet eyle ki atlı bölüginiñ 

ortasına urdı, zīrā pādişāhlarıñ maḳāmı alayıñ ortasıdır. Şehsuvārīniñ yā’sını 

ḥarf-i maṣdar ṭutan ve şehsuvārī yerine şehsuvārān yazanlar maḳṣūd-ı beyti 

bilmemişler2.

رد ن  אن داد و  אرش   در آب و ر ر
אران زد אن    د داد اول ر  

Der-āb u reng-i ruḫsāreş çi cān dādīm u ḫūn ḫordīm

Çu naḳşeş dest dād evvel raḳam ber-cān-sipārān zed

Āb rūyuñ3 leṭāfet ü ṣafāsından kināyetdir ve reng beşereniñ levn u gūne-

sinden, ruḫsār’a iżāfet lāmiyyedir ve ruḫsār’ıñ şīn’e keẕālik. Çi cān dādīm u 
ḫūn ḫordīm ya�nī ziyāde zaḥmet ü meşaḳḳat çekdik dimekdir, zīrā çi bunuñ 

1 M, T: ṣınıfınıñ. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 S: Āb u rūy. 
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gibi yerlerde mübālaġa ifāde ider. Naḳşeş; şīn-i żamīr cānāna rāci�dir ve naḳş 
nerrādlar ıṣṭılāḥında murād ma�nāsınadır, [çu naḳşeş dest dād] çünki murād 

aña el virdi dimekdir. Raḳam’dan mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳdīri raḳam-ı 
redd1 dimekdir. Cān-sipārān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġı-

çün, taḳdīri �āşıḳān-ı cān-sipārān’dır. Cān-sipāran vaṣf-ı terkībīdir, sipārī-

den’den, cān teslīm idici ma�nāsına ya�nī yolına cān virüp zaḥmet çekenler 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ āb u reng ü leṭāfet-i ruḫsārında ya�nī ruḫsārına leṭā-

fet ü ṣafā virmede ne cānlar virdik ve ne ḳanlar yutduḳ, ya�nī ruḫsārına revnaḳ 

u ṣafā virince ne zaḥmet ü meşaḳḳat çekdik. Pes, çünki aña murād el virdi, evvel 

raḳam-ı cevr u cefāyı yolında cān virüp ve ḳan yudup zaḥmet ü meşaḳḳat çeken-

lere urdı, ya�nī vefā-dār �uşşāḳı redd eyledi, ḥāṣılı, dostlara düşmen işini işledi.

ر כ آرم א ا א   כ  
اران زد א ره  زره  כ 
Meneş bā-ḫırḳa-i peşmīn kucā ender kemend ārem

Zirih-mūyī ki mujgāneş reh-i ḫancer-guzārān zed

Meneş; żamīri iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle zirih-mūy’a rāci�dir. Ḫırḳa-i peş-
mīn yüñe mensūb ḫırḳa, ya�nī �abā ve kebe ve nemed gibi. Ender bā-yı ṣıla 

ma�nāsınadır. Kemend’e Türkçe oḳruḳ dirler, Fārisīsi Türkīsinden eşherdir. 

Zirih-mū vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, zirih ṣaçlı dimekdir, seyāḥatimde ba�żı 

Etrākiñ ḳızlarında görmüşüm ki arḳalarında ṣaçlarını ḳalḳan gibi zırh şeklinde 

ururlar, ammā civān cinsinde görmedim, meger Ḫāce zamānında olan Etrākiñ 

civānları ola, yā ḥarf-i vaḥdet. Mujgāneş; żamīri zirih-mūy’a rāci�dir. Ḫancer, 
cīm-i �Arabīyle, meşhūr ālet-i ḥarbdir2. Guzār, zā’yladır, ḫancer-guzār ḫançer 

geçürici3, pehlevāndan ve bahādırdan kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben yüñden ḫırḳa ile nice kemende getürebilürem bir zi-

rih-mūyı ki kirpikleri bahādırlarıñ ve pehlevānlarıñ yolın urur. Ḥāṣılı, bahādırla-

rı maġlūb eyleyen zirih-mūyı benim gibi ḫırḳa-i peşmīne-pūş nice der-kemend 

idebilür. Guzār’da (283b) zā’yla ve ẕāl’la cā�izdir diyen imlā ve lüġatden ġāfil 

imiş4.

1 F nüshası esas alındı.

2 S: āletdir. 

3 S: Guzār, zā’yla, geçürmekdir. Ḫancer-guzār vaṣf-ı terkībīdir, ḫançer geçürici.

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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א     و  دو 
אران زد אل  א כ  ه כאم دل 

Naẓar ber-ḳur�a-i tevfīḳ u yumn-i devlet-i şāh’est

Bi-dih kām-ı dil-i Ḥāfıẓ ki fāl-i baḫt-yārān zed

Naẓar aṣlında naẓar-ı mā’dır, żarūret-i vezniçün mużāfun ileyh ḥaẕf olın-

dı, bunda naẓar’dan murād himmetdir. Ḳur�a-i tevfīḳ iżāfeti beyāniyyedir. 

Vāv ḥarf-i �aṭf. Yumn-i devlet-i şāh iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir, taḳ-

dīr-i kelām ḳur�a-i tevfīḳ-i şāh ve yumn-i devlet-i şāh’dır. Kām-ı dil-i Ḥāfıẓ 

iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Fāl-i baḫt-yārān iżāfeti de böyledir. 

Baḫt-yār terkīb-i mezcī ḳabīlindendir, ya�nī ṭāli�i kendine yār ya�nī müsā�id 

ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce iltifāt ṭarīḳiyle buyurur: Bizim himmetimiz şāhıñ 

ḳur�a-i tevfīḳine ve yümn-i devletinedir, ya�nī naẓarımız ve himmetimiz tevfīḳ-i 

Ḫudā aña yār ve yümn-i devlet aña müsā�id olmadadır, ḥāṣılı, aña Ḫudā’dan bu 

iki ḥāli isteriz. İmdi Ḥāfıẓ’ıñ murādını virür, zīrā ṭāli�i müsā�id olanlarıñ fālını 

açdı saña. Ya�nī bu iki ḥāl ki  ẕikr eyledi, tefe��ül ṭarīḳiyledir. İmdi murād-ı 

dünyevīsini vir ki saña baḫtiyārlarıñ fālını urdı, ḥāṣılı, mübārek fāl açdı.

ر כ و د  אع  אه   
אران زد ه  ا  د  در  כ 

Şehenşāh-ı muẓaffer-fer Şucā�-ı mulk u dīn Manṣūr

Ki cūd-ı bī-dirīġeş ḫande ber-ebr-i bahārān zed

Muẓaffer maṭlūbına ġālib ma�nāsında müsta�meldir ekẟer1. Fer bunda 

devlet ü żiyā ve eẟer ma�nālarına müteḥammildir. Şucā� bunda īhām ṭarīḳiy-

le ẕikr olunmuşdur, zīrā memdūḥı olan pādişāhıñ ismidir, bahādıra da dir-

ler. Manṣūr �aṭf-ı beyān ṭarīḳiyle meẕkūrdur, zīrā memdūḥı olan pādişāha 

Şucā�uddīn Manṣūr dirler. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Cūd seḫā ma�nāsınadır, 

bī-dirīġ’e iżāfet beyāniyyedir. Bī-dirīġ ḳısḳançsız dimekdir. Ḫande gülme 

ma�nāsına ismdir. Ebr-i bahārān iżāfeti lāmiyyedir, bahārān’ıñ elif ve nūn’la 

cem� olması şāẕdır.

1 S: maṭlūbına ġālib ma�nāsınadır. M: maṭlūbına ġālib ma�nāsınadır ekẟer. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Beyt-i evvelde şāh didigimiz, maṭlūbına ġālib şehenşāh Şu-

cā�uddīn Manṣūr’dur ki anıñ bī-dirīġ seḫā ve keremi bahār zamānları buludına 

ḫande urur, ya�nī bahār buludı bu ḳadar bārān1 ki döker, anıñ seḫāsı anı azırġa-

nur, ḥāṣılı, anıñ seḫāsına nisbet cüz�īdir.

ف  אم   او  א כ  از آن 
אران زد אد  אدی  א  א  ز

Ez-ān sā�at ki cām-ı mey be-dest-i ū muşerref şud

Zemāne sāġar-i şādī be-yād-ı mey-gusārān zed

Ez-ān sā�at ol sā�atden beri dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Cām-ı mey iżā-

feti lāmiyyedir. Be-dest-i ū; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve iżāfet lāmiyyedir. Zemāne 

mübtedā ve zed ḫaberi. Sāġar-i şādī iżāfeti beyāniyyedir ve ḫaberiñ mef�ūl-i 

ṣarīḥidir ve be-yād-ı mey-gusārān ġayr-i ṣarīḥi. Mey-gusārān elif ve nūn’la 

cem� oldı ḳā�ide-i sābıḳā üzre. Bāde-nūşa ya�nī mudminu’l-ḫamra mey-gusār 
dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol vaḳtden beri ki cām-ı mey Şāh Şucā�’ıñ eliyle müşerref 

oldı, ya�nī eline şarāb ḳadeḥin alaldan beri zamāne sürūr ṭolusını bāde-nūşlar 

�ışḳına urur, ya�nī anlarıñ �ışḳına sürūr ṭolularını içer kemāl-i ferāḥından ki 

zamānede böyle �ayyāş u bāde-nūş pādişāh ẓuhūr eyledi diyü. Sābıḳan bir iki 

yerde ẕikr oldıydı ki Şāh (284a) Şucā� bāde-nūş pādişāh imiş ki kendi zamā-

nında hīç kimseye bāde içmege men� yoġımış. Bundan ṣoñra yine bu ma�nāya 

delālet ider ebyāt gelecekdir inşā�a’llāhu Te
ālā.

ر א  آن روز  ز  زر ا
اران زد א   ز  ر ا  ن  כ 

Zi-şimşīr-i zer-efşāneş ẓafer ān rūz bi-draḫşīd

Ki çun ḫurşīd-i encum-sūz tenhā ber-hezārān zed

Zer-efşān vaṣf-ı terkībīdir, efşānīden’den, altun sepilmiş ḳılıç dimekdir, zīrā 

ba�żı ḳılıçları zer-efşān iderler ḫuṣūṣā ki selāṭīniñ ḳılıçlarını. Ẓafer bunda düş-

māna ġālib olmaḳ ma�nāsınadır. Bi-draḫşīd; bā ḥarf-i te�kīd, diraḫşīd fi�l-i 

māżī müfred ġā�ib, yaldıradı dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Çun edāt-ı teşbīh. 

Ḫurşīd-i encum-sūz vaṣf-ı terkībīdir, sūzīden’den, encüm yaḳıcı dimekdir. 

1 S: ḫande. 
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Murād budur ki güneş ṭulū� idince eşi��ası kevākibi setr idüp nā-peydā ider, 

ya�nī hezārān yıldızı nā-pedīd ider. Bunuñ da bahādırlıġı ol ḳadardır ki biñ 

atluya ursa cümlesini1 fenāya virüp nā-peydā ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāh Şucā�’ıñ zer-efşān şemşīrinden ẓafer ol gün ẓāhir ü hü-

veydā oldı ki encüm-sūz güneş gibi kendüyi yalñız biñ atluya urdı, ya�nī biñ 

atludan yüz döndürmez. Ḥāṣılı, Şāh Şucā�ıñ bahādırlıġı meşhūrdur, ḥattā Ti-

mur’la ceng eyledikde otuz biñ ere mālik imiş ve Timur iki yüz biñ. Ḥikāyet 

olunur ki Timur �askeriniñ ẟülüẟini helāk eyledi, şöyle ki Timur bahādırlıġını 

pesend idüp ḳaṣd ider ki bunı diri girift eyleye, �āḳıbet müyesser olmayup gö-

rür ki �askerini ḳırup geçürür2, buña yaġmur gibi oḳ yaġdırır, pes, anıñla helāk 

olur. Pes, bu ma�nāya nisbet Ḫāce’niñ tenhā ber-hezārān zed didigi yerinde 

olur, zīrā bundan evvel Türkmānla ṣavaş eylemiş ve Türkmān mübālaġa �asker 

imiş, ekẟerini helāk eylemiş. Ḥāṣılı, ḥadden bīrūn bahādır imiş.

اه از   ای دل כ او  دوام  و 
אران زد ور روز כ دو  خ ا  כ 
Devām-ı  �omr u mulk-i ū bi-ḫāh ez-luṭf-ı Ḥaḳ ey dil

Ki çarḫ īn sikke-i devlet be-devr-i rūzgārān zed

Devām-ı �omr iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir. Vāv ḥarf-i �aṭf, mulk 

�omr’e ma�ṭūf. Ū żamīri-i ġā�ib, Şāh Şucā�’a rāci�dir. Ki ḥarf-i ta�līl. Çarḫ 

mübtedā (S+ ve zed) ḫaberi, īn, zed’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-devr-i rūzgārān 

ġayr-i ṣarīḥi. Sikke-i devlet iżāfeti beyāniyyedir. Be-devr-i rūzgārān; bā ḥarf-i 

ṣıla, devr bunda müddet ma�nāsınadır, rūzgārān elif ve nūn’la cem�i şāẕdır 

(M,T+ ve iżāfet lāmiyyedir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, luṭf-ı Ḥaḳdan şāhıñ devām-ı �ömrini ve mülkini 

ve devletini iste, zīrā felek bu sikke-i devleti eyyām müddetince urmuşdur, 

ya�nī eyyāmıñ devām u ẟübūtıyla muvaḳḳatdır, ḥāṣılı, dünyā ṭurduḳça bu-

nuñ sikke-i devleti ṭurur. Ḫāce’niñ bu beytiniñ mażmūnı tefe��ül ṭarīḳiyledir. 

Mıṣrā�-ı evvelde �omri mulke mużāf idüp ma�nāsını; anıñ mülki �ömriniñ devā-

mın iste luṭf-ı Ḥaḳ’dan ey göñül diyen iṣābet eylememiş3.

1 T: cemī�ini. 

2 M: �askerini ḳırıyor. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אه ر אد ر  א כ را 
אه ر אرت  و    و 

Bi-y-ā ki rāyet-i manṣūr-ı pādişāh resīd

Nuvīd-i fetḥ u bişāret be-mihr u māh resīd

Bi-y-ā ḫiṭāb-ı �āmmdır. Ki ḥarf-i beyān. Rāyet-i (284b) manṣūr; (M,T+ eger 

manṣūr) pādişāh’a mużāf olursa rāyet’iñ manṣūr’a iżāfeti beyāniyye olur ve 

manṣūr’dan murād ism-i mef�ūldür, ammā sākin oḳunursa iżāfet lāmiyyedir 

ve Manṣūr laḳab-ı şāhdır. Nuvīd muştuluḳ, fetḥ’e iżāfet lāmiyyedir. Vāv ḥarf-i 

�aṭf, bişāret, bā’nıñ kesriyle, fetḥ’e ma�ṭūfdur. Be-mihr; nuvīd’e ve bişāret’e 

ta�alluḳı ḳābildir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ey Şāh Şucā�’ıñ dostı ve muḥibbi ki pādişāhıñ rāyet-i 

manṣūr u muẓafferi irişdi veyā Sulṭān Manṣūr’uñ rāyeti irişdi, fetḥ u ẓafer 

beşāreti mihr u māha irişdi ya�nī tamām-ı �āleme. Ḥāṣılı, �anāṣır u eflāke fetḥ u 

ẓafer muştuluġı irişdi.

ا אب ا אل  ز روی  
اه ر אد داد  ل  אل  כ

Cemāl-i baḫt zi-rūy-ı ẓafer niḳāb endāḫt

Kemāl-i �adl be-feryād-ı dād-ḫāh resīd

Cemāl-i baḫt iżāfeti beyāniyyedir. Rūy-ı ẓafer de böyledir veyāḫud lāmiy-

yelerdir mecāzen. Niḳāb yüz örtüsi. Kemāl-i �adl beyāniyye. Be-feryād; bā 

ḥarf-i ṣıla. Feryād’ıñ dād-ḫāh’a iżāfeti lāmiyyedir. Dād-ḫāh vaṣf-ı terkībīdir, 

ḫāhīden’den, müteẓallim dimekdir ya�nī ẓulümden şikāyetçi.

Maḥṣūl-i Beyt: Baḫt u devlet güzelligi fetḥ u ẓaferden niḳāb atdı, ya�nī ṭāli� 

güzelligi fetḥ u ẓafer yüzini gösterdi, ya�nī Şāh Şucā� düşmenine ġalebe idüp 

şehr-i Şīrāz’a irişdi. Sābıḳan beyān olındıydı ki Türkmānla1 küllī muḥārebe ve 

1 S: beyān olındıydı ki düşmenle ya�nī Türkmānla. 
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muḳātele eylemişdir. Kemāl-i �adālet de müteẓallimiñ feryādına ve şikāyetine 

irişdi, ya�nī ẓālimiñ ẓulmini maẓlūmdan dāfi� �ādil pādişāh1 irişdi.

אه آ ن ز כ  ش اכ  دور 
אه ر ن ر כ  כאم دل اכ אن 

Sipihr devr-i ḫoş eknūn zened ki māh āmed

Cihān be-kām-ı dil eknūn resed ki şāh resīd

Sipihr mübtedā ve zened ḫaberi ve devr-i ḫoş ḫaberiñ mef�ūl-i ṣarīḥi. 

Eknūn ẓarf-ı zamān-ı zened’dir. Devr-i ḫoş iżāfeti beyāniyye. Cihān müb-

tedā, resed ḫaberi. Be-kām-ı dil, resed’iñ mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi. Eknūn yine 

ma�hūd. Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Felek güzel devri ve seyri2 şimdi urur ki māh geldi, ya�nī 

felek herkesiñ murādınca ḥareket ider ki şimdi aña yeñi ay geldi. Cihān ya�nī 

cihān ḫalḳı göñli murādına şimdi irişür ki pādişāh-ı �ādil irişdi. Ḥāṣılı, Şāh 

Şucā� Şīrāz’a pādişāh olmaḳ sebebiyle memleket tāzelenüp ṣafā buldı.

אن  ا אن  ا ز א ز 
د راه ر ا دل و دا כ 

Zi-ḳātı�ān-ı ṭarīḳ īn zamān şevend īmin

Ḳavāfil-i dil u dāniş ki merd-i rāh resīd

Ḳātı�ān-ı ṭarīḳ iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Şevend fi�l-i mużāri� 

cem�-i ġā�ib, fā�ili ḳavāfil’dir ki dil’e iżāfeti beyāniyyedir. Merd-i rāh iżāfeti lā-

miyyedir, bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi�dir, zīrā bir vechi budur ki �ālem-i ẓāhirde 

seferden geldi, bir vechi de merd-i rāh-ı �ışḳ’dır, ya�nī ṭarīḳ-i ṣūfiyyede rüşdi 

var.

Maḥṣūl-i Beyt: Yol kesicilerinden bu zamān dil ü dāniş ḳāfileleri emīn 

olurlar ki merd-i rāh irişdi, ya�nī ḥākim-i �ādil-i muntaṣıf geldi.

ر ادران     
אه ر آ  اوج  אه  ز  

�Azīz-i Mıṣr be-raġm-ı  birāderān-ı ġayūr

Zi-ḳa�r-i çāh ber-āmed ber-evc-i māh resīd

1 M: �adl-i pādişāh. 

2 M: sipihri. 
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�Azīz-i Mıṣr iżāfeti lāmiyyedir, murād Ḥażret-i Yūsuf ’dur1. Be-raġm; bā 

ḥarf-i ṣıla, raġm, (285a) rā’nıñ żammı ve fetḥi ve kesriyle, lüġatde bir kimseniñ 

burnın yere sürtmekdir2, ammā isti�mālde körlük ve ḥased ma�nāsınadır, birā-
derān’a iżāfet lāmiyyedir, ġayūr’a iżāfet beyāniyye. Ġayūr mübālaġa ile ġayret 

idici. �Azīz mübtedā ve ber-āmed ḫaberi, be-raġm ve zi-ḳa�r-ı çāh ḫabere 

müte�alliḳ, ber-evc-i māh zi-ḳa�r-ı çāh’dan bedeldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥażret-i Yūsuf3 ehl-i ġayret ḳardaşlarınıñ körlügine zindān 

ḳuyusı dibinden evc-i māha ya�nī ayıñ üstine irişdi, ya�nī ḳul iken pādişāh oldı. 

Birāderān-ı ġayūr buyurdıġı anıñçündür ki Ḥażret-i Ya�ḳūb, Yūsuf ’ı4 sā�ir ḳar-

daşlarından ziyāde sevdigiçün ḥased u ġayret eylediler ve Yūsuf ’ı5 bu meşhūr 

belālara giriftār eylediler. Bu beyt ol ma�nāyı müş�irdir ki Şāh Şucā�’ıñ birā-

derleri kendüyi salṭanatdan men� idüp ḥabs eyleyeler, ṣoñra mürūr-ı eyyāmla 

serīr-i salṭanata �urūc eyleye. Ba�żı nüsḫada māh yerine cāh vāḳi� olmuş, ya�nī 

manṣıb ki salṭanatdan kināyetdir.

כ  כ אل  א  د כ
אه ر ئ د  ز כ   

Kucā’st ṣūfī-i deccāl-şekl-i mulḥid-kīş

Bi-gū bi-sūz ki mehdī-i dīn-penāh resīd

Ṣūfī-i deccāl-şekl iżāfeti beyāniyyedir, deccāl ṣūretli ṣūfī dimekdir. 

Mulḥid-kīş’e deccāl-şekl iżāfeti de beyāniyyedir. Kīş meẕheb dimekdir. 

Bi-gū ḫiṭāb-ı �āmmdır, ṣūfīye söyle dimekdir. (S+ Bi-sūz) yan yaḳıl ki mehdī-i 
dīn-penāh geldi, irişdi. Mehdī-i dīn-penāh iżāfeti beyāniyyedir. Dīn-penāh 

vaṣf-ı terkībīdir, dīn ṣıġınıcı, ya�nī aña dīn ṣıġınur veyā dīn ṣıġındırıcı, ya�nī 

dīni ḥıfẓ u ṣıyānet ider ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Deccāl şekilli mülhid meẕhebli ṣūfī ḳandadır? Ṣūfīye di, 

yan yaḳıl ki mehdī-i dīn-penāh irişdi. Ḥāṣılı, bir pādişāh-ı mü�min ü mu-

vaḥḥid irişdi dimekdir.

1 Ḥażret-i Yūsuf 
aleyhi’s-selāmdır.

2 S, M: lüġatde bir kimseniñ burnında yara ve burnın yere sürtmege dirler. T: lüġatde burnın bir kimseniñ 

yere sürtmekdir

3 S: Ḥażret-i Yūsuf 
aleyhi’s-selām.
4 Hażret-i Ya�ḳūb, Yūsūf ’ı 
aleyhime’s-selām.
5 S: Yūsuf 
aleyhi’s-selāmı.
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م در   א   א  כ 
زان و دود آه ر ز آ دل 

Ṣabā bi-gū ki çihā ber-serem derīn ġam-ı �ışḳ

Zi-āteş-i dil-i sūzān u dūd-ı āh resīd

Ṣabā münādā. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı1 maḳūl ü ḳavl. Çihā çi’niñ cem�idir, neler 

dimekdir. Āteş-i dil-i sūzān iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Vāv ḥarf-i �aṭf. 

Dūd-ı āh iżāfeti beyāniyyedir ve āteş’e ma�ṭūf.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, söyle ki bu �ışḳ ġamında benim başıma āteş-i dil-i 

sūzān ve dūd-ı āhdan neler irişdi. Ya�nī ġam-ı �ışḳ u muḥabbetden başıma neler 

geldügini bir bir taḳrīr eyle ki cānān bilüp raḥm eylesün.

اق א  ا  א ق روی   ز 
وی כאه ر אن ر כ آ 

Zi-şevḳ-i rūy-ı tu şāhā bedīn esīr-i firāḳ

Hemān resīd k’ez-āteş be-rūy-ı kāh resīd

Şevḳ-i rūy-ı tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Şāhā münādā. Esīr-i firāḳ ism-i 

fā�iliñ fā�iline iżāfetidir. K’ez; ki ḥarf-i beyān. Be-rūy-ı kāh; bā ḥarf-i ṣıla, 

rūy-ı kāh iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāhım, seniñ yüzüñ şevḳinden bu esīr-i firāḳa ol nesne 

irişdi ki āteşden ṣamana irişdi, ya�nī yanup ve yaḳılup kül olmaḳ.

ل אه  אر א  اب כ  و 
אه ر ز ورد   و درس 

Me-rev be-ḫāb ki Ḥāfıẓ be-bārgāh-ı ḳabūl

Zi-vird-i nīm-şeb u ders-i ṣubḥgāh resīd

Me-rev ḫiṭāb-ı �āmm. Ki ḥarf-i ta�līl. Be-bārgāh-ı ḳabūl; bā ḥarf-i ṣıla ve 

iżāfet beyāniyyedir. Vird-i nīm-şeb ve ders-i ṣubḥgāh iżāfetleri fī ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Uyḳuya varma ki Ḥāfıẓ, bārgāh-ı ḳabūle dün yarısı vir-

dinden ve ṣabāḥ vaḳti dersinden (285b) irişdi, ya�nī maḳṣūdın isteyen gice 

uyumayup Ḫudā’ya tażarru� eylemek gerek. 

1 M: ḥarf-i beyān-ı. T, F: ḥarf-i. 
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278

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Münseriḥ1

Müfte�ilün Mefā�ilün Müfte�ilün Mefā�ilün

אد א  כ  כ  ا  ا  داد
אد ن    אه    د دل 

Dādgerā tu-rā felek cur�a-keş-i piyāle bād

Duşmen-i dil-siyāh-ı tu ġarḳa be-ḫūn çu lāle bād

Dādgerā münādā. Tu-rā seniñ dimekdir. Cur�a-keş vaṣf-ı terkībīdir, cür�a 

çekici ya�nī içici dimekdir, piyāle’ye iżāfet ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Bād 

fi�l-i emr-i ġā�ib, ekẟer mevḳi�-i2 du�āda vāḳi� olur bundaki gibi. Duşmen-i 
dil-siyāh iżāfeti beyāniyyedir. Dil-siyāh vaṣf-ı terkībīdir, göñli ḳaraya dirler, 

tu’ya iżāfeti lāmiyyedir.  Ġarḳa; hā-yı resmī şekli �alāmet-i naḳldir. Be-ḫūn3; 
bā ḥarf-i ṣıla. Çu ḥarf-i teşbīh.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ġazel de ġazel-i sābıḳ gibi Şāh Şucā�’a dinilmişdir. Ḫāce 

buyurur ki ey �ādil pādişāh, felek seniñ piyāleñiñ cür�a-keşi olsun, ya�nī felek 

seniñ zīr-destiñ ve saña muḥtāc olsun dimekdir, ḥāṣılı, bāde-keşiñ ve bāde-nū-

şuñ olsun. Ḳara göñülli düşmeniñ lāle gibi ḳana ġarḳ olsun ya�nī helāk olsun. 

Lālede bu iki ṣıfat mevcūddur ki hem dil-siyāhdır ve hem ḳana ġarḳdır.

אع ط ار ذروۀ כאخ ر را ز 
אد א  ار  وان و را راه  را

Ẕirve-i kāḫ-ı rif�atet rāst zi-farṭ-ı irtifā�

Rāh-revān-ı vehm-rā rāh-ı hezār sāle bād

Ẕirve, kesr-i ẕāl’la, bunda depe ma�nāsınadır. Kāḫ köşk ve sarāy ma�nāsına-

dır, rif�at’e iżāfet beyāniyyedir ve tā żamīr-i ḫiṭāb. Rāst gerçek ve muḥaḳḳaḳ 

ma�nāsınadır. Farṭ-ı irtifā� iżāfeti beyāniyyedir, farṭ ziyāde dimekdir, irtifā� 
yücelik ve yükseklik, ifti�āl bābından maṣdardır. Farṭ-ı irtifā� mıṣrā�-ı ẟānīye 

merhūndur. Rāh-revān elif ve nūn’la cem�i mecāzīdir, rāh-rev yolcı dimekdir, 

1 M: Recez. 

2 M: mevżi�-i. 

3 S: be-ḫāb. 
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seyyāḥlarda isti�māli ekẟerdir, vehm’e iżāfeti lāmiyyedir mecāzen. Rāh-ı hezār 
sāle iżāfeti beyāniyyedir, sāle’de hā-yı resmī miḳdār içündür, biñ yıl yol miḳ-

dārı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rif�atiñ köşkiniñ ẕirvesi ya�nī depesi ki �alemden 

kināyetdir, gerçek ve muḥaḳḳaḳ, ziyāde irtifā�dan ve yücelikden vehim yolcu-

larına biñ yıllıḳ yol ola, ya�nī seniñ �uluvv-i ḳadriñ ve nebāhet-i şānıñ ol merte-

bede olsun ki ḳuvvet-i vāhime ednā derecesini biñ yılda ṭayy eylesün. Ḫāce bu 

beytde ṣan�at-ı ġuluvv ri�āyet eylemişdir, niteki bu beyt de böyledir.

Beyt:  אم ز ر אل   ار   از 
א   אن     ر א  

Ba�d ez-hezār sāl be-bām-ı Zuḥal resed

Ger pāsbān-ı ḳaṣr-ı tu sengī koned rehā1

א اغ  אه    و  ز 
אد כ כ  אن ز  دو در 
Zulf-i siyāh-ı pur ḫamet çeşm u çerāġ-ı �ālem’est

Cān zi-nesīm-i devleteş der-şiken-i kulāle bād

Zulf-i siyāh-ı pur ḫam iżāfetleri beyāniyyelerdir. Çeşm u çerāġ-ı �ālem 

iżāfeti lāmiyye. Çerāġ mūmuñ fetīlesinde yanan āteş pāresine dirler, �ālemiñ 

gözi ve aydını dimekdir, ḥāṣılı, göz aydını. Cān mübtedā. Nesīm-i devleteş 
iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir, şīn-i żamīr zulf’e rāci�dir ve ma�nā cihetin-

den kulāle’ye muḳayyeddir. Şiken-i kulāle iżāfeti lāmiyyedir, tecrīd ṭarīḳiy-

le2, (M,T+ ya�nī kulāle’yi şiken’den tecrīd eylemekle,) zīrā kulāle pür-şiken olan 

zülfe ve gīsūya ve kāküle dirler, �Arabca aña müca��ad ve Pehlevīce neġūle dir-

ler. Der-şiken-i kulāle bād; cümle-i ẓarfiye ḫaber-i mübtedādır ve zi-nesīm-i 
devlet ḫabere müte�alliḳ.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: (286a) Seniñ pür-ḫam u 

pür-şiken zülf-i siyāhıñ �ālemiñ çeşm u çerāġıdır ya�nī gözi aydınıdır. Cān, dev-

leti nesīminden anıñ şiken-i külālesinde olsun, ya�nī nesīm-i devlet cānı anıñ 

külālesinde ṭutsun3. Ba�żı nüsḫada pur-ḫam yerine, ḫāy-ı mu�ceme ile, per-

çem düşmüşdür, cīm-i �Acemīyle, ṭūġ ma�nāsına, lākin �ādeten ol siyāh olmaz. 

1 Senin sarayının muhafızı/bekçisi bir taşı serbest bıraksa bin yıl sonra Zühal’in damına ulaşır.

2 S: eylemekle. 

3 S: nesīm-i devlet anıñ külālesinde ṭolansun. 
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Bu taḳdīrce siyāh-perçem vaṣf-ı terkībī olur, izāfī olmaz1 ve zülfüñ aña iżāfeti 

beyāniyye olur. Ve mümkündür ki siyāh zülfe ṣıfat ola ve perçeme mużāf ola 

perçeme zülf-i siyāh isti�āre eylemek ṭarīḳiyle. Ve iżāfet beyāniyye olmaḳ da 

cā�izdir. Bu taḳdīrce maḥṣūl-i ma�nā; perçemiñ zülf-i siyāhı veyā zülf-i siyāh ki 

perçemdir, ve li-kullin vichetun.

א اغ  خ   و  ای  
אد א  ح و  אف دا در  אدۀ 
Ey meh-i çarḫ-i ma�dilet çeşm u çerāġ-ı �ālemī

Bāde-i ṣāf dā�imet der-ḳadeḥ u piyāle bād

Ma�dilet’e çarḫ ve çarḫ’a meh isti�āre eyledi. Ma�dilet, dāl’ıñ kesriyle, maṣ-

dar-ı mīmīdir, �adl ma�nāsına, pes, iżāfetler beyāniyyelerdir. (M,T+ Çerāġ-ı �ālem 

iżāfeti lāmiyyedir ve yā żamīr-i ḫiṭāb. Bāde-i ṣāf iżāfeti beyāniyye.) Dā�imet 
tā’sı ma�nā cihetinden ḳadeḥ ve piyāle’ye muḳayyeddir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey �adālet çarḫınıñ mehi, çeşm ü çerāġ-ı �ālemsin, ṣāfī bāde 

dā�imā ḳadeḥ ü piyāleñde olsun, ya�nī dā�imā �ayş u �işret u ẕevḳ u ṣafādan ḫālī 

olmayasın.

אز ا  د  ه  ای  ز ن 
אد א  م آه و  אع آن  ت از  א
Çun be-nevāy-ı midḥatet Zuhre şeved terāne-sāz

Ḥāsidet ez-semā�-ı ān hem-dem-i āh u nāle bād 

Be-nevāy; bā ḥarf-i muṣāḥabet, nevā’dan murād ṣavt ve naġmedir ve 

maḳām-ı Nevā’yı īhām ider. Nevāy midḥat’e ve midḥat tā-yı ḫiṭāba iżāfetle-

ri lāmiyyelerdir. Zuhre mübtedā, şeved ḫaberi, be-nevāy, şeved’e müte�alliḳ 

ya�nī ḫaber-i ġayr-i ṣarīḥi ve terāne-sāz ḫaber-i ṣarīḥi ve ismi taḥtında müste-

tir Zuhre’ye rāci� żamīrdir. Ḥāsidet mübtedā, mużāfdır żamīr-i ḫiṭāba, ism-i 

fā�iliñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir. Semā�’ıñ elif ḳāfiyesinde ma�nāsı mu-

faṣṣal beyān olunmuşdur ki sāz ve söz ve çalġıdan ve ırdan2 �ibāretdir, ān lafẓı-

na iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Hem-dem-i āh u nāle bād ḫaber-i 

mübtedādır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki Zühre seniñ medḥiñ naġmesiyle terāne-sāz ola, 

ya�nī seniñ medḥiñ naġamātını eyleye, seniñ ḥāsidiñ ol semā�dan āh u nāleye 
1 S: olur. 

2 S: ırlamadan. 
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yār u hem-dem ola, ya�nī ḥasedinden āh u nāle ve feryād u fiġān eyleye. Semā� 

bunda işitmek ma�nāsınadır diyen semā�ıñ ma�nā-yı ıṣṭılāḥīsini bilmez imiş1.

   و آن   و زر כ 
אد ا  ان    از  
Nuh ṭabaḳ-ı sipihr u ān ḳurṣa-ı sīm u zer ki hest

Ez-leb-i ḫān-ı2 ḥaşmetet sehlterīn nevāle bād

Ṭoḳuz felegi ṭoḳuz ṭabaḳa ve ayı gümüşden çörege ve güneşi altun çörege 

teşbīh eylemiş, memdūḥuñ sofrasınıñ kenārından bunları bir cüz�ī ni�met i�ti-

bār eylemiş. Leb bunda kenār ma�nāsınadır ve ḫān3 sofra ve ḥaşmet �aẓamet 

ve iżāfetler lāmiyye ve beyāniyye ve lāmiyyelerdir. Sehlter; ter edāt-ı tafḍīl ve 

yā ve nūn nisbet içündür. Bunda sehlterīn şey�-i ḥaḳīrden kināyetdir. Nevāle 

bunda loḳma ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭoḳuz felek ṭabaḳları ve māh ve ḫurşīdiñ sīm ü zer çörek-

leri seniñ �aẓametiñ sofrası kenārından bir ḥaḳīr loḳma ola, ya�nī ḳalīlü’l-i�tibār 

ni�met olsun. Memdūḥına du�ā-i leh’dir ṣan�at-ı (286b) ġuluvv ṭarīḳiyle4.

م    כ   כ  د 
אد ا  כ  وس را     

Duḫter-i fikr-i bikr-i men maḥrem-i midḥat-i tu şud

Mihr-i çunīn �arūs-rā hem be-kefet ḥavāle bād

Duḫter-i fikr-i bikr iżāfetleri beyāniyyedir ve men’e iżāfet lāmiyyedir. 

Duḫter mübtedā ve şud ḫaberi ve ismi taḥtında mübtedāya rāci� żamīr ve 

ḫaberi maḥrem-i midhat ve iżāfet maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir ve 

tu’ya iżāfet lāmiyyedir. Mihr kābīn. �Arūs-rā; �arūs bunda gelin ma�nāsınadır 

ve rā ḥarf-i taḫṣīṣ, iżāfetden müstefād olan ma�nāyı te�kīd ider. Be-kefet; bā 

ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim fikr-i bikrim duḫteri seniñ medḥiñe maḥrem oldı, 

ya�nī seniñ medḥiñden münfekk degil, dā�imā meddāḥıñdır. İmdi buncıla-

yın �arūsuñ mihri ve kābīni seniñ kefiñe ḥavāle olsun, ya�nī ṣıla ve cā�izesi se-

niñ dest-i iḥsānıña ḥavāle olsun. Ḫāce bu beytde ḥüsn-i ṭaleb ṣan�atın ri�āyet 

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: ḫūn-ı. 

3 S: ḫūn. 

4 S: ṣan�at-ı ġuluvv i�tibāriyle ve ṭarīḳiyle. 
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eylemiş. Ba�żılar mihri iżāfetden maḳṭū� oḳudılar. Pes, mihr mübtedā ve ḥavā-
le bād ḫaberi olur, ve li-kullin vichetun.

اد ل    א  در 
אد א  א ا  ورت    
Ḥāfıẓ-ı tu derīn ġazel ḥuccet-i bendegī bi-dād

Luṭf-ı �abīd-perveret şāhid-i īn ḳabāle bād

Ḥāfıẓ-ı tu iżāfeti lāmiyye. Ḥuccet-i bendegī iżāfeti de böyledir, bendegī 
ḳul olmaḳ, ḥuccet-i bendegī ḳul1 olmaḳ ḥücceti. Bi-dād; bā ḥarf-i te�kīd, dād 

virdi. Luṭf-ı �abīd-perver iżāfeti beyāniyyedir, ḳul besleyici luṭf dimekdir, tā 

żamīr-i ḫiṭāb. Şāhid-i īn iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Ḳabāle ḳāḍī-

lardan çıḳan temessük, ḥüccet gibi ve sicil gibi, bunda ḥüccet murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ Ḥāfıẓ’ıñ bu ġazelde saña ḳul olduġı ḥücceti virdi, 

ya�nī ḳulluḳ kāġıdını virdi, seniñ bendeler terbiye idici luṭf  u iḥsānıñ bu ḥüc-

cete şāhid olsun, ya�nī benim saña ḳulluḳ ḥüccetine seniñ ḳullar ri�āyet idici 

luṭf  u iḥsānıñ şāhid olsun, zīrā �ādetdir her ḥüccete elbette şuhūd yazılur, 

ḥüccet ansız olmaz.

Ma�lūm ola ki bu meẕkūr naẓm ve sābıḳan meẕkūr olan Ḫusrevā gūy-ı 
felek der-ḫam-ı çevgān-ı tu bād ve dahi Merā mey diger bāre ez-dest burd 

ve dahi Ber-ser-i bāzār-ı cān-bāzān munādā mī-zenend, niteki sābıḳan işāret 

olunmuş idi, bunlar cemī�an ḳıṭ�alar arasında masṭūrdur (M,T+ ve hīç birisiniñ 

maḫlaṣı meẕkūr u masṭūr degildir.) Nihāyeti,  ba�żı mutaṣarrıfīn maḫlaṣ beyt-

lerin peydā idüp ġazel şekline ḳoymuşlar.

1 M, T: �abd. 
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279.

Ve lehu eyżan1

 Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

د אن  ی   א  ه دم כ 
د אن  כ   ا   ز  

Sepīde-dem ki ṣabā būy-ı luṭf-ı cān gīred

Çemen zi-luṭf-ı hevā nukte ber-cinān gīred

Ṭañ aḳlıġına sepīde-dem dirler ya�nī seḥer vaḳti. Ki ḥarf-i beyān. Ṣabā 

mübtedā ve gīred ḫaberi. Būy-ı luṭf-ı cān iżāfetleri lāmiyyelerdir ve gīred’iñ 

muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi, ya�nī cān leṭāfeti ḳoḳusını. Çemen ṣabā’dan be-

deldir. Zi-luṭf-ı hevā, gīred’iñ muḳaddem mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir ve iżāfet 

lāmiyyedir ve nukte mef�ūl-i ṣarīḥi, ber-cinān, gīred’e müte�alliḳ. Cinān �Ara-

bīdir, cīm’iñ kesriyle, cennetiñ cem�idir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭañ aḳlıġı vaḳtinde ki ṣabā cānıñ leṭāfeti ḳoḳusın ṭuta ya�nī 

ḥayāt virici güzel ḳoḳılar ṣāḥibi ola, çemen leṭāfet-i havādan cennetlere ṭa�n ey-

leye, ya�nī luṭf-ı hevā (287a) çemeni ḥayāt-efzā ve ṣafā-baḫş eyleye. Ḥāṣılı, bu 

ebyāt ‘Be-bezmgāh-ı çemen’ beytine varınca2, biri birinden bedeldir.

د כ  در    ار 
د אن  כ  ر  ا ز 
Hezār nekhet-i gul der-çemen tutuḳ bended

Ufuḳ zi-�aks-i şafaḳ reng-i gulistān gīred

Nekhet ḫoş ḳoḳu, gul’e iżāfet lāmiyyedir. Tutuḳ perdeye dirler. Ufuḳ gök 

kenārı, mübtedā, gīred ḫaberi, zi-�aks-i şafaḳ mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi ve iżāfet 

lāmiyyedir, reng-i gulistān mef�ūl-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāḥ vaḳtinde ki biñ gül ḳoḳusı çemende perde baġlaya 

ya�nī biñ dürli çiçek ḳoḳusı ẓuhūr eyleye, ufuḳ şafaḳ �aksinden gülistān rengini 

ṭuta. Ya�nī seḥer vaḳti ki böyle ḥāller ẓuhūr eyleye, ya�nī ufuḳ ki �aks-i şafaḳdan 

ḳızara. Bunda şafaḳdan murād imāmān meẕhebi üzre ḳızıllıḳdır ki aḳlıḳ andan 

1 Sûdî 15. beytin şerhinde bu şiirin kaside olduğunu belirtmektedir.

2 Yani ‘Be-bezmgāh-ı çemen’ diye başlayan 6. beyte varıncaya kadar anlamında.
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ṣoñra ufḳ-ı felekde ẓāhir olur ki İmām-ı Ebū Ḥanīfe meẕhebidir, ya�nī Ebū 

Ḥanīfe Ḥażretleri şafaḳ ufḳ-ı semāda ḥumretden ṣoñra ẓuhūr eyleyen beyāż-

lıḳdır dimiş.

ح ی  אن ز  ا ای  
د אن  כ   راه در 

Nevā-yı çeng bedānsān zened ṣalā-yı ṣabūḥ

Ki pīr-i ṣavma�a rāh-ı der-i muġān gīred

Nevā-yı çeng iżāfeti lāmiyyedir, bunda nevā’dan āvāz ve naġme murāddır. 

Bedānsān ancılayın dimekdir. Ṣalā-yı ṣabūḥ iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfe-

tidir, ṣabāḥ vaḳtinde içilen şarāba ṣalā dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Pīr-i ṣavma�a 

iżāfeti lāmiyye ve mübtedā ve gīred ḫaberi, rāh-ı der-i muġān mef�ūl-i ṣarīḥi 

ve iżāfetler lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çeng āvāzı ancılayın urur ṣabūḥa (M,T+ ṣalā) ki ṣavma�a 

şeyḫi meyḫāneci ḳapusı yolını ṭutar, ya�nī ṣabūḥ içmege ancılayın iġrā ve iġvā 

ider ki �ubbād u zühhād hep meyḫāneler cānibine meyl iderler.

   زر  כ  روی
د אن  د ا    و 
Şeh-i sipihr çu zerrīn-siper keşed ber-rūy

Be-tīġ-i ṣubḥ u �amūd-ı ufuḳ cihān gīred

Şeh-i sipihr iżāfeti lāmiyyedir ki murād güneşdir ve aña zerrīn-siper isti�ā-

re eyledi, zīrā güneşi altun ḳalḳana teşbīh eylemişler. Be-tīġ-i ṣubḥ; bā ḥarf-i 

isti�ānet ve iżāfet beyāniyyedir. �Amūd-ı ufuḳ da böyledir. �Amūd lüġatde di-

rekdir, bunda murād ufḳuñ aġarmasıdır. Şeh-i sipihr mübtedā ve gīred ḫabe-

ri, cihān mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-tīġ mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Sipihr pādişāhı ya�nī güneş çünki yüzine altunlı ḳalḳan 

çeke ya�nī ma�rekeye gire, ṣabāḥ ḳılıcıyla ve ufuḳ �amūdıyla ya�nī mıṭraġıy-

la cihānı ṭutar. Ya�nī güneş ṭulū� idince ṣabāḥ ẓuhūrıyla ve ufuḳ aġarmasıyla 

tamām cihānı ḳaplar. Minhusinde şeh-i sipihrde olan iżāfet beyāniyyedir diyen 

şeh-i sipihri bilmemiş1.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>
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אل אز زر  א  زاغ  
د אن  אری آ در  ز
Be-raġm-ı zāġ-ı siyeh şāh-bāz-ı zerrīn-bāl

Derīn muḳarnes-i zengārī āşiyān gīred

Be-raġm; bā ḥarf-i ṣıla, raġm ḥased ve körlükdür, zāġ’a iżāfeti lāmiyyedir 

ve zāġ’ıñ siyāh’a beyāniyyedir. Şāh-bāz mübtedā, zerrīn-bāl’a iżāfeti beyā-

niyye, zerrīn-bāl altun ḳanatlı, gīred ḫaber-i mübtedā, derīn mef�ūl-i fīh-i 

gīred’dir. Muḳarnes-i zengārī; muḳarnes ism-i mef�ūldür daḥrece bābından, 

bunda felek murāddır, ammā aṣlında cevāmi� ḳapularında ve mināreler şerefe-

leri altında1 ve meḥārībde olan muṣanna� işlerdir (M,T+ ki ṭaşdan lāleler ve ba�żı 

ṭoplar oyarlar, ol işlere muḳarnes dirler.) Zengār tūtekī2 renkli bir nesnedir 

ki baḳırdan ve üzüm cibresinden düzerler, zaḥmeti çoḳdur, ammā nāfi�dir la-

jiverd gibi, felegi aña teşbīh iderler, yā’sı ḥarf-i nisbetdir.  Āşiyān, gīred’iñ 

muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi. Ḥāṣılı, zāġ-ı (287b) siyeh’den gice ve şāh-bāz-ı 
zerrīn-bāl’dan güneş murāddır ve muḳarnes-i zengārī’den felek.

Maḥṣūl-i Beyt: Zāġ-ı siyeh raġmına altun ḳanatlı şāh-bāz bu muḳarnes-i 

zengārīde āşiyān ṭutar, ya�nī güneş felekde gündüz nümāyān olur, ḥāṣılı, gice 

gidüp gündüz gelür. Ma�lūm ola ki meẕkūr beş beyt, beyt-i ātīye merhūn 

u mevḳūf ḥükmindedir, ya�nī sepīde-dem ki meẕkūr-ı aḥvāl ẓuhūr eyleye, 

(T,F+ ‘Be-bezmgāh-ı çemen’ ilā āḫirihi)

א א ش  אه  رو כ 
د ان  כ  כא  و ار
Be-bezmgāh-ı çemen rev ki ḫoş temāşāyī’st

Ki lāle kāse-i nesrīn u erġuvān gīred

Be-bezmgāh; bā ḥarf-i ṣıla. Bezmgāh-ı çemen iżāfeti beyāniyyedir. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Temāşāyī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki lāle; ki ḥarf-i beyān. Lāle mübtedā 

ve gīred ḫaberi ve bāḳīsi mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥ-i gīred’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çemen bezmgāhına var ki bir ḫoş temāşādır ki lāle kāse-i 

nesrīn ü erġuvān ṭutar. Kāse-i nesrīnden murād aḳ lāledir ve kāse-i erġuvān-

dan ḳırmızı lāledir. Egerçi ġayri vechile tevcīh mümkündür, ammā bu tevcīh 

evcehdir.

1 S: mināreler şerefesinde ya�nī şerefeleri altında. 

2 S: ṭūṭekī. 
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א رخ א כ  در    
د ان  غ    آ כ در 

Çi ḥālet’est ki gul der-çemen numāyed ruḫ

Çi āteş’est ki der-murġ-i ṣubḥ-ḫān gīred

Ki ḥarf-i beyān, iki mıṣrā�da bile. Murġ-i ṣubḥ-ḫān iżāfeti beyāniyyedir. 

Ṣubḥ-ḫān vaṣf-ı terkībīdir, ṣabāḥ vaḳtinde oḳuyıcı ya�nī bülbül. Gīred bunuñ 

gibi yerlerde te�ẟīr ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne ḥāletdir ki gül çemende (M,T+ yüz gösterdi, ya�nī gül 

çemende) bir dıraḫt-ı ḫuşk iken Allāh’ıñ emriyle yapraḳlanup ḫoş ḳoḳulı çiçek 

virmek ne ḥāletdir? Allāh’ıñ ṣun�ını istiġrābdır. Ne āteşdir ki bülbüle te�ẟīr idüp 

ve yaḳup ve yandurup kül ider, ya�nī āteş-i �ışḳ ne āteşdir ki böyle işler işler? 

Mıṣrā�-ı ẟānīde āteş yerine ġulġul yazup ma�nāsını; ne ġulġuldur ki bülbülde 

ṭutar diyen hem lafıẓda ḫaṭā eylemiş ve hem ma�nāda1.

اغ  د ر    כ 
د אن    ا כ در  آ

Çi pertev’est ki nūr-ı çerāġ-ı ṣubḥ dehed

Çi şu�le-est ki der-şem�-i āsmān gīred

Çerāġ-ı ṣubḥ’dan murād āfitābdır. Şem�-i āsmān’dan şems de ḳamer de 

murād olmaḳ cā�izdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne żiyādır ki ṣabāḥ çerāġınıñ nūrı virür, ya�nī güneşiñ nūrı 

virdigi żiyā nedir? Ne şu�ledir ki şem�-i āsumāna alışır, ya�nī şems ü ḳamer-i 

āsumānda vāḳi� olan şu�le ne şu�ledir? Mıṣrā�-ı ẟānīde; ne şu�ledir ki şem�-i 

āsumānda ṭutar diyenler ma�nāyı üstāddan ṭutmamışlar2.

א א ا  در   אل 
د אن  אن   ا  ز

Ḫayāl-ı şāhī eger nīst der-ser-i Ḥāfıẓ

Çi-rā be-tīġ-i zebān �arṣa-i cihān gīred

Ḫayāl-ı şāhī iżāfeti lāmiyyedir ve yā ḥarf-i maṣdar. �Arṣa-i cihān iżāfeti 

beyāniyyedir.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger Ḥāfıẓ’ıñ başında pādişāhlıḳ ḫayāli yoġise niçün tīġ-i 

zebānla �arṣa-i cihānı ṭutar? Ya�nī ḳuvvet-i şā�iriyyesiyle1 cihān meydānını ṭut-

duġı dimāġında pādişāhlıḳ ḫayāli olduġıçündür, ya�nī murādı sulṭān-ı şu�arā 

olmaḳdır.

אز א  אدم  ر  א  כ د
د ان     و  ز 

Ṣabā niger ki demādem çu rind-i şāhid-bāz

Gehī leb-i gul u geh zulf-i żaymurān gīred

Şāhid-bāz ve naẓar-bāz maḥbūb-dost ma�nāsınadır. Żaymurān feslegen 

cinsinden bir nev�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāyı seyr eyle ki maḥbūb-dost rind gibi gāh leb-i güli 

ve gāh zülf-i żaymurānı ṭutar. Zīrā (288a) ṣabā esdikçe bunlar ḥarekete gelür, 

ke�enne ki ṣabā bunlarıñ leb ü zülfine yapışur ki ḥareket iderler.

ر ف  אد  و ا ز ا
د אن  د ز      

Zi-ittiḥād-ı heyūlā vu iḫtilāf-ı ṣuver

Ḫired zi-her gul-i nev naḳş-ı ṣed beyān gīred

İttiḥād-ı heyūlā iżāfeti lāmiyyedir. Heyūlā ḥükemā ıṣṭılāḥlarında māddeye 

dirler, ya�nī her şey�iñ göze görinen nesnesine ṣūret dirler ve ṣūret iḥāṭa eyle-

digi şey� heyūlādır. Meẟelā insānıñ beşeresi ya�nī derisiniñ yüzi ṣūretdir ve bu 

ṣūret ḳā�im olduġı şey� heyūlādır. İmdi eşyā ṣuverle muḫtelifdir heyūlā ile de-

gil, anıñçün Ḫāce iḫtilāf-ı ṣuver’e ḥükm eyledi ve ittiḥād-ı heyūlā’ya. Gul-i 
nev iżāfeti beyāniyye ve gul’den murād muṭlaḳ çiçekdir. Naḳş-ı ṣed beyān 

iżāfeti beyāniyyedir. Ḫired mübtedā ve gīred (M,T+ ḫaberi) ve zi-her gul-i nev 

mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi (M,T+ ve [naḳş-ı ] ṣed beyān  ṣarīḥi.)

Maḥṣūl-i Beyt: İttiḥād-ı heyūlādan ve ṣuveriñ iḫtilāfından �aḳıl her tāze çi-

çekden yüz beyān naḳşın ṭutar. (M,T+ Beyāndan mużāfun ileyh maḥẕūfdur, taḳ-

dīri, beyān-ı ṣun�u’llāh’dır. Ya�nī cemī� eşyānıñ heyūlāsı bir ve ṣūretleri muḫtelif 

olduġından �aḳıl her tāze çiçekden Allāhu Te�ālā’nıñ ṣun�ınıñ yüz biñ naḳşın 

ṭutar.) Ya�nī her çiçek Allāh’ıñ ṣun�ını beyān ider, zīrā cemī�iniñ māddesi birdir 

ki �anāṣır-ı erba�adır ve ṣuveri muḫtelif. Kiminiñ ṣūreti yeşil ve kiminiñ ḳırmızı 

1 S, T: şā�iresi ile. 
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ve kiminiñ aḳ ve kiminiñ ṣarı ve kiminiñ bir cānibi ḳırmızı ve bir cānibi ṣarı. 

Ḥāṣılı, Allāhu Te�ālā her birini bir ṣūretde ve bir ḳoḳıda ve bir ḫāṣṣede ḫalḳ 

eylemiş. ﴾ َ ۪ ِ א َ ْ ُ ا َ ْ ُ اَ אَرَك ا َ َ َ ﴿
1 

אرك دم ران כ دم כ ا   ا
د ان  אכ ه  כ و  در 

Men enderān ki dem-i kīst īn mubārek dem

Ki vaḳt-i ṣubḥ derīn tīre ḫākdān gīred

Men enderān ya�nī enderān fikr u mülāḥaẓa būdem. Ki ḥarf-i beyān. 

Dem-i kīst iżāfeti lāmiyyedir, kimiñ nefesidir dimekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Vaḳt-i ṣubḥ iżāfeti lāmiyyedir. Derīn; der ḥarf-i ṣıla. Ḫākdān çöplükdür ki 

bunda murād yerdir ya�nī zemīn. Gīred alışır, āteşde isti�māl iderler, meẟelā 

āteş penbeye alışdı dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ol fikirdeyim ki kimiñ nefesidir bu mübārek nefes ki 

ṣabāḥ vaḳtinde bu donuḳ2 çöplüge alışur. Ya�nī yer yüzini rūşen eyleyen ṣabāḥ 

vaḳtinde kimiñ mübārek nefesidir? Murād güneşdir ki ṣabāḥdan �ālemi rūşen 

eyler. Bu beytde gīred’iñ ma�nāsını ṭutar diyen ve ẓāhir olur diyen ẓāhir ma�nā-

sını virmemişler3.

כ ه   ت  دا ا   و 
د אن  אر در  ا   

Çi-rā be-ṣed ġam u ḥasret sipihr-i dā�ire-şekl

Merā çu noḳṭa-i pergār der-miyān gīred

Sipihr-i dā�ire-şekl iżāfeti beyāniyyedir. Merā beni. Çu ḥarf-i teşbīh. 

Noḳṭa-i pergār iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Niçün yüz ġam u ḥasretle dā�ire şekilli sipihr ya�nī (M,T+ de-

girmi) gök beni pergār noḳṭası gibi ortada ṭutar, ya�nī ġam u ḥasretle beni iḥāṭa 

idüp ortalarında ṭutar. Ḥāṣılı, beni ġam u ḥasret dā�iresine noḳṭa ṭutar.

ا آن  כ  א   دل 
د אن  א ر  אر  כ روز

Żamīr-i dil ne-guşāyem be-kes merā ān bih

Ki rūzgār ġayūr’est nā-gehān gīred

1 “Yaratıcıların en güzeli Allah’ın kudret ve sanatı ne yücedir!” Mü’minûn 23/14.

2 M: revnaḳ. 

3 S: ṭutar ve ẓāhir olur diyenler beytiñ ma�nāsını virmemişler. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Żamīr lüġatde fikir ma�nāsınadır, ammā bunda rāz murāddır, dil’e iżāfeti 

lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Rūzgār mübtedā ve ġayūr ḫaberi. Nā-gehān müfā-

ce�eten dimekdir. Gīred mu�āḫeẕe eyler dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül sırrını kimseye açmasam baña ol yegdir, zīrā rūzgār 

ġayūrdur, füc�eten mu�āḫeẕe eyler, ya�nī ḫaberiñ yoġiken bir gün seni ḳabż eyler, 

pes, kimseye keşf-i rāz eylememek yegdir. Bu beyt kitmān-ı rāza tenbīh ider.

ل אی راز   א    כ 
د אن  اض در ز א   ز
Çu şem� her ki be-ifşā-yı rāz şud meşġūl

Şebeş zebāne-i miḳrāż der-zebān gīred

Çu şem� mıṣrā�-ı (288b) ẟānīye muḳayyeddir. Be-ifşā-yı rāz; bā ḥarf-i 

ṣıla ve iżāfet maṣdarıñ mef�ūlinedir. Şebeş; şīn żamīri ki’ye rāci�dir. Zebāne-i 
miḳrāż iżāfeti lāmiyyedir. Zebāne āteş yalıñına ve ṭoḳa diline ve sā�ir nesne-

niñ diline dirler, bunda miḳrāż’ıñ ucı murāddır. Der-zebān; der ḥarf-i te�kīd, 

ma�nā cihetinden gīred’i te�kīd ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki ifşā-yı rāza meşġūl oldı, gice şem� gibi ze-

bāne-i miḳrāż anıñ dilin ṭutar ya�nī dilin keser. Bu beyt ba�żı nüsḫada böyle 

bulundı ve ba�żında böyle vāḳi�dir:

Beseş zemāne çu miḳrāż der-zebān gīred

Bes çoḳ ma�nāsınadır. Zemāne zamān ma�nāsınadır. Der ḥarf-i ṣıla, diline 

alur, ya�nī elem ü miḥnet virür dimekdir.

Maḥṣūl-i ma�nā1: (M,T+ Zamāne) ol kimseyi miḳrāż gibi diline alur2, ya�nī 

zamāne aña çoḳ zaḥmet u meşaḳḳat (M,T+ virür.)

Meẕkūr nüsḫalarıñ ẓāhiren ma�nāsı böyledir, ammā hīç birisi ṭab�ıñ mur-

teżāsı degil, belki bu nüsḫalardan ġayrı bir nüsḫa ister. Ḥāṣılı, Ḫāce’niñ hüneri 

hemān ġazeldedir, ḳaṣīde-gūyluḳ ġayrılara müsellemdir.

وی  כ از   א  א  כ
د ان  א  دش    

Kucā’st sāḳī-i meh-rūy-ı men ki ez-ser-i mihr

Be-nīm-mest-i ḫodeş sāġar-ı girān gīred

1 S: beyt. 

2 S: diline çoḳ alur. 
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Sāḳī-i meh-rūy iżāfeti beyāniyye ve men’e iżāfet lāmiyyedir. Meh-rūy 

vaṣf-ı terkībīdir, ay yüzli dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Ez-ser-i mihr mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūndur. Be-nīm-mest; bā ḥarf-i ṣıla. Nīm-mest vaṣf-ı terkībī aḳsā-

mındandır, ḫod’a ve ḫod’uñ şīn’e  iżāfeti lāmiyyelerdir. Sāġar-ı girān iżāfe-

ti beyāniyyedir. Gīred ṭuta dimekdir ya�nī ṣuna, Türkīde de ṭutmaḳ ṣunmaḳ 

ma�nāsına müsta�meldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ay yüzli ya�nī maḥbūb sāḳīm ḳandadır ki muḥabbet 

cihetinden kendünüñ yarım serḫoşına aġır ḳadeḥ ṭuta, ya�nī vāfir bāde içüre.

א אر و در   א آورد از 
د אن  אر  אدئ رخ آن 
Peyāmī āvered ez-yār u der-peyeş cāmī

Be-şādī-i ruḫ-ı ān yār-ı mihrbān gīred

Peyāmī; yā ḥarf-i vaḥdet ve (T,S+ cāmī; yā ḥarf-i vaḥdet ve) cāmī mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūndur ve gīred’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir ve be-şādī mef�ūl-i 

ġayr-i ṣarīḥidir. Be-şādī; bā ḥarf-i ṣıla, şādī’niñ ruḫ’a ve ruḫ’uñ ān yār’a iżāfeti 

lāmiyyelerdir ve yār’iñ mihrbān’a beyāniyyedir. Gīred bunda iki ma�nāya mü-

teḥammildir1, birisi sāḳī ṭuta ya�nī içe, biri de ṭuta ya�nī baña ṣuna.

Maḥṣūl-i Beyt: Meẕkūr sāḳī yārdan bir ḫaber getüre ve ardınca bir ḳadeḥ 

ol yār-ı mihribānıñ ruḫı şevḳine ve şādīligine2 ṭuta, ya�nī ol cānānıñ �ışḳına bir 

cām içe veyā bir cām ṣuna dimek ola.

ب א را ا כ  ای  
د אن  اق و  ا   

Nevā-yı meclis-i mā-rā eger keşed muṭrib

Gehī ṭarīḳ-ı �Irāḳ u geh Iṣfahān gīred

Nevā-yı meclis-i mā-rā; nevā’dan murād naġmedir ve iżāfetler lāmiyyeler-

dir, rā edāt-ı taḫṣīṣ. �Irāḳ ve Iṣfahān īhām ṭarīḳiyle ẕikr olunmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger bizim meclisimiz naġmesini muṭrib çekerse ya�nī mec-

lisimizde naġamāt iderse gāh ṭarīḳ-i �Irāḳ u gāh ṭarīḳ-i Iṣfahān ṭutsun, ya�nī bu 

maḳāmātı naġmeye getürsün. Gīred bunda fi�l-i emr-i ġā�ibdir, gīred lafẓını 

bunda ṭutar dimekle ta�bīr eyleyenler yaramaz mu�abbir imişler3.

1 M: muḥtemeldir. 

2 S: şāẕılıġına. T: şādīlıġına. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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ن  ری כ   او  כ
د אودان  אك درش   ز  

Sikenderī ki muḳīm-i ḥarīm-i ū çun Ḫıżr

Zi-feyż-i ḫāk-i dereş �omr-i cāvidān gīred (289a)

Nüsḫalar böyle bulundı, ammā bu beytiñ mā-ḳabli buña münāsib degil, 

zīrā mā-ḳabli girizgāh şeklinde bir beyt gerek idi. Sikenderī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Muḳīm-i ḥarīm iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūlün fīhine iżāfe-

ti ḳabīlindendir ve ū’ya iżāfet lāmiyyedir. Çun edāt-ı teşbīh. Çun Ḫıżr mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūndur. Feyż-i ḫāk-i dereş iżāfetleri lāmiyyelerdir. �Omr-i cāvidān 

beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ḳaṣīdede meẕkūr memdūḥ bir İskender’dir ki anıñ ḥarī-

minde muḳīm olan Ḫıżır nebī gibi1 ḳapusınıñ ṭopraġı feyżinden �ömr-i ebe-

dī ṭutar ya�nī �ömr-i ebedī kesb ider. Ḥāṣılı, niteki Ḥażret-i Ḫıżır İskender’iñ 

ḳapusına mülāzemet sebebiyle āb-ı ḥayāta vāṣıl olup �ömr-i ebedī kesb eyledi, 

memdūḥuñ ḳapusını bekleyüp anda muḳīm olan kimse de ṭopraġı feyżinden 

ḥayāt-ı ebedī bulur.

אق ۀ   ا ا אل 
د אن  כ در  ز  כ 

Cemāl-i çihre-i te�yīd Şeyḫ Ebū İsḥāḳ

Ki mulk der-ḳademeş zīb-i bōstān gīred

Cemāl-i çihre-i te�yīd iżāfetleri beyāniyyedir. Te�yīd tef�īl bābından maṣ-

dardır, muḥkem eylemek ma�nāsına. Şeyḫ memdūḥuñ laḳabıdır, Ebū İsḥāḳ 

künyeti. Cemāl mübtedā, Şeyḫ Ebū İsḥāḳ ḫaberi. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Mulk, 

mīm’iñ żammıyla, memleket ma�nāsınadır. Ḳademeş iżāfeti lāmiyyedir, taḳdīri 

der-ḳadem-i sa�ādeteş’dir, żarūret-i vezniçün taḫfīf ḳılındı yāḫud ḳadem sa�ā-

det ma�nāsına ola, niteki sābıḳan beyān olundı. Zīb, (M,T+ zā’nıñ kesriyle,) zīnet 

ve bezek ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce beyt-i evvelde ẕikr eyledigi İskender’e bu beytde �aṭf-ı 

beyān ẕikr idüp dir: Ya�nī İskender didigimiz te�yīd ü tevfīḳ çehresiniñ güzelligi 

Şeyḫ Ebū İsḥāḳ’dır ki memleket anıñ sa�ādeti ḳademinde evvel bahārda2 bostān 

1 S: Ḫıżır gibi. 

2 S: yılıñ evvel bahārda. 
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zīnetini ṭutar yāḫud sa�ādetinde ilā āḫirihi. Ya�nī kendi memleketi vücūd-ı şerī-

fiyle bahār eyyāmında bostān gibi, �adāleti sebebiyle ārāste ve pīrāstedir.

وج כ وری  כ   כ  
د ان  ق  د  א   

Gehī ki ber-felek-i serverī �urūc koned

Nuḫust pāye-i ḫod farḳ-ı Ferḳadān gīred

Felek-i serverī iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i maṣdar. �Urūc maṣdardır 

duḫūl gibi, çıḳmaḳ dimekdir. Pāye-i ḫod iżāfeti lāmiyyedir. Farḳ-ı Ferḳadān 

iżāfeti de böyledir. Farḳ her nesneniñ depesi. Ferḳadān heft evrengiñ iki mü-

teḳārib berrāḳ yıldızıñ ismidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şol bir vaḳt ki ululuḳ felegine �urūc eyler, kendiniñ evvel 

pāyesi Ferḳadān’ıñ depesin ṭutar,  ya�nī evvel basamaġı felek-i ẟāmindir. Ḥāṣılı, 

ululuġı bī-ḥadd u ġāyetdir.

د  כ د را ۀ  اغ د
د אن  ه ز ق  وی آ  ز 
Çerāġ-ı dīde-i Maḥmūd Şeh ki duşmen-rā

Zi-berḳ-ı tīġ-i vey āteş be-deh zebān gīred

Ba�żı nüsḫada dīde yerinde dūde vāḳi�dir ya�nī ḳavm u ḳabīle. Çerāġ-ı 
dīde-i Maḥmūd Şeh iżāfetleri lāmiyyelerdir, Maḥmūd Şāh’ıñ gözi nūrı di-

mekdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Duşmen mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur ve rā edāt-ı 

mef�ūldür. Berḳ-i tīġ-i vey lāmiyyelerdir, vey żamīri Ebū İsḥāḳ’a rāci� olmaḳ 

cā�iz ve Maḥmūd Şāh’a olmaḳ cā�iz. Āteş mübtedā, gīred ḫaberi, zi-berḳ, gī-
red’e müte�alliḳ ve be-deh zebān da böyledir, zebān’dan bunda murād zebā-

ne-i āteşdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Meẕkūr Ebū İsḥāḳ, Maḥmūd Şāh’ıñ gözi nūrıdır veyā ḳabīle-

siniñ şerefi ve nūrıdır ki düşmeni anıñ ḳılıcı yaldıraması ya�nī ḳılıcınıñ şimşegi on 

zebānla ṭutar, ya�nī ḳılıcı şimşeginden peydā olan āteş on zebāne ile yaḳar. (289b)

ن   כ ج  אه ر  אوج 
د אن  ن כ د   خ   
Be-evc-i māh resed mevc-i ḫūn çu tīġ keşed

Be-Tīr-i çarḫ bered ḥamle çun kemān gīred
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Be-evc-i māh; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet lāmiyyedir. Evc bunda üst ma�nāsı-

nadır. Mevc-i ḫūn lāmiyyedir. Be-tīr-i çarḫ; bā ḥarf-i ṣıla, Tīr bunda �Uṭārid 

yıldızıdır, çarḫ’a iżāfeti lāmiyyedir. Tīr’le çarḫ’ıñ cem�inde luṭf var, zīrā yaya 

da çarḫ dirler. Bered fi�l-i mużāri� müfred gā�ib, iledür dimekdir. Çun edāt-ı 

ta�līl. Kemān, gīred’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳan mevci evc-i māha irişür çünki Ebū İsḥāḳ ḳılıç çeke, 

ya�nī �adūya ḳılıç urunca �anāṣırdan ḳan mevci tecāvüz idüp eflāke irişür, ya�nī 

felek-i ẟānīye vāṣıl olur ki felek-i �Uṭārid’dir, zīrā māh feleginiñ (S,F+ ucı �Uṭārid 

feleginiñ) hażīżine muttaṣıldır. �Utārid-i feleke ḥamle iledür çünki yayını eline 

ala, ya�nī ālet-i ḥarbi eline alıcaḳ �anāṣır u eflāke ḥamle ve hücūm ider. Ḥāṣılı, 

Şeyḫ Ebū İsḥāḳ’ıñ şecā�at u şehāmetini vaṣf ider.

ر او م رای ا אوری از  وس 
د وان  د ار راه  د  אی 

�Arūs-ı ḫāverī ez-şerm-i rāy-ı enver-i ū

Be-cāy-ı ḫod buved er rāh-ı Ḳayrevān gīred

�Arūs-ı ḫāverī iżāfeti beyāniyyedir, murād güneşdir, zīrā ḫāver maşrıḳdır 

ve yā ḥarf-i nisbet. Şerm-i rāy-ı enver-i ū lāmiyye ve beyāniyye ve lāmiyyedir. 

Be-cāy-ı ḫod buved kendi yerinde olur ya�nī maḥallidir. Ḳayrevān maġribde 

bir şehriñ ismidir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Arūs-ı maşrıḳī anıñ ziyāde rūşen fikrinden utanduġın-

dan maḥallidir ki maġrib yolın ṭuta, ya�nī şarḳdan ḳaçup ġarb cānibine tevec-

cüh eylerse yerindedir. Minhusinde Ḳayrevān mu�arreb-i kārbāndır1 diyen ve 

Ḳayrevān bunda maġrib ma�nāsına olmaḳ rūşendir diyen �indī söylemişler2. 

Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; kendi yerinde olur eger kārbān yolın ṭutarsa diyen 

yolından gelmemiş3.

ۀ  אری כ  כ  א  و ا
د אن  أ ر כ   ز ر 
Eyā �aẓīm-vaḳārī ki her ki bende-i tu’st

Zi-ref�-i ḳadr kemer-bend-i Tev�emān gīred

1 S: kārvāndır. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Vaḳārī; yā ḥarf-i tenkīr. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i beyān. Her ki 
aṣlında her kes ki idi, ḥaẕf u īṣāl ṭarīḳiyle terk olındı. Ref�-i ḳadr iżāfeti lāmiy-

yedir. Kemer-bend ḳuşaḳ. Tev�emān; bunda murād Cevzā burcıdır ki anıñ 

bir adı tev�emān’dır ki ma�nāsı ikiz dimekdir, zīrā belden yuḳarusı iki gövdeli 

bir şaḫṣa beñzer.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ġā�ibden muḫāṭaba iltifāt idüp buyurur: Ey ulu 

vaḳārlı pādişāh ki, her kimse ki seniñ ḳuluñdur rif�at-i ḳadrden Cevzā’nıñ ḳu-

şaġını ṭutar, ya�nī bülend-mertebe olur, şöyle ki eli sekizinci felege irişür ki ehl-i 

şer� aña Kürsī dirler.

ار  אرد  خ  ر ز 
د כאن  כ  ا כ   

Resed zi-çarḫ-ı �Uṭārid hezār tehniyetet

Çu fikretet ṣıfat-ı emr-i kun-fekān gīred

Çarḫ-ı �Uṭārid ikinci felekdir. Tehniyet esenlemege dirler, ya�nī bir ḫuṣūṣ-

da mübārek olsun dimege. Fikret; tā �alāmet-i naḳldir, �arzet ve ġarḳet tā’sı 

gibi ve tā-yı ẟānī żamīr-i ḫiṭābdır. Kun-fekān’dan murād dünyādır, ya�nī emr-i 

dünyā ṣıfatın ṭuta, ya�nī umūr-ı dünyāya müte�alliḳ ola.

Maḥṣūl-i Beyt: Felek-i �Uṭārid’den saña biñ tehniye ve mübārek-bād irişür 

çünki seniñ fikriñ umūr-ı dünyā ṣıfatın ṭuta, ya�nī ḥükūmet ü �adālet vaṣfını 

emr-i dünyāda icrā eyleye, saña taḥsīn ider1. (300a2)

وت د و  ام در    
د אن  אك را ازان روز و  

Mudām der-pey-i ṭa�n’est ber-ḥasūd u �adūt

Simāk-i rāmiḥ ezān rūz u şeb sinān gīred

Ṭa�n lüġat-i �Arabda  nīze ile urmaġa dirler. Ber bunda ḥarf-i ṣıladır. 

Simāk-i rāmiḥ bir yıldızıñ ismidir. Simāk ikidir, birine simāk-i rāmiḥ ve 

birine simāk-i a�zel dirler. Simāk-i rāmiḥ’i bir atluya beñzetmişler ki elinde nī-

zesi ola, zīrā öñinde bir kevkeb daḫi vardır ki aña rumḥ dirler, ol sebeble rāmiḥ 

dirler ve simāk-i a�zel elinde nīzesi olmayana dirler. Ezān edāt-ı ta�līldir. Sinān; 
ḳāfiye żarūretinden sinān dimişdir, ve-illā nīze gerek idi.

1 S: saña taḥsīn ider, ya�nī emr-i kün ile cümle �ālem vücūda geldügi seniñ fikriñ olup �aẓametu’llāhı fikr 

idersen dimekdir. 

2 S nüshasında müstensih varak numaralarını yazarken 289’dan sonra sehven 300 yazmıştır ve numaralama 

böylece devam etmiştir, fakat metinde herhangi bir eksiklik ve kopukluk bulunmamaktadır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Dā�imā seniñ ḥasūd u �adūñı ṭa�n eylemek ardıncadır1, 

anıñçün simāk-i rāmiḥ gice ve gündüz elinde nīze ṭutar.

ا د   אن  ه כ כ  
د אن  כ א اوج כ כ 

Felek çu cilve-konān bi-ngered semend-i tu-rā

Kemīne pāygeheş evc-i kehkeşān gīred

Cilve-konān cilve idici ya�nī seyr idici. Bi-ngered naẓar eyleye. Semend-i 
tu-rā seniñ atıñı dimekdir. Kemīne en eksik ya�nī alçaġraḳ2. Pāygeheş ṭuracaḳ3 

yeri ya�nī āḫurı. Evc-i kehkeşān kehkeşān üstidir. Kehkeşān gökde bir hey�et-

dir ki Türkīce aña ḥacılar yolı ve ṣaman uġrısı dirler, gösterilmege mevḳūfdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Felek çünki seniñ atını seyr idici göre, en alçaḳ ṭuracaḳ4 

yerini kehkeşān üsti ṭutar, ya�nī cevelānına nisbet maḳāmı burāḳ gibi �Arş-ı 

�aẓīmdir.

ت אد د ی   כ כ
د د از آن  ی  כאر  כ 

Melāletī ki keşīdī sa�ādetī dehedet

Ki Muşterī nesaḳ-i kār-ı ḫod ez-ān gīred

Melāmetī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Sa�ādetī; yā ḥarf-i 

(M,T+ tenkīr. Ki ḥarf-i) ta�līl. Nesaḳ üslūb, nesaḳ-i kār-ı ḫod iżāfetleri lāmiy-

yelerdir. Ez-ān; ān ism-i işāretdir mıṣrā�-ı evveliñ mażmūnına. Muşterī altıncı 

felegiñ yıldızıdır ki �ulemānıñ ve meşāyiḫiñ yıldızıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir melālet ü se�āmet ki çekdiñ, anıñ sebebiyle Allāh saña 

sa�ādet virür veyā ol melālet ü meşaḳḳat sa�ādet virür dimek ola, isnād-ı mecāzī 

ṭarīḳiyle, zīrā Müşterī yıldızı kendi işiniñ düzenini andan ṭutar. Ya�nī Müş-

terī yıldızınıñ üslūbı budur ki aña mensūb olanlar evvel zaḥmet ü meşaḳḳat 

çeker, ṣoñra sa�ādet u refāhiyete vāṣıl olur, ekẟer-i �ulemā gibi ki evvel-i taḥṣīl 

(M,T+ zamānında zaḥmet) u faḳr içinde olur, ṣoñra menāṣıba vāṣıl olmaġla 

ḥużūra düşer. Pes, Ḫāce’niñ bu beytiniñ mażmūnı bunı virür ki Şeyḫ Ebū 

İsḥāḳ evvel ḳayd u ḥabs çekmiş ola, ṣoñra sa�ādet-i salṭanata5 vāṣıl olmuş ola.

1 S: ṭa�n eylemek üzeredir ve ṭa�n eylemek ardıncadır. 

2 S: alçaḳraḳ. 

3 S: gıvuracaḳ. 

4 S: givürecek. 

5 S: sa�ādet ve salṭanata. 
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ض ا אم را  אن  ا از ا
د אن  א د  אی ر כ از 

Ez-imtiḥān-ı tu eyyām-rā ġaraż īn’est

Ki ez-ṣefā-yı riyāżet dilet nişān gīred

İmtiḥān-ı tu iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Eyyām-rā; rā edāt-ı 

taḫṣīṣ. Ki ḥarf-i beyān. Ṣefā-yı riyāżet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eyyāmıñ seni ḥabs u ḳaydla imtiḥāndan ġarażı budur ki 

ṣafā-yı riyāżetden göñlüñ nişān bula, ya�nī bu mücāhede göñlüñ riyāżet ma�nā-

sını ṭuymaġiçündür1.

א  از آن  و 
د אن  ف ا و  אر  כ روز

Vu ger ne pāye-i Muṣḥaf ez-ān bulendter’est

Ki rūzgār berū ḥarf-i imtiḥān gīred

Vu ger ne ve-illā ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Eyyāmıñ seni imtiḥāndan ġarażı ma�nā-yı meẕkūrdur, 

ve-illā Muṣḥaf-ı şerīfiñ pāyesi ya�nī mertebesi andan �ālīraḳdır ki rūzgār anıñ 

üzerine ḥarf-i imtiḥān ṭuta. Ya�nī seniñ �izziñ ve şerefiñ andan bülendrekdir ki 

rūzgār seni imtiḥān eyleye, illā maḳṣūd (300b) meẕkūr ma�nādır. Ḫāce mem-

dūḥını �izzet ü şerefde Muṣḥaf-ı şerīfe teşbīh eyler teyemmünen ve teberrüken.

אل د כ در   د آن  כ  د در 
د د آ  آن   

Dilīr der-ḫired ān kes buved ki der-heme-hāl

Nuḫust bi-ngered ān-geh ṭarīḳ-i ān gīred

Dilīr bahādır dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bahādır �aḳılda ol kimsedir ki cemī� aḥvāl ü eṭvārda ya�nī 

her işde ve her kārda evvel işiñ ṣoñını fikr ü mülāḥaẓa eyleye, andan ṣoñra ol 

kārıñ ṭarīḳine mübāşir ola. Ḥāṣılı, bir işiñ �āḳıbetini fikr eylemeyince aña mü-

bāşir olmaya.

1 M: ṭutmaḳ içündür. 
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د ا א ز    اق 
د אن  כ  در د כ   آن כ 

Meẕāḳ-ı cān’ş zi-telḫī-i ġam şeved īmin

Her ān ki şekker-i şukr-i tu der-dehān gīred

Meẕāḳ-ı cāneş iżāfetleri lāmiyyelerdir. Meẕāḳ diliñ üzerinde leẕẕet alan 

yerdir, ism-i mekāndır, ẕāḳe-yeẕūḳu’dan ya�nī naṣara bābınıñ ecvefinden, şīn-i 

żamīriñ mā-ḳablindeki nūn żarūret-i vezn içün sākin oḳunmaḳ gerek ve şīn-i 

żamīr iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle mıṣrā�-ı ẟānīde ki’ye rāci�dir. Şekker-i şukr 
iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cān meẕāḳı ġam acılıġından emīn olur ya�nī ġam gör-

mez ve ġamdan ḫalāṣ olur her ol kimse ki seniñ şükrün  şekerini aġzında 

ṭuta. Ya�nī dā�imā saña şākir olup seniñ meddāḥıñ olan hergiz rūzgārdan 

ġam görmez.

אت رد آن כ כ در   ز  
د د آ  آن   
Zi-�omr ber-ḫored ān kes ki der-cemī� ṣıfat

Be-ḫīş bi-ngered ān-geh ṭarīḳ-i ān gīred

Be-ḫīş bi-ngered kendüye naẓar eyleye, ya�nī kendi ḥālini bile ve añlaya.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendi �ömrinden ol kimse yemiş yer ya�nī fā�ide ve netīce 

görür ki cemī� ṣıfatda ve aḥvālde kendi ḥāline ve miḳdārına naẓar eyleye, andan 

ṣoñra anıñ ṭarīḳini ṭuta, ya�nī kendi ḥāline ve miḳdārına göre işe mübāşir ola 

ve ḥadden tecāvüz eylemeye.

אم آرد د אی     
د אن  א د    و כאر 

Çu cāy-ı ceng ne-bīned be-cām āred dest

Çu vaḳt-i kār buved tīġ-i cān-sitān gīred

Maḥṣūl-i Beyt: Beyt-i sābıḳda kendi ḥālini göre ve aña göre işe mübāşir 

ola buyurmuş idi, bu beytde maḳṣūdı beyān eyler ve buyurur ki, çünki ceng 

yerini görmeye, ḳadeḥe el getüre ya�nī bāde-nūş ola ve çün1 ṣavaş ve ceng vaḳti 
1 S: çoḳ. 
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ola, cān alıcı ḳılıcı eline ala. Ḥāṣılı, �işret zamānında ẕevḳ u ṣafāya meşġūl ola 

ve ceng vaḳtinde cenge.

אب ز    رخ از ا 
د ان  ر ا כאن ا כ   
Zi-luṭf-ı ġayb be-saḫtī ruḫ ez-umīd me-tāb

Ki maġz-ı naġz mekān ender-ustuḫān gīred

Zi-luṭf-ı ġayb iżāfeti beyāniyyedir, taḳdīri zi-luṭf-ı ġayb-ı Ḫudā’dır. 

Be-saḫtī; bā ḥarf-i sebeb ve yā ḥarf-i ẓarf veyā ḥarf-i maṣdar. Me-tāb fi�l-i 

nehy müfred muḫāṭab, döndürme dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Maġz beyni ve 

kemikdeki ilik. Naġz gökçek ya�nī güzel ve eyi ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫudā’nıñ luṭf-ı ġaybından şiddet sebebiyle yüzüñi ümīd-

den çevirme, ya�nī Ḫudā’nıñ luṭf-ı ġaybından ümīdiñi kesme, zīrā güzel beyni 

kemik içinde mekān ṭutar, ya�nī beyni ve ilik bir maḳbūl nesne iken mekānı ve 

maḳāmı kemikdir. Sen de bir maḳbūl vücūd-ı şerīfsin, birḳaç gün ḥabs u ḳayd 

şiddetin çekseñ ġarīb degil.

א א  وت  از ر אل  כ כ
د כאن  כ  ازان   در 

Şeker kemāl-i ḥalāvet pes ez-riyāżet yāft

Nuḫust der-şiken-i teng ezān mekān gīred

Şiken-i teng iżāfeti lāmiyyedir. Şiken büklümdür. Teng denk (301a) 
ma�nāsınadır ki yüküñ birisidir ya�nī bir cānibi. Ezān edāt-ı ta�līl, anıñçün 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şeker kemāl-i ḥalāveti ve leẕẕeti riyāżetden ṣoñra buldı, 

anıñçün evvel denk şikeninde mekān ṭutar. Ba�żılar didiler ki teng-i şeker 
mu�ayyen bir nesnedir ki şekeri anıñla ṣıḳarlar, fi’l-ḥaḳīḳa Ḫāce’niñ ‘Nuḫust 
der-şiken-i teng ez-ān mekān gīred’ buyurduġına (M,T+ da mülāyim ü) 

münāsibdir ve ba�żılar didiler ki şekeri içine dökdükleri ḳalıbdır, ve’l-
ilmu 
inde’llāh.1)

1 (S+ Teng aṣl-ı lüġatde �Acemde bir ṭar maḥalde isti�māl olunur, �Arab ḍayyiḳ didikleri gibi. Murād, 

şekeri ibtidā ṣıḳdıḳda bir ṭar mekāna ḳorlar ki ṣıḳıla, ol ṭar maḥalden ḫalāṣ olup ve tekrār ḳaynayup 

ol mużāyaḳayı görür, ba�dehu ḥalāvet ziyāde olur, teng buyurduġı ol maḥall-i mużāyaka ola, ve’l-
ilmu 
inde’llāh). İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir.
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ادث از  و را אم כ   در آن 
د ان  אن כ אن از  אن ر כ ا
Der-ān maḳām ki seyl-i ḥavādiẟ ez-çep u rāst

Çunān resed ki emān ez-miyān kerān gīred

Ki ḥarf-i beyān. Seyl-i ḥavādiẟ iżāfeti beyāniyyedir. Ki yine ḥarf-i beyān. 

Kerān, (M,T+ kāf-ı �Arabīniñ fetḥiyle,) kenār ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Şol maḳāmda ki ṣoldan ve ṣaġdan ḥavādiẟ ü belā seyli şöyle 

irişe ki emān aradan kenār ṭuta ya�nī emn ü emān ḳalmaya. Bu beyt beyt-i ātīye 

merhūndur.

א را ه  אل כ د     
د ان  م  אن  אی  כ 
Çi ġam buved be-heme ḥāl kūh-ı ẟābit-rā

Ki mevchā-yı çunān ḳulzum-ı girān gīred

Be-heme hāl; bā ḥarf-i ẓarf. Kūh-ı ẟābit iżāfeti beyāniyyedir. Ki ḥarf-i 

beyān. Mevchā-yı çunān beyāniyyedir ve gīred’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi. 

Ḳulzum mübtedā, girān’a iżāfeti beyāniyyedir. Gīred ḫaber-i mübtedādır.

Maḥṣūl-i Beyt: Her ḥālde kūh-ı ẟābite ne ġam olur ki ḳulzum-ı girān bun-

cılayın mevcler ṭuta, ya�nī ḳulzum-ı girān ḥavādiẟ mevcini ṭutarsa kūh-ı ẟābit 

andan ġam çekmez.

א ود  אخ  ا   
د אن  א  אش כ  אد   

Egerçi ḫaṣm-ı tu gustāḫ mī-reved ḥālī

Tu şād bāş ki gustāḫiyeş �inān gīred

Gustāḫ bī-pervā ve utanmaz ve edebsiz ma�nālarına gelür. Ḥālī ḥāliyā di-

mekdir. Gustāḫiyeş; şīn-i żamīr ma�nā cihetinden �inān’a muḳayyeddir, �inā-
neş taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi seniñ ḫaṣmıñ şimdi küstāḫ gezer, sen şād u ḫurrem 

(M,T+ u ḫandān) ol ki küstāḫlıḳ anıñ dizginini ṭutar, ya�nī küstāḫlıḳ aña belā 

getürür.

ان دو  א ا   ا 
د אن  א ز و  اش در زن و 



1604 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Egerçi bed ḥaḳ-ı īn ḫānedān-ı devlet goft

Cezāş der-zen u ferzend u ḫānumān gīred

Bed ḥaḳ-ı īn; taḳdīri bed der-ḥaḳḳ-ı īn’dir, ḥaẕf u īṣāl ile terk olundı. 

Cezāş; şīn-i żamīr ḫaṣma rāci�dir. Der ḥarf-i ṣıla. Ḫānumān esbāb u emlāk ve 

obruḳ1  ve ḫānedān ehl-i beyt u ḳavm u ḳabīle.

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi seniñ ḫaṣmıñ bu devlet ḫānedānınıñ ḥaḳḳında ya-

ramaz söyledi, söyledüginiñ cezāsı zen ü ferzend ü ḫānumānına te�ẟīr eylesün 

ve yāḫud zen ü ferzend ü ḫānumānını ṭuta, ya�nī ol söyledügi anlara uġraya.

אد כ دو ه  א אن    ز
د אن  אن ا و   ا כ در 

Zemān-ı �omr-i tu pāyende bād k’īn devlet

�Aṭiyyeī’st ki der-cān-ı ins u cān gīred

Zemān-ı �omr-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. K’īn devlet mıṣrā�-ı ẟānīye mer-

hūndur. �Aṭiyye iḥsān ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat. Cān’dan 

murād rūḥdur. İns u cān; bunda cān’dan murād cindir. Gīred; te�ẟīr ve nef� 

murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ömrüñ zamānı ẟābit olsun, zīrā bu devlet Allāh’dan 

bir iḥsāndır ki ins u cānnıñ cānına te�ẟīri ve fā�idesi (301b) vardır. Ḥāṣılı, pā-

dişāhlarıñ sa�ādet ü devleti �ālemiñ sa�ādet ü devletine sebebdir.

א ازان  دم ك    
د אن  אر    وا

Ser-i mulūk-i suḫan Ḥāfıẓ’est ezān her dem

Be-ẕu’l-feḳār-ı suḫan �arṣa-i beyān gīred

Ser-i mulūk-ı suḫan iżāfeti lāmiyyelerdir. Ser mübtedā, Ḥāfıẓ ḫaberi. 

Ezān edāt-ı ta�līl. Be-ẕu’l-feḳār; bā ḥarf-i muṣāḥabet, ẕū sāḥib ma�nāsınadır, 

feḳār, fā’nıñ fetḥiyle, lüġatde çatal ma�nāsınadır, ma�rūf ḳılıç da ḳından çıḳınca 

iki çatal olurdı dirler, ol cihetden aña ẕu’l-feḳār didiler, suḫan’a iżāfet beyāniy-

yedir. �Arṣa-i beyān da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Söz pādişāhlarınıñ başı Ḥāfıẓ’dır, anıñçün her dem söz 

ẕü’l-feḳārıyla beyān meydānın ṭutar, ya�nī söz meydānını taḥt-ı taṣarrufına alur 

ve kendine maḫṣūṣ eyler.

1 M, S: ev bark. T ve F nüshasında kelime harekeli yazılmıştır. Derleme Sözlüğü’ne göre ‘obruk’ kelimesi 

‘insan topluluğu’ anlamına da gelmektedir. 
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280

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א א اوان د   ز ر 
א ه     د ز ا

Tenem zi-renc-i firāvan demī ne-y-āsāyed

Dilem zi-enduh-ı bī-had hemī bi-fersāyed

Firāvan çoḳ dimekdir. Demī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ne-y-āsāyed fi�l-i nefy-i 

müstaḳbel, diñlenmez1 ya�nī rāḥat olmaz. Enduh endūh’dan muḫaffefdir, 

ġuṣṣa ma�nāsına. Hemī żarūret-i vezn içün gelmişdir. Bi-fersāyed; bā ḥarf-i 

istimrār, fersāyed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, fersāyīden’den, lüġatde aşınmaḳ 

ma�nāsınadır, ammā bunuñ gibi yerlerde lāġarlıḳdan ve neḥāfetden kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Tenim çoḳ zaḥmetden bir sā�at rāḥat olmaz, göñlüm de 

nihāyetsiz ġuṣṣadan aşınup ẕelīl ü zebūn olur ya�nī ziyāde mużṭarib olur. Türkī-

de ezilmekle ta�bīr iderler, göñlüm ezilür dirler.

م ن رود ز دل  ت او  אر 
و آ אران   אن   ز د

Buḫār-ı ḥasret-i ū çun reved zi-dil be-serem

Zi-dīdegān nem-i bārān-ı ġam furū2 āyed

Buḫār, bā’nıñ żammıyla, buġudur3, ya�nī ṣudan ḳalḳar ve seḥāb olur, ḥas-
ret’e iżāfet beyāniyyedir ve ū’ya iżāfet lāmiyyedir, żamīr-i ġā�ib cānāna rāci�dir. 

Dīdegān dīde’niñ cem�idir ḫilāf-ı ḳıyās üzere. Nem-i bārān-ı ġam iżāfetleri 

beyāniyyelerdir, nem lüġatde yaş ma�nāsınadır. Furū4 āyed iner dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ ḥasreti buḫārı çünki dilimden başıma ṣu�ūd 

eyleye, gözlerimden ġam yaġmurı nemi iner. Niteki buḫār teṣā�ud idüp seḥāb 

mün�aḳid olur, andan ṣoñra seḥābdan bārān iner dökülür.

1 T: dignenmez. 

2 S: furūd. 

3 S, T, F: buġdur. 

4 S: furūd. 



1606 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

ا دو   رخ  زرد د 
ا ا   ن دل آ ازان 

Du çeşm-i men ruḫ-ı men zerd dīd ne-tvānist

Ezān be-ḫūn-ı dil ān-rā hemī bi-y-endāyed

Dīd bunda dīden ma�nāsınadır, (M,T+ ḥāṣılı, ne-tuvān dīden ma�nāsınadır.) 

Ezān edāt-ı ta�līl, anıñçün dimekdir. Bi-y-endāyed; bā ḥarf-i istimrar, endā-
yed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, endayīden’den, ṣıvamaḳ, ya�nī kireçle ve ġayri 

nesne ile1 bir nesne ṣıvamaḳ.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim iki gözüm ruḫumı ṣarı görmege ḳādir olmadı, ya�nī 

beñzimi ṣarı görmege taḥammül idemedi, anıñçün yürek ḳanıyla ruḫumı ṣıvar, 

ya�nī beñzimi ṣarı görüp ṣarılıġın2 setr eylemek ister.

اه روی  روزی כ    
א  او رخ  زرد ر 

Ki ger bi-bīned bed-ḫāh rūy-ı men rūzī

Be-çeşm-i ū ruḫ-ı men zerd-reng ne-nmāyed

Bu ġazeliñ ekẟer ebyātında sekt vāḳi�dir, ol cihetdendir ki naẓm aḥvāline vāḳıf 

olmayanlar anıñ gibi maḥalli nā-mevzūn ẓann idüp bir vāv yazarlar, ammā ḫaṭā 

iderler3, vāv yazmaḳ cā�iz degildir, niteki sābıḳan beyān olunmuşdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim iki gözüm ruḫumı ḫūnla ṣıvadıġı (302a) anıñçün-

dür ki eger bir gün düşmen yüzümi görürse anıñ gözine benim beñzim ṣarı 

görünmesün diyü.  Ḥāṣılı, beñiz ṣarılıġı �ışḳ nişānıdır. Pes, düşmen �ışḳımı 

ṭuymasun diyü setr ider. Bu iki beyt girye-i ḫūnīn eyledügini müş�irdir.

א א כ   א    ز
אرا و در      
Zemāne-i bed her-cā ki fitne�i bāşed

Çu nev-�arūsī der-çeşm-i men bi-y-ārāyed

Zemāne-i bed iżāfeti beyāniyyedir. Fitne�i; yā ḥarf-i vaḥdet. Çu edāt-ı 

teşbīh. Nev-�arūsī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bi-y-ārāyed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, 

ārāyīden’den, bezemek ve ṭonatmaḳ ma�nāsına.

1 S: ġayrı şey ile. 

2 M: ya�nī beñzimiñ ṣarılıġın. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Yaramaz zamāne her yerde ki bir fitne ola, anı benim gözüme 

tāze gelin gibi ṭonadur ve zīnet ider, ḥāṣılı, gözüme anı şīrīn göstermek ister.

ا د  د از  آن   د  א  ز
א אن כ او   א   

Zemāne ḫod bi-rubūd ez-men ān çi būd merā

Be-cuz maḥabbet-i cānān ki ū hemī-pāyed

Hemī-pāyed; hā ḥarf-i te�kīd, mī bunda ḥarf-i istimrardır, pāyed küyer 

ya�nī eglenür ve ẟābit olur dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Zamāne benim her nem ki var idi ḳapdı, ya�nī neye mālik 

oldum ise benden aldı cānān muḥabbetinden ġayri ki ol bende ẟābit u ḳā�im-

dir. Ḥāṣılı, muḥabbet-i cānān bende sermedīdir ki hīç zā�il olmaz. Bu beyt 

muḳaṭṭa�ātda bir ḳıṭ�anıñ mażmūnına işāretdir ki buyurmuşdur.

Mıṣrā�1: Ḫusrevā dādgerā baḥr-kefā şīr-dilā2

אن א  ا  ا   
ا د  و     כ 

Çi-rā ne-griyed çeşmem çi-rā ne-nāled cān

Çi gūne kem ne-şeved ṣabr u ġam ne-y-efzāyed

Maḥṣūl-i Beyt: Niçün aġlamaya gözüm, niçün iñlemeye cān? Ya�nī cānım 

niçün nāle eylemeye, ṣabrım nice eksilmeye, ġamım nice artmaya?

د אدئ  د آن   כ  
א م    ن כ  د כ

Felek çu şādī-i men dīd ān heme bi-şumurd

Kunūn ki mī-dehedem ġam hemī-ne-peymāyed

Maḥṣūl-i Beyt: Felek çünki benim şādlıġımı gördi, şādlıḳlarımı3 hep bir 

bir ṣaydı, ya�nī baña şādlıġı4 ḳılletle ve ḥesābla virdi. Ammā şimdi ki baña ġam 

virür, ölçekle bile ölçmez, ya�nī baña ġamı bī-ḥesāb virür. Niteki Enverī Şikā-
yet-nāme’sinde buyurur:

1 S: Ḳıṭ�a. 

2 19. kıt�a 1. beyit.

3 S: şāẕılıḳlarımı. 

4 S: şāẕılıġı. 
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Ḳıṭ�a: אر م  دا دو  אن در   آ
ی   ه  א و ا אد אدی  و 

م وآن     ز   
ی ن  ور  وان   روز  
Āsmān der-keştī-i �omrem koned dā�im du kār

Vaḳt-i şādī bādbānī vaḳt-i enduh lengerī

Ger bi-ḫandem v’ān be-her �omrī’st gūyed zehr ḫand

V’er bi-giryem v’ān be-her rūzī’st gūyed ḫūn girī1

اری ار  از     دو
א   د    
Çu dōstdār-ı men ez-men girift bīzārī

Çi gūne duşmen-i men ber-tenem bi-baḫşāyed

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki benim dostum benden bīzārlıḳ ṭutdı ya�nī benden 

bīzār oldı, yā düşmenim benim tenime ne vechile merḥamet eyler? Ya�nī baña 

dostdan vefā gelmeyince yā düşmenden ne vefā geliserdir?

א א    ا 
א א  ژاژ   و  

Eger ne-nālem gūyend nīst ḥācetmend

Vu ger bi-nālem gūyend jāj mī-ḫāyed

Maḥṣūl-i Beyt: Eger şikāyet idüp aġlayup iñlemezsem dirler ki muḥtāc 

degildir, anıñçün �arż-ı ḥācet eylemez. Ve eger iñleyüp şikāyet idersem dirler ki 

�abeẟ söyler, ya�nī şikāyetimi kimse diñlemez ve dirler ki yābāna söyler bu filān 

mürāyī. Ḥāṣılı, ḫalḳdan hīç bir ṭarīḳile ḫalāṣa mecāl yoḳdur. Ḫāce kendi zamā-

nı ḫalḳından şikayet idüp �adem-i merḥametlerin beyān ider. Bundan ṣoñra 

gelen beytle kendüye tesellī virüp buyurur:

1 Felek ömrümün gemisine her zaman iki iş yapar, neşe vaktinde yelken açmak, gam vaktinde demir 

atmak, yani neşe rüzgar gibi çabucak gelip geçer, gam ise demir atmış bir gemi gibi limandan/benden 

hiç ayrılmaz. Şayet gülersem, ki bu da ömürde bir defa vuku bulur,  der ki acılı ve hüzünlü bir şekilde 

gül. Şayet ağlarsam, ki bu da her gün vuku bulur,  bana kan ağla diye söyler.
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ای  و  א ازان כ   
א ی   א د د  دری 

Ġamī ne-bāşed ezān ki Ḫudā-yı �azze ve cell

Derī ne-bended tā dīgerī ne bi-gşāyed

Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Ḫāce buyurur ki) felegiñ ve iḫvān-ı zamānıñ eyle-

dikleri vefāsızlıḳ ve merḥametsizlıḳ ġam degil ya�nī ġam virmez, anıñçün ki 

�azīz ü celīl Allāh bir ḳapuyı baġlamaz bir ġayri ḳapu açmayınca. Bu naẓm 

ba�żı dīvānıñ (302b) muḳaṭṭa�ātı arasında bulundı. Ol cihetdendir ki maḫ-

laṣı yoḳdur, ammā şāriḥler burada īrād eylediklerinden anlara tābi� olup biz 

de bunda şerḥ eyledik.

281

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Mefā�īl

د دی و   ا  א כ  כ 
د د כ    ان כ א  

Goftem ki ḫaṭā kerdī vu tedbīr ne īn būd

Goftā çi tuvān kerd ki taḳdīr çunīn būd

�İlm-i Bedī�’de bu ġazeliñ ṣan�atına su�āl u cevāb dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānānına ḫiṭāb idüp buyurur: Didim ki ḫaṭā eylediñ, 

ḥālbuki tedbīr bu degil idi. Cānān didi ki ne eylemek olur ki taḳdīr-i Ḫudā 

böyle idi, ya�nī benden ṣādır olan iḫtiyārī degildir, taḳdīr-i Yezdānīdir.

א   כ  כ   
د ح   د כ   א  ازان 

Goftem ki besī ḫaṭṭ-ı ḫaṭā ber-tu keşīdend

Goftā hem ezān būd ki ber levḥ-i cebīn būd
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Ḫaṭṭ-ı ḫaṭā iżāfeti beyāniyyedir. Ezān edāt-ı ta�līl. Levḥ-i cebīn iżāfeti 

beyāniyyedir, cebīn �Arabīde alındır, pīşānī ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki seniñ üzerine ḫaṭṭ-ı ḫaṭā çekdiler, ya�nī üstüñe 

çoḳ ḫaṭā iẟbāt eylediler. Didi bu ḫaṭā andan idi ki alnımda ezel böyle yazılmış 

idi, ya�nī benden ṣādır olan ḫaṭā alnımda yazılmışdır, benden iḫtiyārla ṣādır 

olmuş degildir.

כ  روز ت ا  כ  
د ا      א כ 

Goftem ki ḳarīn-i bedet efkend bedīn rūz

Goftā ki merā baḫt-ı bed-i ḫīş ḳarīn būd

Ḳarīn-i bed iżāfeti  beyāniyyedir, ḳarīn yoldaş dimekdir. Baḫt-ı bed-i ḫīş 
iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki yaramaz yoldaş bıraḳdı seni bugüne, ya�nī raḳīb 

sebebiyle düşdüñ bu belāya. Didi ki baña kendi yaramaz ṭāli�im ḳarīndir, ya�nī 

baña ne oldıysa ṭāli�im eksikligindendir, ġayrıdan degildir.

ی ا   אه   ز  ای 
د כ  א     כ  א כ 

Goftem zi-men ey māh çi-rā mihr burīdī

Goftā ki felek bā-men-i bed-mihr be-kīn būd

Bed-mihr muḥabbetsiz dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Didim ey māh, benden muḥabbetiñi niçün kesdiñ. Didi 

ki felek ben muḥabbetsizle kīnle idi veyā kīnde idi, ya�nī felek baña kīn-dār 

olduġıçün ve benimle kīn üzere olduġıçün cemī� �ālemden beni usandırdı. Pes, 

muḥabbetimi senden anıñçün ḳaṭ� eyledim ki hīç kimse ile �alāḳam ḳalmasun.

ردی از  ب  אم   כ  
د אز   ح  א در  א כ 
Goftem ki besī cām-ı ṭarab ḫordī ezīn pīş

Goftā ki şifā der-ḳadeḥ-i bāz-pesīn būd

Cām-ı ṭarab iżāfeti beyāniyyedir. Bāz-pesīn ṣoñraki dimekdir. Ḳadeḥ’iñ 

buña iżāfeti beyāniyyedir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki çoḳ cām-ı ṭarab içdiñ bundan evvel, ya�nī çoḳ 

şenlikler eylediñ. Cānān didi ki şifā ṣoñraki ḳadeḥde idi, ya�nī evvelde olan 

cām-ı ṭarabımız kederden ḫālī degil idi, ammā āḫir ṭarabımız kederden ṣāf u 

ḫāliṣ oldı. Ya�nī evvel tāzelik ġurūrıyla olan ẕevḳ u ṣafā kederden ḫālī degil idi, 

āḫir eyyām beni puḫte eyledi, şimdi ẕevḳ u ṣafā kederden ḫālīdir.

אز  ا   כ   
د א כ   כ   

Goftem ki tuyī �omr çi-rā bāz bi-reftī

Goftā ki fulānī çi konem �omr hemīn būd

Tuyī’de yā-yı ḫiṭāb ma�nā cihetinden �omr’e maṣrūfdur, tu �omrī taḳdīrindedir. 

Bāz bunda te�kīd içündür. Fulānī; yā żamīr-i ḫiṭābdır, ma�nāsı ey (303a) filān di-

mekdir. Hemīn būd hemān bu idi dimekdir, bu ḳadar idi ancaḳ ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki sen �ömürsün niçün gitdiñ. Didi ki ey 

filān, �ömür hemān bu idi, ya�nī zamān-ı �ömr bu deñlü idi, ya�nī �ömür pāyen-

de ve bāḳī degildir, tīz geçer.

د  زود ت   כ  و 
د א כ   و در 

Goftem ki ne vaḳt-i seferet būd çunīn zūd

Goftā ki meger maṣlaḥat-ı vaḳt derīn būd

Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki böyle tīz seferiñ vaḳti degil idi, ya�nī sefere git-

mege ivdiñ. Didi ki ke�enne maṣlaḥat-ı vaḳt bunda idi, ya�nī sefere böyle �acele 

ile varmaḳ ḫayırlı ola.

Ma�lūm ola ki bu ġazel bi-�aynihi Dīvān-ı Selmān’da mevcūddur, ammā 

anda maḫlaṣ beyti mevcūd degil. Dīvān-ı Ḥāfıẓ’da da ekẟer maḫlaṣ beyti mev-

cūd degil, ammā ba�żında bu beyt bulundı, pes, beyān olması lāzım oldı1.

ۀ دور א     כ ز 
د ا دا ا  א כ  و 
Goftem ki zi-Ḥāfıẓ be-çi mūcib şude�i dūr

Goftā ki heme vaḳt merā dā�iye īn būd

Dā�iye bunda muḳteżā ve maṭlūb u maḳṣūd ma�nāsınadır.

1 S: beyān ol ecilden olması lāzım oldı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki Ḥāfıẓ’dan ne sebeble ıraḳ olmuşsun. Didi ki 

cemī� evḳātda benim dā�iyem bu idi, ya�nī muḳteżā ve maḳṣūdum bu idi ki 

Ḥāfıẓ’dan dūr olam.



1613Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

[RĀ HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’r-Rā1

282

 Ez-Baḥr-i Hezec
Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün

ار אی ا ا ای  
אر כ ز  א  אدا 

Elā ey ṭūṭī-i gūyā-yı esrār

Me-bādā ḫāliyet şekker zi-minḳār

Elā ḥarf-i istiftāḥ veyā ḥarf-i tenbīh. Ṭūṭī’niñ gūyā’ya iżāfeti beyāniyye-

dir ve gūyā’nıñ esrār’a ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir, zīrā gūyā ṣıfat-ı mü-

şebbehedir. Me-bādā fi�l-i nehy-i ġā�ib. Ḫāliyet; tā-yı ḫiṭāb ma�nā cihetinden 

minḳār’a muḳayyeddir, zi-minḳāret taḳdīrinde. Minḳār ḳuş burnına dirler, 

ism-i ālet vezni üzerine, naḳrdandır ki ma�nāsı bir nesneyi bıçaḳla veyā ġayri 

nesne ile oymaḳdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce nefs-i şerīfine veyā ḳalemine ḫiṭāb u nidā idüp bu-

yurur: Ey esrār-ı �ışḳ-ı cānānı söyleyici ṭūṭī, minḳārıñdan şeker ḫālī olmasun, 

ya�nī dehānıñ şekerden ḫālī olmasun. Ṭūṭīden nefsi murād olunca minḳārdan 

dehān murād olur, ammā ḳalem murād olunca teşbīh ṭarīḳiyle ḳalemiñ ucı 

murād olur ve şekerden, iki ṣūretde bile, bunlardan ṣādır olan elfāẓ-ı dürer-bār 

ve ma�ānī-i gevher-dār2. Sābıḳan beyān olındıydı ki bu dilde teşdīd żarūret-i 

vezniçündür, ammā sīn-i mühmele ile oḳunsa3 teşdīd muḳteżā-yı lüġat olur, 

żarūret-i vezniçün olmaz.

אو אد  ش  ت  و د 
אر دی از   ش   כ 

Seret sebz u dilet ḫoş bād cāvīd

Ki ḫoş naḳşī numūdī ez-ḫaṭ-ı yār

1 S: Fī ḥarfi’r-rā �adeduhu sittete �aşere. (Bu harfteki gazellerin sayısı onaltıdır.). 

2 S: bunlardan ṣādır olan elfāẓ murād olur, ya�nī elfāẓ-ı dürer-bār ve ma�ānī-i güher-dār murād olur. 

3 ‘sukker’ şeklinde okununca anlamında. 
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Seret  sebz; bunlarda bu, du�ādır ki ṭarāvet ü ṣafādan kināyetdir, ḫuṣūṣan 

ṭūṭīye nisbet ziyāde münāsibdir, egerçi ṭūṭī al ve aḳ daḫi olur, ammā ekẟerī ye-

şildir, bunda ḫiṭāb nefsine olunca ma�nā vāzıḥdır, ammā ḳalem murād olunca 

ser’i sebz olmaḳdan maḳṣūd fanmayup1 fāsid olmamaḳdan kināyetdir, ya�nī 

fanmasun2 ve tiftiklenmesün dimekdir. Ve nefse nisbet dil’den murād ma�lūm, 

ammā ḳaleme nisbet içi ṣaġ (303b) olup çürük olmamaḳdan �ibaretdir. Ki 
ḥarf-i ta�līl-i du�ādır. Naḳşī’de yā ḥarf-i vaḥdet veyā ḥarf-i tenkīrdir. Numūdī; 
yā ḥarf-i ḫiṭāb. Ḫaṭ-ı yār’dan naḳş göstermek anı taṣvīr eylemekden ta�bīrdir, 

kelāmla ve kitābetle.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṭūṭī, seriñ sebz olsun ya�nī ṭarāvet ü ṣafā üzere olsun 

dā�imā3, ya�nī göñlüñ dā�imā ṣāfī ve ḫāliṣ olsun. Zīrā ḫaṭṭ-ı yārdan güzel naḳış 

gösterdiñ, ya�nī ḫaṭṭ-ı yāri ḫūb taṣvīr eylediñ.

אن א     
دار ده  א  ا را ز 
Suḫan ser-beste goftī bā-ḥarīfān

Ḫudā-rā zīn mu�ammā perde ber-dār

Suḫan muḳaddem maḳūl-i ḳavl-i goftī’dir. Ser-beste suḫan’dan ḥāldir. 

Bā-ḥarīfān, goftī’ye müte�alliḳdir. Ḫudā-rā; rā ḥarf-i taḫṣīṣ. Mu�ammā ism-i 

mekāndır, �ammā-yu�ammī’den ya�nī tef�īl bābından, maṣdarı ta�miye gelür, 

gizlemek ma�nāsına. Pes, mu�ammā gizleyecek mekān dimekdir, ammā bunuñ 

gibi yerlerde remz ü īmā ile söylemekdir4. (S+ Perde ḳaldırmaḳdan murād elġāzı 

terk idüp vāżıḥ söylemekdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṭūṭī, sözi yārāna ser-beste ya�nī mu�aḳḳad u muġlaḳ 

söylediñ. Allāh içün bu mu�ammādan perdeyi ḳaldır, ya�nī ta�ḳīd u iġlāḳı terk 

eyle ki herkes kelāmıñ añlasun.

א  א زن از  وی 
ار ده ا ای   اب آ כ 

Be-rūy-ı mā zen ez-sāġar gul-ābī

Ki ḫāb-ālūdeīm ey baḫt-ı bīdār

1 S: ufanmayup. 

2 S: ufanmayup. T: fanmayup. 

3 S: seriñ sebz olsun, ya�nī ṭarāvet ü ṣafā üzre ol, diliñ de ṣafā üzre olsun dā�imā. 

4 S: remz ü īmā murāddır. 
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Be-rūy-ı mā; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet lāmiyyedir. Zen fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab, ur dimekdir, zenīden’den. Gul-ābī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. 

Gul-āb’dan murād bādedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ḫāb-ālūde uyḳu bulaşıġı dimekdir, 

ya�nī ḫāb-nāk, uyḳulı ma�nāsına. Baḫt-ı bīdār iżāfeti beyāniyyedir. Baḫt bīdār 

olmaḳ memdūḥdur ki ṣāḥibi ḥużūr u refāhiyyet üzere olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce muḫāṭab-ı sābıḳdan �udūl idüp ṭāli�ine ḫiṭāb idüp 

buyurur: Ey baḫt-ı bīdār ya�nī ey ṭāli�-i meymūn, yüzümüze sāġardan gül-āb-ı 

bāde sep1, zīrā ḫāb-ālūdevüz, bāşed ki bīdārlıḳ müyesser olup dīde-i ẓāhir-

le cānān dīdārını müşāhede idevüz. Bu ma�lūmdur ki bir kimseniñ uyḳusını 

uçurmaḳ isteseler yüzine ṣu seperler gözi açılmaġıçün. (S,F+ Ḥāṣılı, gözi açıl-

maġıçün) ṭāli�inden bāde istid�ā ider.

ب ده  د ا כ زد در   ره 
אر א   و  כ  ر 

Çi reh būd īn ki zed der-perde muṭrib

Ki mī-raḳṣend bā-hem mest u huşyār

Çi reh būd; bunda reh’den murād maḳāmdır. Der-perde aṣlında der-per-
de-i sāz idi, żarūret-i vezniçün ḥaẕf olındı. Ki ḥarf-i beyān. Mī ḥarf-i istim-

rar, raḳṣend fi�l-i mużāri� cem�-i ġā�ib, raḳṣ iderler dimekdir. Bunuñ gibilere 

ma�mūl dirler, ya�nī �Arabī elfāẓı üslūb-ı �Acem üzere taṣarruf eylemege. Meẟelā 

ṭaleb lafẓını ṭalebīden idüp andan fi�l-i māżī ki ṭalebīd’dir ve mużāri� ki ṭale-
bed’dir ve ġayrilerini isti�māl eylemek ma�mūl ṭarīḳiyledir2. Pes, raḳṣend daḫi 

böyledir, raḳṣīden’den, ve ḳıs el-bāḳiyete aleyh.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ehl-i naġme ve uṣūl olduġıçün ekẟer bu maḳāmdan 

perde-sāz olur, buyurur ki, ne maḳām idi bu ki perde-i sāzda çaldı muṭrib, 

ya�nī ne naġme idi ki muṭrib perde-i sāzla sāz eyledi ki anıñ şevḳinden ve leẕẕe-

tinden mest (304a) ü huşyār raḳṣ iderler. Ḥāṣılı, ne �aceb naġmedir ki ayıḳ ve 

serḫoş anıñ te�ẟīrinden raḳḳāṣlıḳ ider.

כ א در   ا ن כ  از ا
אر א  د אن را   

Ezīn efyūn ki sāḳī der-mey efkend

Ḥarīfān-rā ne ser māned ne destār

1 S: serp. 

2 S: ve ġayrilerini isti�māl iderler ma�mūl ṭarīḳiyle. 
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Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ḥarīfān-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu afyondan ki sāḳī şarāba bıraḳdı, ya�nī bu ḳuvvet ki 

sāḳī virdügi şarābda vardır, bunı nūş iden yārānıñ ne başı ḳalur ve ne dül-

bendi1. Ya�nī bu bādeniñ sevret-i keyfiyyetinden başı ve dülbendi ne yerde 

yatur bilmez.

ر را   آ כ
ور و زر   ا כאر

Sikender-rā  ne-mī-baḫşend ābī

Be-zūr u zer muyesser nīst īn kār

Sikender-rā; rā edāt-ı mef�ūl. Ābī’de yā ḥarf-i vaḥdet, āb’dan murād āb-ı 

ḥayātdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Sikender’e āb-ı ḥayāt baġışlamazlar, ya�nī Ḥażret-i Ḫıżır 

nebī ve İskender ẓulumāta āb-ı ḥayāt ṭalebine girdiler ve İskender pādişāh-ı 

rūy-ı zemīn idi ve Ḫıżır, aġalarından (M,F+ bir aġa) idi. Pes, Ḥażret-i Ḫıżır’a 

müyesser oldı ve İskender’e olmadı. Ḫāce bu sebebden buyurur ki zūr u zerle 

müyesser degildir bu iş, ya�nī āb-ı ḥayāt ḳuvvet-i salṭanatla müyesser olmaz, 

belki �aṭiyye-i Ḫudā’dır. Vuṣūl-i cānān da böyledir ki ādem vardır ki emvāl ü 

eẟkāl beẕl ider (M,T+ gine) müyesser olmaz ve ādem vardır ki hīç nesneye mālik 

degil (M,T+ iken) müyesser olur.

א د    כא
אر א     כ

Ḫired her çend naḳd-i kā�ināt’est

Çi senced pīş-i �ışḳ-ı kīmyāgār

Bunda naḳd-i kā�ināt’dan murād hülāsa ve güzīde-i kā�inātdır (S+ ki �aḳıl-

dır,) ya�nī herkesiñ maḳbūli ve müsellemi iken. Çi senced istfihāmdır, senced 

fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, ṭartar dimekdir, ya�nī ne vezn getürür, ḥāṣılı, ne 

miḳdārı var dimekdir. Kīmyāgār; gār kāf-ı �Acemīyle edāt-ı fā�ildir -cı ma�nā-

sına, gāh olur ki bunuñ gibilerden elifi ḥaẕf idüp ger dirler gine bu ma�nāya, 

kīmyāger dirler, sitemger ve cefāger gibi. (S,T+ �Işḳ’ıñ kīmyāger olduġı ol ci-

hetdendir ki bir yābis rūstāyī bir mürşidiñ ḫidmetine düşüp �ışḳ ḳuvvetiyle az 

zamānda velī olur.)

1 S: ne seri ḳalur, ne destārı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: �Aḳıl egerçi hülāsa ve güzīde-i �ālemdir, ya�nī cemī� aḳvām-

da maḳbūl ü müsellemdir, ammā �ışḳ-ı kīmyāger ḳatında ne miḳdārı var, ya�nī 

�ışḳıñ maġlūbıdır, zīrā �aḳıl vehhāmdır ve �ışḳ cerī. Ḥāṣılı, �ışḳla olan işler �aḳılla 

olmaz ve her ṭarīḳ ile �ışḳ �ālīdir1. Niteki Ḫüsrev buyurur:

Beyt:  אن  را    ا  
אو آورد   ی    

�Işḳ-ı tu şıḥneīst ki sulṭān-ı �aḳl-ra

Mūy-ı cebīn girifte be-çāvişī āvered2

Ḥattā vuṣūl ile’llāh �ışḳla olur, �aḳılla olmaz, niteki kütüb-i taṣavvufda 

meẕkūr u masṭūrdur. Bunda naḳd nāḳid ma�nāsınadır, �adl �ādil ma�nāsına ol-

duġı gibi diyen naḳd-i �aḳla mālik degil imiş3.

אل ا درد  א و 
אر ك و    ا

Bi-y-ā vu ḥāl-i ehl-i derd bi-şnev

Be-lafẓ-ı endek u ma�nī-i bisyār

Ehl-i derd ehl-i �ışḳ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Gel ve ehl-i derdiñ 

ḥālini işit azacıḳ lafıẓla ve çoḳ ma�nāyla. Ya�nī ehl-i derdiñ aḥvālini beyān eyle-

yen �ibāretiñ lafẓı muḫtaṣar, ammā ma�ānīsi muṭavveldir.

א  وی د    
ا دل و د  دار او
But-i Çīnī �adū-yı dīn-i mā şud

Ḫudāvendā dil u dīnem nigeh dār

But-i Çīnī iżāfeti beyāniyyedir ve yā ḥarf-i nisbet. �Adū’nuñ dīn’e iżāfeti 

ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir ve mā’ya iżāfet (304b) lāmiyyedir. Ḫudāvendā 

münādā. Dil, nigeh dār’ıñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve dīnem ma�ṭūfdur 

dil’e. Nigeh dār ḥıfẓ eyle dimekdir.

1 S, M: ġālibdir. 

2 Senin aşkın öyle bir şahne/zabıtadır ki padişah mesabesindeki aklı perçeminden yakalayıp çavuşun 

huzuruna getirir.

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Çīne mensūb büt ya�nī Çīn’iñ büti gibi maḥbūb bizim dī-

nimiziñ �adūsı oldı, ya�nī dīnimize �adū oldı. Yā Allāh, benim dil ü dīnimi ḥıfẓ 

eyle, ya�nī andan dil ü dīnimi ṣaḳla.

ار  ران  ا
ار س از  د אن   

Be-mestūran me-gū esrār-ı mestī

Ḥadīẟ-i cān me-purs ez-naḳş-ı dīvār

Be-mestūran; bā ḥarf-i ṣıla, mestūrān perhīzkāran ma�nāsınadır, 

me-gū’nuñ muḳaddem mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir ve esrār-ı mestī maḳūl-i 

ḳavldir ve iżāfet lāmiyyedir ve yā ḥarf-i maṣdar. Ḥadīẟ-i cān iżāfeti lāmiyyedir. 

Me-purs fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, ṣorma dimekdir. Naḳş-ı dīvār iżāfeti de 

lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Perhīzkār �ābid ü zāhidlere �ışḳ mestligi esrārını söyleme, 

ya�nī anlarla esrār-ı �ışḳı söyleşme, cān sözini dīvār naḳşından ṣorma. Ya�nī an-

larla �ışḳ esrārını söyleşmek dīvārda yazılan eşkāl-i ḥayvānātdan cāndan su�āl 

eylemekdir, ya�nī bī-cāndan cān ḫaberin ṣormaḳ gibidir.

א ر   را 
אر ر  ا א ا   

Be-yumn-i rāyet-i Manṣūr Şāhī

�Alem şud Ḥāfıẓ ender-naẓm-ı eş�ār

Be-yumn; bā ḥarf-i sebeb, yumn, yā’nıñ żammı ve mīm’iñ sükūnıyla, mü-

bāreklik ma�nāsınadır ve iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyye (M,T+ ve lāmiyyedir.) 

Şāhī; yā ḥarf-i nisbet. �Alem şud meşhūr oldı dimekdir. Naẓm-ı eş�ār iżāfeti 

maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāh Ebū İsḥāḳ’a mensūb rāyet-i Manṣūr’uñ bereketiyle 

Ḥāfıẓ naẓm-ı eş�ārda �alem oldı, ya�nī Ebū İsḥāḳ’a intisāb eylemekle ḳuvvet-i 

şā�iresi anıñ yümniyle ziyāde olup meşhūr-ı �ālem oldı. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nā-

sını; Manṣūr Şāh’a mensūb olan sancaġıñ yümniyle diyen ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsını; sancaḳ oldı Ḥāfıẓ  naẓm-ı eş�ārda diyen mażmūn-ı beyte vāṣıl ol-

mamışlar1.

1 <F+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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د אن כ אی  ی  او
א  دار ا ز آ او

Ḫudāvendī be-cāy-ı bendegān kerd

Ḫudāvendā zi-āfāteş nigeh dār

Ḫudāvendī; yā ḥarf-i maṣdar, efendilik dimekdir. Be-cāy; bā ḥarf-i ṣıla ve 

cāy muḳḥamdır taḥsīn-i lafẓ içün.

Maḥṣūl-i Beyt: Ebū İsḥāḳ bendelerine efendilik eyledi, ya�nī efendisi ḳul-

larına lāyıḳ olan işi işledi. Yā Allāh, anı āfātdan ve �āhātdan ḥıfẓ eyle ya�nī 

belālardan ṣaḳla.

283

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

אر د א ر  د  و   
כ כאر د ان   از  ر

Ger buved �omr u be-mey-ḫāne resem bār-ı diger

Be-cuz ez-ḫidmet-i rindān ne-konem kār-ı diger

Ger buved �omr; taḳdīri �omrem’dir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Be-mey-ḫāne; bā 

ḥarf-i ṣıla. Be-cuz; bā ḥarf-i zā�id.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger �ömrüm olursa ve bir kerre daḫi meyḫāneye irişem, 

rindler ḫidmetinden ġayri bir iş daḫi eylemeyem, ya�nī hemān işim rindler ḫid-

meti olsun. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; eger baña �ömür olursa ki girü meyḫā-

neye irişem diyen ḥaḳ edāya irişmemiş1.

وم אن  ۀ  א د م آن روز כ 
אر د כ ه  כ א ز آب در 

Ḫurrem ān rūz ki bā-dīde-i giryān bi-revem

Tā zenem āb-ı der-i meykede yekbār-ı diger

1 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Ḫurrem şād ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Giryān ṣıfat-ı müşebbehe-

dir, aġlaġan ma�nāsına. Tā ḥarf-i ta�līl. Zenem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, 

uram dimekdir. Āb mef�ūl-i zenem, der’e iżāfeti ve der’iñ meykede’ye iżāfeti 

lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: (305a) Şād u ḫurrem ol gündür ki aġlaġan gözle varam, 

tā ki meyḫāne ḳapusına ṣu sepem bir kerre dahi, ya�nī sābıḳda sepdügüm gibi 

gine sepem, ya�nī meyḫāne ḳapusında vāfir aġlayam dimekdir.

א  ا م    در 
ار د د را  م   א 

Ma�rifet nīst derīn ḳavm Ḫudāyā sebebī

Tā berem cevher-i ḫod-rā be-ḫarīdār-ı diger

Ḫudāyā münādā. Sebebī; taḳdīri sebebī sāz’dır, ya�nī bir sebeb eyle di-

mekdir, yā ḥarf-i vaḥdet. Tā ḥarf-i ta�līl. Cevher-i ḫod-rā iżāfeti lāmiyyedir ve 

rā edāt-ı mef�ūl, ya�nī cevher-i ḫod-rā, berem’iñ mef�ūl-i ṣarīḥidir ve be-ḫarī-
dār ġayr-i ṣarīḥi. Ḫarīd-ār vaṣf-ı terkībīdir, ārīden’den, getürmek ma�nāsına, 

ḫarīd getürici dimekdir, ma�nā-yı lāzımīsi ṣatun alıcı dimekdir.

Masūl-i Beyt: Bu ḳavimde ma�rifet ve añlayış yoḳdur. Yā Rab, bir sebeb 

eyle ki tā kendi cevherimi bir ġayri ḫarīdāra ya�nī müşterīye iledem. Ya�nī kendi 

şehrimde ma�rifet ḳadrin bilür yoḳdur. Yā Allāh, bir sebeb eyle ki gevherimi 

ya�nī ma�rifet ü kemālimi bir ġayri müşterīye ya�nī bir ḳadir-şināsa1 iletem. 

Ḫāce kendi memleketiniñ ḫalḳı ḳadrin bilmediklerinden (M,T+ şikāyet ider.)

א אر ا ر و   د 
אر د אش  כ روم  ز  

Yār eger reft u ḥaḳ-ı ṣoḥbet-i dīrīn ne-şināḫt

Ḥāşe li’llāh ki revem men zi-pey-i yār-ı diger

Ḥaḳ-ı ṣoḥbet-i dīrīn iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Dīrīn; yā ḥarf-i 

nisbet ve nūn ḥarf-i te�kīd.

Maḥṣūl-i Beyt: Yār eger gidüp eski ṣoḥbet ḥaḳḳını bilmediyse ḥāşe li’llāh ki 

ben bir ġayri yāriñ ardınca gidem. Ya�nī yār ṣoḥbet-i ḳadīm ḥaḳḳını añlamayup 

bilmediyse ben anı terk idüp ġayri yār ardınca gitmem.

1 S: bir ġayri müşterī-yi gevher-şināsa. 
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د خ כ ه  دم دا א   
אر د אز    آور 

Ger musā�id şevedem dā�ire-i çarḫ-ı kebūd

Hem be-dest āveremeş bāz be-pergār-ı diger

Musā�id yardımcı ma�nāsınadır. Dā�ire-i çarḫ-ı kebūd iżāfetleri beyāniy-

yelerdir. Kebūd gök renk. Be-pergār; pergār’dan murād devrān u zamān ise 

bā ẓarfiyyet ifāde ider ve eger murād mekr u ḥīle ise iltizāmen bā muṣāḥabet 

ifāde ider

Maḥṣūl-i Beyt: Eger baña gök felek dā�iresi müsā�id ü mu�āvin olursa gine 

cānānı bir zamānda ele getürürüm, ya�nī şimdiki devirde ele getürmezsem bir 

devirde daḫi ele getürürüm veyā bir mekr u ḥīle ile gine anı ele getürürüm 

dimekdir.

ار م ار  א א   
ار د ۀ  ۀ  و آن 

�Āfiyet mī-ṭalebed ḫāṭırem er bi-gẕārend

Ġamze-i şūḫeş u ān ṭurra-i tarrār diger

�Āfiyet zühd ü taḳvā. Er bi-guẕārend mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ġamze-i 
şūḫeş iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyelerdir. Ṭurra-i ṭarrār beyāniyye. Ṭarrār 
lüġatde yan kesici ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāṭırım perhīzkārlıḳ ister eger cānānıñ ol ġamze-i şūḫı ve 

ṭurra-i tarrārı ḳorlarsa, ya�nī anlar māni� olmazsa zāhid ü �ābid olurum, zīrā 

anlar �ışḳ cānibine çeküp perhīzkārlıġa māni� olurlar, bende ise ṣabra mecāl 

yoḳ, elbette meyl iderim.

אن  א  כ  راز   
אزار د א دف و     אن   ز

Rāz-ı ser-beste-i mā bīn ki be-destān goftend

Her zamān bā-def u ney ber-ser-i bāzār-ı diger

Rāz-ı ser-beste iżāfeti beyāniyyedir, ser-beste açılmadıḳ rāz ya�nī maḫfī, 

mā’ya iżāfet lāmiyyedir. Ki ḥarf-i beyān. Be-destān; bā ḥarf-i muṣāḥabet. 

(305b) Destān ḳıṣṣa ve ḥikāyetdir, bunda murād āşikāredir. Goftend’iñ fā�ili 

maḥẕūfdur, ya�nī sāzendeler ve gūyendeler  dimekdir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Bizim gizli rāzımızı seyr eyle ki ḳıṣṣa ve ḥikāyet ṭarīḳiyle 

didiler her zamān def u neyle bir ġayri bāzārda. Ya�nī sāzendeler ve gūyendeler 

her zamān bir bāzār ucında bizim ṣaḳlı sırrımızı āşikāre ırlayup1 fāş eylediler. 

Ḥāṣılı, rāz-ı �ışḳ gizlü ḳalmaz, niteki buyurmuşlar:

Mıṣrā�: Gizlü ḳalmaz �ışḳ işi elbette cānım söylenür

א כ   א כ   دم از درد 
زار د م  دل ر  כ

Her dem ez-derd bi-nālem ki felek her sā�at

Konedem ḳaṣd-ı dil-i rīş be-āzār-ı diger

Ki ḥarf-i ta�līl, mā-ba�di mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Konedem; koned 

fi�l-i mużāri�, mīm mef�ūli, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsınadır, ma�nā ci-

hetinden mīm rīş’e muḳayyeddir, dil-i rīşem taḳdīrinde. Be-āzār; bā ḥarf-i 

muṣāḥabet veyā sebeb. Āzār ismdir, incitme ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Her nefes ü her sā�at derd ü belādan iñlerim, zīrā felek her 

sā�at benim dil-i rīşime ḳaṣd eyler bir dürlü āzārla, ya�nī dil-i mecrūḥumı her 

dem bir vechile incidür.

א א  אز   در وا 
אر د אد    در 

Bāz gūyem ne derīn vāḳı�a Ḥāfıẓ tenhā’st

Ġarḳa geştend derīn bādiye bisyār-ı diger

Derīn vāḳı�a ya�nī der-vāḳı�a-ı �ışḳ. Ne ma�nā cihetinden tenhā’ya muḳay-

yeddir, ne tenhā’st taḳdīrinde. Derīn bādiye ya�nī der-bādiye-i �ışḳ. Bādiye 

ṣaḥrā ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bu beytiñ mażmūnını beyt-i sābıḳıñ mażmūnından 

ıḍrāb idüp buyurur ki yine kendime tesellī virüp direm ki bu vāḳı�a-ı �ışḳda 

Ḥāfıẓ yalñız degildir, ya�nī �ışḳ derd ü belāsına yalñız Ḥāfıẓ giriftār degildir, 

belki bu bādiye-i �ışḳa çoḳ ġayri kimseler ġarḳ olmuşlardır, ya�nī deryā-yı �ışḳa 

ve bādiye-i şevḳe Ḥāfıẓ gibi çoḳ kimseler ġarḳ olmuşlardır. Pes, imdi Ḥāfıẓ 

bunuñla mütesellīdir.

1 S, M: eyleyüp. 
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Ve lehu eyżan.
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

ر אن   כ אزآ     
ر אن   د روزی  ان  כ ا
Yūsuf-ı gum-geşte bāz āyed be-Ken�ān ġam me-ḫor

Kulbe-i aḥzān şeved rūzī gulistān ġam me-ḫor

Yūsuf-ı gum-geşte iżāfeti beyāniyyedir. Kulbe-i aḥzān iżāfeti lāmiyye. Şe-
ved fi�l-i mużāri�, olur dimekdir. Rūzī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Güm olan Yūsuf yine Ken�ān’a gelür ġam yeme. Ḫāne-i 

aḥzān da bir gün gülistan olur ġam yeme. Ḫāce bu ġazeli bir kimseniñ bir 

nesneyi güm eyledigine tesliye içün dimişdir.

כ د دل   א   ه  ای دل 
ر אن   א אز آ  ه  ر و  
Ey dil-i ġam-dīde ḥālet bih şeved dil bed me-kon

V’īn ser-i şūrīde bāz āyed be-sāmān ġam me-ḫor

Dil-i ġam-dīde iżāfeti beyāniyyedir. Ḥālet; tā żamīr-i ḫiṭāb. Bih yeg. Dil, 
me-kon’uñ mef�ūl-i evveli ve bed mef�ūl-i ẟānīsi. V’īn; aṣlı vu īn’dir, hem-

ze vaṣılla sāḳıṭ oldı. Ser-i şūrīde beyāniyye. Be-sāmān; bā ḥarf-i ṣıla. Sāmān 

ṣalāḥ u ārām dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ġam görmüş göñül, ḥāliñ yeg olur, ḫāṭırıñ yaramaz ey-

leme ya�nī ḫāṭırıñ bī-ḥużūr eyleme ve bu ser-i şūrīde gine ārām u ṣalāḥa gelür 

ġam yeme. Ḥāṣılı, ḥāliñ eyilige döner, ṣabr eyle dimekdir. Ba�żı nüsḫada ‘Īn 
dil-i ġam-dīde ḥāleş bih şeved’ żamīr-i ġā�ible1 ve ba�żısında ‘V’ey ser-i şūrī-
de bāz āyī be-sāmān’ düşmüşdür, iki nüsḫanıñ da vechi vardır, (306a) ma�nāsı 

meşrūh beyte muḳāyese ile ma�lūm olur. Ḥāṣılı, aḥvāl-i dünyā bir ḥāl üzre ẟābit 

olmayup inḳılāb üzre olduġın beyāndır2.

1 S: ḥālet yerine ḥāleş vakidir, żamīr-i ġāyib ile. 

2 S: ẟabit olmayup ṭurduġın beyāndır. 
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אز    א  אر    
ر ان   غ      כ ای 

Ger bahār-ı �omr bāşed bāz ber taḫt-ı çemen

Çetr-i gul ber-ser keşī ey murġ-i şeb-ḫān1 ġam me-ḫor

Bahār-ı �omr beyāniyyedir, ya�nī ḥayāt. Taḫt-ı çemen de böyledir, çetr-i 
gul de böyledir, murġ-i şeb-ḫān da böyledir ki murād bülbüldür. Çetr pā-

dişāhlar sefer üzre olduḳda üstine ṭutduḳları bir dürlü sāyebāndır ki divşiril-

dikde gül ġoncası şeklinde olur, ammā açıldıḳda gül-i muṭabbaḳ şeklinde olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger �ömür bahārı olursa ya�nī Allāhu Te�ālā ḥayāt virürse 

gine çemen taḫtında çetr-i güli başıña çekersin ey bülbül, ġam yeme, ya�nī 

hemān ṣaġlıḳ iste ki murādıñ Allāh virür.

ن وا  از   אن   
ر אن   אی  אز ده  ر  א ا
Hān me-şev nevmīd çun vāḳıf ne�i ez-sırr-ı ġayb

Bāşed ender-perde bāzīhā-yı pinhān ġam me-ḫor

Hān esmā-i ef�āldendir, āgāh ol dimekdir. Nevmīd nā-ümīd ma�nāsınadır. 

Ez-sırr-ı ġayb; taḳdīri ez-sırr-ı ġayb-ı Ḫudā’dır. Bāzīhā-yı pinhān iżāfeti beyā-

niyyedir, bāzī; yā ḥarf-i maṣdar ve hā edāt-ı cem�dir, gizli oyunlar dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Āgāh ol, nā-ümīd olma, çünki Allāh’ıñ gizlü sırrından vāḳıf 

degilsin, zīrā  perde-i ġaybda gizli oyunlar olur, ġam yeme ya�nī me�yūs olma ki 

Ḫudā’nıñ gizli luṭf u iḥsānı vardır2.

א  اد  دون  دو روزی   دور 
ر אل دوران   א  אن  כ א  دا
Devr-i gerdūn gerd u rūzī ber-murād-ı mā ne-geşt

Dā�imā yeksān ne-bāşed ḥāl-i devrān ġam me-ḫor

Devr-i gerdūn lāmiyyedir. Rūzī; yā ḥarf-i vaḥdet. Murād-ı mā lāmiyye. 

Ne-geşt iki ma�nāyı mutażammındır, birine ḳaṣr idenler taḳṣīr eylemişlerdir3. 

Yeksān (M,T+ lüġatde) düz dimekdir, bunda berāber murāddır. Devrān bunda 

zamān ma�nāsınadır.

1 S: ey murġ-i ḫoş-ḫān. (S+ Ba�żı nüsḫada ḫoş-ḫān yerine şeb-ḫān vāḳi�dir.)

2 S: Ḫudā’nıñ gizli sırrı ve luṭf u iḥsānı vardır. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Felegiñ devri bir iki gün bizim murādımızca olmadıysa 

veyā dönmediyse ḥāl-i devrān dā�imā berāber degildir ġam yeme. Ya�nī ḥāli bir 

ḳarār üzre degidir, elbette bir gün bizim murādımızca devr ider. Ḥāṣılı, devr-i 

gerdūn inḳılāb üzredir, gāhī çünān ve gāhī çünīn.

م ا زد  ق כ  אن   א در 
ر ن   אر  א  כ  ز
Der-beyābān ger zi-şevḳ-i Ka�be ḫāhī zed ḳadem

Ser-zenişhā ger koned ḫār-ı muġaylān ġam me-ḫor

Şevḳ-i Ka�be maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ser-zeniş ism-i maṣdardır, tev-

bīḫ ma�nāsına, başa ḳaḳış1 dimekdir. Ḫār-ı muġaylān iżāfeti beyāniyyedir. 

(S,T,F+ Muġaylān beriyyede bir uzun ḳara dikendir, aġacı iri olur, ḥattā ba�żısı 

şeftālū aġacı deñlü olur.)

Maḥṣūl-i Beyt: Eger Ka�be şevḳinden beyābāna ḳadem urmaḳ isterseñ 

ya�nī bādiye-i Ka�be’ye ḳadem ḳomaḳ isterseñ eger muġaylān dikeni serzenişler 

iderse ya�nī ḳademiñe batarsa ġam yeme. Ya�nī maṭlūbuña vuṣūlde ne ḳadar 

zaḥmet çekerseñ ġam yeme, ḥāṣılı, maḳṣūd ele girmek ümīdiyle her ne deñlü 

elem çekerseñ ḳayırma.

כ אد   א  ای دل ار  
ر אن   אن ز  ا  כ ن 

Ey dil er seyl-i fenā bunyād-ı hestī ber-kened

Çun tu-rā Nūḥ’est keştībān zi-ṭūfān ġam me-ḫor

Seyl-i fenā iżāfeti beyāniyyedir. Bunyād-ı hestī de böyeldir ve ber-ke-
ned’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir. Çun edāt-ı ta�līl. Tu-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ 

veyā edāt-ı mef�ūl, seniñ veyā saña dimekdir. (306b) Nūḥ’est muḳaddem ḫa-

ber, (S,F+ keştībān mu�aḫḫar mübtedā.) Keştībān gemici dimekdir, zīrā keştī 
gemi ve bān edāt-ı fā�ildir, (M,T+ -ci ma�nāsına.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, eger seyl-i fenā varlıḳ bünyādını yerinden ḳopa-

rup yıḳarsa ya�nī vücūduñ bünyādını ḳam� u ḳal� iderse, çünki seniñ keştībānıñ 

Ḥażret-i Nūḥ peyġamberdir, ṭūfāndan ġam yime. Ḥāṣılı, seyl-i firāḳ tamām 

�ālemi fenāya virürse, çünki cānān saña mā�ildir, sen ġam yeme, ya�nī2 ḳorḳma.

1 S: ḳaḳmaḳ. 

2 S: ve. 
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Mıṣrā�: אن ح כ א  ج  ان را כ  אك از     

Çi bāk ez-mevc-i baḥr ān-rā ki bāşed Nūḥ keştībān1

א  אכ و   ل    
ر אن   א ا    را  כא

Gerçi menzīl bes ḫaṭarnāk’est u maḳṣad nā-pedīd

Hīç rāhī nīst k’ān-rā nīst pāyān ġam me-ḫor

Bes çoḳ. Ḫaṭarnāk bunda ḳorḳunç ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi menzil-i cānān çoḳ ya�nī ziyāde ḳorḳunçdur, maḳṣa-

dımız da ġayr-i ẓāhirdir, hīç bir yol yoḳdur ki pāyānı olmaya. Ya�nī her nesne-

niñ nihāyeti vardır elbette. Pes, ġam yeme ki cefā nihāyet bulunca vefā el virür 

elbette. Zīrā ‘Cefāya ṣabr iden irür vefāya’2.

ام ر אن و ا א א در   אل 
ر دان   אل  ای    دا 

Ḥāl-i mā der-firḳat-i cānān u ibrām-ı raḳīb

Cumle mī-dāned Ḫudā-yı ḥāl-gerdān ġam me-ḫor

Mıṣrā�-ı evveliñ iżāfetleri lāmiyyelerdir. İbrām-ı raḳīb’den murād muḫālif 

teḳāżālarıdır. Ḥāl-i mā, mī-dāned’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥidir. Ḫudā-yı 
ḥāl-gerdān beyāniyye. Ḥāl-gerdān vaṣf-ı terkībīdir, gerdānīden’den, ḥāl dön-

dürici dimekdir, ya�nī muḳallibu’l-umūr.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ḥālimizi cānān firḳatinde3 ve raḳībiñ muḫālif zaḥ-

met ü meşaḳḳat virmesinde, cümlesini Ḫudā-yı ḥāl-gerdān bilür, ġam yeme. 

Ya�nī gāh luṭf u gāh ḳahr ṣıfatını4 iẓhār eyleyen Allāh bilür, ġam yeme.

אر אی  ت  א در כ  و  א
ر آن   א و درس  د وردت د א 

Ḥāfıẓā der-kunc-ı faḳr u ḫalvet-i şebhā-yı tār

Tā buved virdet du�ā vu ders-i Ḳur�ān ġam me-ḫor

1 Kaptanı Nuh olan bir gemide bulunanların denizin dalgalarından ne korkusu olur?

2 Necati Bey Divanı G. 175/6. (1. mısra)

3 S: ḳatında. 

4 M: ṣan�atını. 
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Mıṣrā�-ı evveliñ iżāfetleri beyāniyyelerdir. Tā ḥarf-i tevḳīt, mādām gibi. Vir-
det; tā żamīri ḫiṭāb. Du�ā mu�aḫḫar mübtedā, vird muḳaddem ḫaber. Ders-i 
Ḳur�ān da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, mādāmki faḳr bucaġında ve ḳarañu giceler1 

ḫalvetinde seniñ virdiñ du�ā ve dersiñ Ḳur�ān ola, ġam yeme. Ya�nī mādāmki 

faḳrıla ḳarañu gicelerde bunlara meşġūlsün, ġam yeme, Allāhu Te�ālā murādıñ 

virür dimekdir.

285

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

אد  دم از  د  אی و و روی 
אد  אن را     

Rūy bi-nmāy u vucūd-ı ḫodem ez-yād bi-ber

Ḫirmen-i sūḫtegān-rā heme gū bād bi-ber

Rūy, bi-numāy’ıñ muḳaddem mef�ūlidir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Vucūd-ı ḫodem 

iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Vucūd, bi-ber’iñ mef�ūl-i ṣarīḥidir ve ez-yād 

ġayr-i ṣarīḥi. Ḫirmen-i sūḫtegān lāmiyye, rā edāt-ı mef�ūl. Ḫirmen, bi-ber’iñ 

mef�ūlidir ve vucūd’dan bedeldir. Heme edāt-ı te�kīd. Gu fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab.  Bād bi-ber lafẓı maḳūl-i ḳavldir, bād mübtedā ve bi-ber ḫaberi. 

Bi-ber’iñ bā-yı evvelini ba�żı �Acem meksūr ve ba�żı mażmūm oḳudı.

Maḥṣūl-i Beyt: Rūyuñı göster ve kendi vücūdumı ya�nī kendimi ve ken-

diligimi ḫāṭırımdan ilet, ya�nī seniñ rūyuñ ḥayretinden kendimi unıdayım ki 

bir vecihle kendimden ḫaberim olmaya. Sūḫteleriñ ḫirmen-i vücūdını hep yel 

ilet söyle, (307a) ya�nī yüzüñ göster ve sūḫteleriñ ḫirmen-i vücūdunı hep yel 

ilet di, ya�nī hebā�en menẟūrā var di. Ḥāṣılı, yüzüñ göstermek hemān bunla-

rıñ vücūdını fenāya virmekdir. Ḫāce kendi de sūḫtelere dāḫildir. Minhusinde 
bi-ber’iñ bā-yı evvelini żamma ḳaṣr eylemek taḳṣīrdir2.

1 S: ḳarañu yerler ve giceler. 

2 S: żammeye ḳaṣr eyleyen taḳṣīr eylemiş. <T+ Redd-i Şem�ī>
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אن  ه  א  داد دل و د
אد  א ز  א   و   

Mā çu dādīm dil u dīde be-ṭūfān-ı belā

Gū bi-y-ā seyl-i ġam u ḫāne zi-bunyād bi-ber

Be-ṭūfān-ı belā; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet beyāniyyedir. Gū ḫiṭāb �āmm. 

Bi-y-ā fi�l-i emr müfred muḫāṭab. Seyl-i ġam beyāniyye ve münādā, ḥarf-i 

nidāsı maḥẕūf, ey seyl-i ġam dimekdir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ḫāne, bi-ber’iñ mef�ūl-i 

ṣarīḥi ve zi-bunyād ġayr-i ṣarīḥi ve bi-y-ā mā-ba�diyle1 maḳūl-i ḳavldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki biz dil ü dīdeyi ṭūfān-ı belāya virdik ya�nī belā ve 

meşaḳḳate teslīm eyledik. İmdi di, ey seyl-i ġam, gel ve ḫāne-i vücūdumuzı 

temelinden götür ya�nī ḫāne-i vücūdumuzı fenāya vir. Ḥāṣılı, ġama söyle gel 

bizi helāk eyle dimekdir2.

א  אد כ  אن  دو  
אد  אم  از  و و  ی   د

Devlet-i pīr-i muġān bād ki bāḳī sehl’est

Dīgerī gū bi-rev u nām-ı men ez-yād bi-ber

Devlet-i pīr-i muġān iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Bāḳī mübtedā ve sehl’est ḫaberi. Dīgerī; yā ḥarf-i vaḥdet, bir ġayrısı dimek-

dir. Gū ḫiṭāb-ı �āmm, mā-ba�di maḳūl-i ḳavldir. Nām-ı men iżāfeti lāmiyyedir 

ve bi-ber’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-yād ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i muġān devleti ẟābit olsun, zīrā bāḳīsi ḳolaydır ya�nī 

ġayrısına iḥtiyācımız yoḳdur. Pes, bir ġayrısı di var ve benim adımı yādıñdan 

ilet, ya�nī pīr-i muġāndan ġayrısına iḥtiyācımız olmadıġından bizi hergiz añ-

madıġından ḳayırmazız.

אت א כ   ن   ز 
אد  אم  ا  از  ای دل 

Zulf-i çun �anber-i ḫāmeş ki bi-būyed heyhāt

Ey dil-i ḫām-ṭama� īn suḫan ez-yād bi-ber

1 S: mā-ḳabliyle. 

2 S: ġama söyle, gel bizi helāk eyle diyü, gelsün bizi helāk eylesün. 
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Zulf’üñ çun’a iżāfeti müşebbehiñ edāt-ı teşbīhe iżāfetidir. �Anber-i ḫāmeş 
iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Ki ismidir kim ma�nāsına. Bi-būyed fi�l-i 

mużāri� müfred ġā�ib, ḳoḳlar1 dimekdir, müte�addīdir. Heyhāt; istib�ād ider 

�anber gibi zülfi ḳoḳlamaġı. Dil-i ḫām-ṭama� beyāniyye. Īn suḫan, bi-ber’iñ 

mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-yād ġayr-i ṣarīḥi

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ �anber-i ḫām gibi zülfini kim ḳoḳlamaġa ḳā-

dirdir, heyhāt, ya�nī kimseye müyesser olamaz. İmdi ey ṭama�ı ḫām2 göñül, 

bu sözi ḫāṭırıñdan gider ya�nī bu ārzūyı terk eyle, çünki kimseye ḳoḳlaması 

müyesser degil.

כ א  אن  دوش   
اد  ش ا  א א رب از 

Dūş mī-goft be-mujgān-ı siyāhet bi-kuşem

Yā Rab ez-ḫāṭıreş endīşe-i bīdād bi-ber

Mī-goft ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, söylerdi dimekdir. Be-mujgān-ı siyāhet; bā 

ḥarf-i isti�ānet ve iżāfetler beyāniyye ve lāmiyyedir. Yā Rab yā Allāh dimekdir. 

Endīşe-i bīdād maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve bi-ber’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve (S,F+ 

ez-ḫāṭıreş ġayr-i ṣarīḥi ve) iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice dirdi ki seni siyāh kirpiklerimle öldüreyin. Ḫāce bu-

yurur ki, yā Allāh, ḫāṭırından ẓulüm fikrini ilet, ola ki didüginden ferāġat eyleme-

ye, ya�nī bāşed ki sözi üzerine ẟābit ola ve beni müjgān-i siyāhla helāk eyleye.

כ אرس  ه  כ    آ
اد  ه  آب رخ د  د

Sīne gū şu�le-i āteşkede-i Pārs bi-kuş

Dīde (307b) gū āb-ı ruḫ-ı Dicle-i Baġdād bi-ber

Gū ḫiṭāb-ı �āmm. Şu�le-i āteşkede-i Pārs lāmiyyelerdir. Bi-kuş, kāf-ı 

�Arabīniñ żammıyla, fi�l-i emr müfred muḫāṭab, söyündür dimekdir, lafẓ-ı müş-

terekdir, [öldürmek ile ateş söndürmek arasında, burada] āteş söyünüdürmek 

ma�nāsına müsta�meldir. Āb-ı ruḫ-ı Dicle-i Baġdād beyāniyye ve lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Sīneme di, Pārs āteş-

kedesiniñ şu�le ve āteşini söyündür, ya�nī aña ġālib ol ki bunuñ ḳatında anıñ 

1 S: ḳoḳular. 

2 S, F: ḫām-ṭama�. 
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vücūdı mavh olsun. Dīdeme di, Baġdād Diclesi’niñ yüzi ṣuyın ilet, ya�nī der-

yā1 ol ki Dicle-i Baġdād saña nisbet ḳaṭre deñli olmasun. Ḥāṣılı, iki mıṣrā�ıñ 

mażmūnı ġalebeden kināyetdir. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; sīneme di, Pārs iḳlī-

mi āteş-ḫānesi şu�lesin çek yut diyen ve iki mıṣrā�da bile mażmūnı  muḫāṭaba 

tevcīh idüp sīneñe di ve çeşmiñe di diyen �indī söylemişler2.

א  ده در راه  א  
אد  א ا د ا   

Sa�y nā-burde derīn rāh be-cāyī ne-resī

Muzd eger mī-ṭalebī ṭā�at-i ustād bi-ber

Derīn rāh ya�nī rāh-ı �ışḳ’da. Be-cāyī; yā ḥarf-i vaḥdet. Muzd, mīm’iñ 

żammı ve zā’nıñ sükūnıyla, ücretdir, kirā ma�nāsına. Ṭā�at-i ustād iżāfeti maṣ-

darıñ mef�ūline iżāfetidir ve bi-ber’iñ mef�ūli.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳ-i �ışḳda sa�y iletmemiş iken bir yere ya�nī bir mer-

tebeye irişmezsin, ya�nī �āşıḳ ṭarīḳ-ı �ışḳda yanup yaḳılmayınca viṣāl-i cānāna 

irişmez. Ḥāṣılı, müzd ü kirā isterseñ üstāda ṭā�at ilet, ya�nī üstādıñ ḫidmetinde 

ḳā�im olup emrine muṭī� ol dimekdir.

ه ار  ه د روز   و
אرغ و آزاد  א   وا 

Rūz-i mergem nefesī va�de-i dīdār bi-dih

V’ān-gehem tā be-laḥad fāriġ u āzād bi-ber

Rūz-i merg iżāfeti fī ma�nāsınadır ve mīm’e iżāfet lāmiyyedir. Nefesī; yā 

ḥarf-i vaḥdet. Va�de-i dīdār iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Bi-dih; bā 

ḥarf-i te�kīd. Dih, dāl’ıñ kesri ve sükūn-ı hā’yla, fi�l-i emr müfred muḫāṭab, 

vir dimekdir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ān-geh ān-gāh’dan muḫaffefdir, ān-gāh mürek-

kebdir ān lafẓıyla gāh’dan ki vaḳt ma�nāsınadır, andan ṣoñra ma�nāsına da 

müsta�meldir, mīm ma�nā cihetinden bi-ber’e muḳayyeddir, bi-berem taḳ-

dīrinde, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsınadır. Tā intihā-yı ġāyet içündür, ilā 

gibi �Arabīde. Be-laḥad; bā ḥarf-i ṣıla, laḥad maḳbere. Fāriġ u āzād bunda 

�aṭf-ı tefsīrī ṭarīḳiyle vāḳi� olmuş ḥāllerdir mīm-i mütekellimden, bunda dünyā 

ḳuyūdından fāriġ u āzād dimekdir.

1 S: deñlü. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Ölümüm güni bir sā�at baña va�de-i dīdār vir, ya�nī fevtim 

güni baña bir görünmek va�desini vir, ḥāṣılı, öldügüñ1 gün saña bir görinem 

di, andan ṣoñra beni maḳbereye dek cemī� ḳuyūddan ya�nī cemī� �ışḳıñ elem 

ü belāsından fāriġ u ḫālī ilet. Ḥāṣılı, göñlümde hīç ġuṣṣa ve ġam ḳalmaz, ya�nī 

seniñ böyle va�de-i dīdārıñ benim sürūruma sebebdir.

אر א  אزכ  א ا כ از 
אد  א و  و از در ا 

Ḥāfıẓ endīşe kon ez-nāzikī-i ḫāṭır-ı yār

Bi-rev ez-dergeheş īn nāle vu feryād bi-ber

Ḥāfıẓ münādā. Nāzīkī-i ḫāṭır-ı yār iżāfetleri lāmiyyelerdir. (308a)

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, yāriñ ḫāṭırınıñ nāzikliginden fikr eyle, ya�nī yāriñ 
ṭabī�atı nāzik olduġını mülāḥaẓa eyle. İmdi, çünki ḫāṭırı nāzikdir, var ve dergā-
hından bu nāle ve feryādı götür, ya�nī ḳapusında nāle ve feryād eyleme, zaḥmet 
çekmesün dimekdir.

286

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

אر אر  אك ره  כ از  א  ای 
אر ار  دۀ د وه دل و   ا

Ey ṣabā nekhetī ez-ḫāk-i reh-i yār bi-y-ār

Bi-ber endūh-i dil u mujde-i dil-dār bi-y-ār

Nekhetī; yā ḥarf-i vaḥdet ve bi-y-ār’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-ḫāk ġayr-i 

ṣarīḥi. Ḫāk-i reh-i yār lāmiyyelerdir. Endūh-i dil lāmiyye. Vāv ḥarf-i �aṭf. 

Mujde-i dil-dār lāmiyye ve bi-y-ār’iñ mef�ūli.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, yāriñ yolı ṭopraġından bir ḫoş ḳoḳı getür, zīrā yā-
riñ ayaġı baṣdıġı yer misk ü �anber olur. İmdi ey ṣabā, göñül ġuṣṣasını gider ve 
dil-dārıñ müjdesin getür, ya�nī dil-dārıñ ḫāk-i rehi ve müjdesi gelmekle göñül 
ġamdan ḳurtılur.

1 M: öldügüm. 
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אر  ا از د  כ روح 
אر ار  א ا ش  از  א 

Nukte-i rūḥ-fezā ez-dehen-ı yār bi-gū

Nāme-i ḫoş-ḫaber ez-�ālem-i esrār bi-y-ār

Nukte-i rūḥ-fezā beyāniyye, rūḥ-fezā vaṣf-ı terkībīdir, fezāyīden’den ki 

muḫaffefdir efzāyīden’den, rūḥ artırıcı ya�nī cāna cān ḳatar ma�nāsına. De-
hen-i yār lāmiyye. Nukte, bi-gū’nuñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-dehen ġayr-i ṣarīḥi. 

Nāme-i ḫoş-ḫaber beyāniyye. �Ālem-i esrār da böyledir. Nāme, bi-y-ār’ıñ 

mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-�ālem ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, rūḥ artırıcı bir nükte söyle dehen-i yārdan, ya�nī 

naḳl-i kelām-ı yār eyle ki rūḥumuza ẕevḳ u ṣafā vire. Ey ṣabā, �ālem-i esrārdan 

bir ḫoş-ḫaber nāme getür ki mesrūr olalım1.

رئ ر כ ر دو  دی از ر
אر אر  ۀ  א ا د  آ
Gerdī ez-reh-guẕer-i dōst be-kūrī-i raḳīb

Behr-i āsāyiş-i īn dīde-i ḫūn-bār bi-y-ār

Gerdī; yā ḥarf-i vaḥdet. Gerd, bi-y-ār’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi, (M,T+ bāḳīsi ġayr-i 

ṣarīḥi.) Reh-guẕer ve reh-guẕār geçid yeri ya�nī uġraḳ, dōst’a iżāfet lāmiy-

yedir. Behr-i āsāyiş-i īn lāmiyyelerdir. Dīde-i ḫūn-bār beyāniyye. Ḫūn-bār 
vaṣf-ı terkībīdir, bārīden’den, ḳan yaġdırıcı ma�nāsına. (M,T+ Āsāyiş) ism-i maṣ-

dardır, āsāyīden’den, diñleniş ma�nāsına, rāḥat olmaḳ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, raḳībiñ körlügine dostuñ geçidinden bir toz  bu 

ḳan yaġdırıcı dīdeden ötüri getür, ya�nī cānān uġradıġı yerden bir ġubār getür 

ki gözümüze tūtiyā idelim.

אزان  א ۀ  אده د  א و 
אر אر  ی از  آن د 

Ḫāmī vu sāde-dilī şīve-i cān-bāzān nīst

Ḫaberī ez-ber-i ān dil-ber-i �ayyār bi-y-ār

1 S: olam. 
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Ḫāmī ve sāde-dilī yā’ları maṣdariyyelerdir. Şīve bunda ṣan�at ve pīşe ma�nā-

sınadır. Cān-bāzān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdī-

ri �āşıḳān-ı cān-bāzān’dır. Cān-bāz vaṣf-ı terkībīdir, bāzīden’den, cān oynayıcı 

ya�nī cān fedā idici ma�nāsına. Ḫaberī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ber-i ān iżāfeti lāmiy-

yedir. Dil-ber-i �ayyār beyāniyye. Ḫaber, bi-y-ār’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve mā-ba�di 

ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāmlıḳ ve sāde-dillik cān-bāz �āşıḳlar ṣan�atı degil, ey ṣabā, 

bize ol dil-ber-i �ayyārıñ yanından bir ḫaber getür. Ya�nī ḫāmlardan ve sāde-dil-

lerden bize ḫaber müfīd degil, zīrā biz cān-bāzlarız, imdi ḫaber bize ol dilber-i 

�ayyārdan müfīddir. (308b) Pes, bize ḫaberi andan getür.

אم א  כ از    
אر אر  אت    از 

Tā mu�aṭṭar konem ez-luṭf-i nesīm-i tu meşām

Şemme�i ez-nefeḥāt-ı nefes-i yār bi-y-ār

Tā ḥarf-i ta�līl. Luṭf-i nesīm-i tu beyāniyye ve lāmiyyedir. Meşām mü-

tenāza�un fīh vāḳi� olmuşdur, ya�nī mu�aṭṭar ḳā�im-i maḳām-ı fā�ildiler ve ko-
nem mef�ūl-i ṣarīḥ1 ve ez-luṭf mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥ. Şemme�i; yā ḥarf-i vaḥ-

det ve hemze ḥarf-i tevessül. Nefeḥāt, nūn’uñ ve fā’nıñ ve ḥā’nıñ fetḥalarıyla, 

nefḥa’nıñ cem�idir, ḫoş ḳoḳıya dirler. Nefeḥāt-ı nefes-i yār iżāfetleri lāmiyye-

lerdir, bi-y-ār’ıñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve ġayr-i ṣarīḥi ma�hūd gibidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, seniñ nesīm-i luṭfuñdan meşāmmımı mu�aṭṭar 

eylemek içün nefaḥāt-ı nefes-i yārdan bir şemme getür, ya�nī yāriñ nefesi ḳoḳı-

larından bize bir cüz�ī getür2.

אر  אك ره آن  אی  כ 
אر אر  אری כ  آ از ا  

Be-vefā-yı tu ki ḫāk-i reh-i ān yār-i �azīz

Bī-ġubāri ki pedīd āyed ez-aġyār bi-y-ār

Be-vefā-yı tu; bā ḥarf-i taḫṣīṣ veyā ḳasem ve iżāfet lāmiyyedir. Ki ḥarf-i 

beyān. Ḫāk-i reh-i ān lāmiyyelerdir. Yār-i �azīz beyāniyye. Bī-ġubārī; bī 

1 Nüshalar böyle. Fakat fiil (konem) mef ’ûl olamaz. “Mu�aṭṭar, konem’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi” denilmek 

istenmiş olabilir.

2 S: vir. 
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cevāmide maḫṣūṣ edāt-ı selbdir, yā ḥarf-i vaḥdet, ġubār bunuñ gibi yerler-

de kederden kināyetdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Pedīd, bā-yı �Acemīyle, ẓāhir 

ma�nāsınadır. Ez-aġyār, āyed’e müte�alliḳdir. Ḫāk, bi-y-ār’ıñ mef�ūl-i sārihi ve 

bī-ġubār ġayr-i sārihi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, seniñ vefāñ ḥaḳḳıçün ki ol yār-ı �azīziñ yolı ṭop-

raġını aġyārdan ẓāhir olan kedersiz getür, ya�nī aġyārdan peydā olan ıżṭırāb ve 

elemsiz getür, ḥāṣılı, aġyārdan maḫfī getür ki ṭuyup elem virmesün.

د  ۀ  אر כ دل  روز
אر دار  ح آ כ א آن  א

Rūzgārī’st ki dil çihre-i maḳṣūd ne-dīd

Sāḳiyā ān ḳadeḥ-i āyine-kerdār bi-y-ār

Rūzgārī; yā ḥarf-i vaḥdet. Çihre-i maḳṣūd iżāfeti beyāniyyedir. Dil 
mübtedā ve ne-dīd ḫaberi ve çihre-i maḳṣūd, ne-dīd’iñ mef�ūli. Ḳadeḥ-i āyi-
ne-kerdār beyāniyye. Kerd-ār vaṣf-ı terkībīdir, ārīden’den, kerd getürici ya�nī 

fi�il getürici, zīrā kerd, kāf-ı �Arabīniñ fetḥiyle, ismdir, fi�il ma�nāsına, ammā 

ma�nā-yı �āmm-ı terkībīye naḳl olunup �amel ma�nāsında müsta�meldir ekẟer 

ve gāh olur ki teşbīh maḳāmında isti�māl olunur bundaki gibi. Āyine-kerdār 
āyine-miẟāl dimekdir. Ān ḳadeḥ, bi-y-ār’ıñ mef�ūli.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ṣabāya ḫiṭābdan �udūl idüp sāḳīye ḫiṭāb idüp buyu-

rur: Bir zamāndır ki göñül maḳṣūd yüzini görmedi, ya�nī maḳṣūddan bī-behre 

ve maḥrūmdur. İmdi ey sāḳī, ol āyine gibi bāde ḳadeḥini getür, ola ki anda 

maḳṣūd yüzini göñül göre. Ḳadeḥden murād cāmdır ki āyīne-miẟāldir, ya�nī 

āyīne-veş ṣāf u pākdir.

غ  ا כ  در  ای  כ آ
אر ار  دۀ  ان   א

Şukr-i ān-rā ki tu der-�işretī ey murġ-i çemen

Be-esīrān-ı ḳafes mujde-i gulzār bi-y-ār

Şukr-i ān lāmiyye, rā edāt-ı taḫṣīṣ. Ki ḥarf-i ta�līl. Tu mübtedādır, 

�işretī ḫaberi ve yā żamīr-i ḫiṭāb. Murġ-i çemen lāmiyye, murād bülbüldür. 

Be-esīrān-ı ḳafes; bā ḥarf-i ṣıla, iżāfet lāmiyyedir. Mujde-i gulzār da böyledir. 

Mujde-i gulzār mef�ūl-i ṣarīḥ ve be-esīrān ġayr-i ṣarīḥ.
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Maḥṣūl-i Beyt: Bülbüle ḫiṭāb idüp buyurur: Anıñ şükrānesine (309a) veyā 

şükrānesiçün ki sen �işretde ve ṣafādasın, ey bülbül, ḳafes esīri olan murġāna 

gülzār muştuluġın getür. Ya�nī egerçi sen giriftār-i ḳafes degilsin, lākin ḥabs-ı 

ḳafes olan  murġāna faṣl-ı bahār u gülzār u gülistān müjdesin getür ḥabs-ı ḳafes 

olmaduġuñ şükranesine veyā şükrānesi içün dimekdir.

دم  دو אن   از  כ כ כאم 
אر אر  כ  ۀ زان   

Kām-ı cān telḫ şud ez-ṣabr ki kerdem bī-dōst

�İşve�i zān leb-i şīrīn-i şeker-bār bi-y-ār

Kām-ı cān beyāniyyedir mecāzen. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. �İşve�i; yā ḥarf-i 

vaḥdet. Leb-i şīrīn-i şeker-bār beyāniyyelerdir. �İşve mef�ūl-i ṣarīḥ ve mā-ba�di 

ġayr-i ṣarīḥ. Şeker-bār vaṣf-ı terkībīdir, bārīden’den, şeker yaġdırıcı ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur ki. Cān damaġı acıdı ol ṣa-

bırdan1 ki dostsuz eyledim, ya�nī dostuñ firāḳında eyledügüm ṣabırdan cānım 

damaġı zehir oldı, ḥāṣılı, ṣabır elemi cānıma geçdi. İmdi şeker yaġdırıcı ol ṭatlu 

ṭudaġından cānānıñ, bir �işve getür ki cānım damaġı andan ḳand gibi şīrīn ola, 

ya�nī cānānıñ şīrīn lebinden bir �işve getür ki cānıma leẕẕet vire.

א  ارزد  ر כ د 
אر אزار  اب از   وا  
Delḳ-ı Ḥāfıẓ be-çi erzed be-meyeş rengīn kon

V’āngeheş mest-i ḫarāb ez-ser-i bāzār bi-y-ār

Erzed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ibdir, erzīden’den, bahāya degmek ma�nāsı-

na. Be-meyeş; bā ḥarf-i ma�a, şīn-i żamīr delḳ’a rāci�dir. (S,T+ V’āngeheş; żamī-

ri Ḥāfıẓ’a rāci�dir.) Mest-i ḫarāb iżāfeti beyāniyyedir ve ḥāldir şīn’den. Ser-i 
bāzār lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ḫırḳası neye deger? Bādeyle anı rengīn eyle, andan 

ṣoñra Ḥāfıẓ’ı bāzār ucından mest-i ḫarāb getür, ya�nī geçkin mest iken getür. 

Ya�nī rengīn ḫırḳa bahāsıyla2 bāde al ve Ḥāfıẓ’a içür mest olınca, andan ṣoñra 

(S+ anı ser-i bāzārdan) mest-i ḫarāb getür dimekdir.

1 <T, F+ Bir acı ot var ki ana ṣabır dirler bā’nıñ kesriyle, �Acem sākin okur bā’yı, ekẟer yerde īhām ṭarīḳiyle 

ẕikr ider.>

2 S: bahānesiyle. 
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Ve lehu eyżan.
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

ی   آر כ از כ א  ای 
א  آر אر  را  زار و 

Ey ṣabā nekhetī ez-kūy-ı fulāni be-men ār

Zār u bīmār-ı ġamem rāḥat-ı cānī be-men ār

Fulānī yā’sı ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Bīmār-ı ġam lāmiyyedir. Rāḥat-ı cān 

da böyledir ve yā yine ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: (S+ Ey ṣabā,) şol bir filānıñ kūyından baña bir būy-ı ḫoş 

getür, ġamıñ ẕelīl ü ḫastasıyım, baña bir rāḥat-ı cān getür, ya�nī nekhet-i kūy-ı 

cānān rāḥat-ı cāndır, anı baña getür.

اد ن اכ  א را  א    
א  آر אك در دو   از 

Ḳalb-i bī-ḥāṣıl-ı mā-rā bi-zen iksīr-i murād

Ya�nī ez-ḫāk-i der-i dōst nişānī be-men ār

Ḳalb-i bī-ḥāṣıl-ı mā beyāniyye ve lāmiyyedir, rā edāt-ı mef�ūl. Ḳalb, 
bi-zen’iñ mef�ūl-i evveli ve iksīr mef�ūl-i ẟānīsi, murād’a iżāfet beyāniyyedir. 

Ḫāk-i der-i dōst lāmiyyelerdir. Nişānī yā’sı beyān olan gibidir. Ḥāṣılı, bu ġaze-

liñ ḳāfiyesinde vāḳi� olan yā’lar hep bir minvāl üzre gelür. Ār’ıñ nişān mef�ūl-i 

ṣarīḥi ve ez-ḫāk ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, bizim ḥāṣılsız ya�nī geçmez nā-sere1 ḳalbimize 

iksīr-i murād ur. İksīr-i murādı tefsīr idüp buyurur: Ya�nī dostuñ ḳapusı (309b) 
ṭopraġından baña bir nişān getür, ya�nī iksīr-i murād yāriñ ḳapusı türābıdır, 

anı getür ki ḳalb-i bī-ḥāṣılıma urup rāyic ideyim.

1 S: tā sen. 
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א دل   אه   در כ
א  آر ۀ او  و כ و و  ز ا
Der-kemīngāh-ı naẓar bā-dil-i ḫīşem ceng’est

Z’ebrū vu ġamze-i ū tīr u kemānī be-men ār

Kemīn pusı yeri, gāh bunuñ gibi yerlerde ẓarfiyyet ifāde ider, naẓar’a iżāfet 

beyāniyyedir. Bā-dil-i ḫīşem; bā bile ma�nāsınadır ve iżāfetler lāmiyyelerdir. 

Tīr, ār’ıñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve zi-ebrū ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Naẓar pusıgāhında kendi göñlüm ile cengim var, ya�nī 

naẓar-bāzlıḳ ve maḥbūb-dostluḳ ṭarīḳinde göñlümle ṣavaşım var ki beni bu 

�ışḳ belāsına düşüren oldur. İmdi ey ṣabā, cānānıñ ebrū ve ġamzesinden baña 

bir tīr ü kemān getür ki anı oḳlayayın ki beni bu derde niçün düşürdi.

م اق و  دل   در  و 
ا  آر אزه  א  ز כ 
Der-ġarībī vu firāḳ u ġam-ı dil pīr şudem

Sāġar-ı mey zi-kef-i tāze-civānī be-men ār

Ġarībī; yā ḥarf-i maṣdar. Ġam-ı dil lāmiyyedir. Sāġar-ı mey de böyledir. 

Kef-i tāze de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, ġurbetde ve firāḳda ve göñül ġamında pīr oldum. 

İmdi, bir tāze civānıñ elinden sāġar-ı mey baña getür, ya�nī baña bir tāze civān 

elinden bāde içür ki civān olayın.

אن א  ان را  از  دو   כ
א روا  آر אن  و ا

Munkirān-rā hem ezīn mey du se sāġar bi-çeşān

Vu ger īşān ne-sitānend revānī be-men ār

Munkirān-rā; rā edāt-ı mef�ūl. Hem edāt-ı muḳārenet. Bi-çeşān fi�l-i emr 

müfred muḫāṭabdır, çeşānīden’den ki elif ve nūn ziyādesiyle müte�addī olmuş-

dur, ṭatdır1 dimekdir. Īşān żamīr-i merfu� munfaṣıl, �Arabīde hum gibi cem�-i 

1 T, F: dadır.
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ġā�ib żamīridir, anlar dimekdir. Ne-sitānend fi�l-i1 nefy-i müstaḳbel  cem�-i 

ġā�ib, fi�l-i şarṭ vāḳi�dir, almazlarsa dimekdir. Revānī; yā ḥarf-i tenkīr, fevrī 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, münkirlere de bu meyden iki üç2 sāġar ṭatdır3, 

ya�nī meẕkūr bādeden münkirlere bir iki ḳadeḥ içür ve eger anlar alup ḳabūl 

eylemezse fevrī ve fi’l-ḥāl baña getür, anlar zehr u zaḳḳum içsünler.

כ دا  وز  ت ا א  א
א  آر א  ا ان  א ز د
Sāḳiyā �işret-i imrūz be-ferdā me-fiken

Yā zi-dīvān-ı ḳażā ḫaṭṭ-ı emānī be-men ār

�İşret-i imrūz lāmiyyedir. Be-ferdā; bā ḥarf-i şıla. Me-fiken fi�l-i nehy 

müfred muḫāṭab, bıraḳma dimekdir ya�nī te�ḫīr eyleme. Dīvān-ı ḳażā beyā-

niyye. Ḫaṭṭ-ı emānī de böyledir ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāya ḫiṭābdan �udūl idüp sāḳīye ḫiṭāb idüp buyurur: Ey 

sāḳī, bugünki �işreti irteye ṣalma, yā baña ḳażā ve ḳader4 defterinden bir emān 

ḫaṭṭını getür. Ḥāṣılı, ikiden ḫālī degil, yā bugünki ẕevḳ u ṣafāyı irteye ḳoma 

veyā baña ḳażā defterinden ecelden emān ḥücceti getür ki istedügüm zamānda 

�işret ideyim.

א   ده  دوش כ  د از 
ی   آر כ از כ א  ای 
Dilem ez-perde bi-şud dūş ki Ḥāfıẓ mī-goft

Ey ṣabā nekhetī ez-kūy-ı fulānī be-men ār

Bi-şud bunda bi-reft ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān yā rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm perdeden gitdi ya�nī bī-iḫtiyār oldı dün gice ki 

Ḥāfıẓ dirdi; ey ṣabā, şol bir filānıñ maḥallesinden baña bir ḫoş ḳoḳı getür, ya�nī 

Ḥāfıẓ’ıñ ṣabādan (310a) ol kūydan būy diledügine reşk eyledim. Bu ṣan�ata 

redd-i maṭla� dirler. Bu iki ṭarīḳ ile olur, birisi bunı beyt-i ẟānīde ri�āyet eyle-

mekdir, biri de maḳṭa�da ve maḫlaṣda.

1 T, F: żamīr-i. 

2 S, T: bir iki. 

3 T, F: ṭadır. 

4 S: ḳudret. 
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288

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

وغ ر  زار  م از  ای 
אر  אز آ כ ر   رو 

Ey ḫurrem ez-furūġ-ı ruḫet lālezār-ı �omr

Bāz ā ki rīḫt bī-gul-i rūyet bahār-ı �omr

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūf, taḳdīri ey cānān dimekdir. Ḫurrem 

muḳaddem ḫaber, lālezār mu�aḫḫar mübtedā. Furūġ żiyā, ruḫet’e iżāfet lā-

miyyedir. Lālezār-ı �omr beyāniyye. Ā, elif-i memdūde ile, fi�l-i emr müfred 

muḫāṭabdır, āyīden’den, gel dimekdir. Rīḫt bunda fi�l-i lāzımdır, döküldi di-

mekdir. Gul-i rūyet beyāniyye ve lāmiyye. Bahār-ı �omr beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, lālezār-ı �ömr seniñ ruḫuñ fürūġından şād u ḫur-

remdir, ya�nī seniñ rūyuñ müşāhedesiyle �ömür lālezārı tāze olur, ḥāṣılı, cāna 

ẕevḳ u ṣafā ḥāṣıl olur ki �ömür tāzeligi andan �ibāretdir. Pes, imdi gel ki seniñ 

gül gibi rūyuñsuz �ömür bahārı döküldi. Ya�nī �ömrümüzüñ revnaḳ u ṣafāsı 

seniñ rūyuñ fürūġındandır, imdi gel ki bahār-ı �ömrümüz rūyuñ firāḳıyla ṣolup 

dökülmesün. Ḫāce nezāketle cānānıñ viṣāline ṭālibdir.

ا א   כ ا از  
ار  א  אن     د

Endīşe ez-muḥīṭ-i fenā nīst her ki-rā

Ber noḳṭa-i dehān-ı tu bāşed medār-ı �omr

Muḥīṭ-i fenā beyāniyyedir. Noḳṭa-i dehān-ı tu beyāniyye ve lāmiyyedir. 

Medār-ı �omr lāmiyyedir mecāzen.

Maḥṣūl-i Beyt: Fenā muḥīṭinden, ya�nī deryā-yı (M,T+ muḥīṭ-i) fenādān en-

dīşe ve ġam u ġuṣṣası1 yoḳdur herkesiñ ki medār-ı �ömri seniñ dehānıñ noḳṭası 

üzere ola, ya�nī �ömri seniñ noḳṭa-i dehānıñ2 muḥabbetiyle devr eyleye. Pergā-

1 M: endīşe ve ġam ḥiṣṣesi. 

2 M, T: seniñ dehānıñ. 
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rıñ bir ayaġı ẟābit olan yere noḳṭa ve dā�iresine muḥīṭ dirler. Cānānıñ dehānını 

noḳṭaya teşbīh eylemiş.

כ روا אران  כ   ه   از د
אر  ق  روز ر    כא

Ez-dīde ger sirişk çu bārān çeked revā’st

K’ender-ġamet çu berḳ bi-şud rūzgār-ı �omr

Sirişk lüġatde yaġmur çiyine1 ya�nī ḫurde yaġan yaġmura dirler, ṣoñra göz 

yaşında isti�māl eylediler mecāzen. Çeked, (M,T+ cīm-i �Acemī ve kāf-ı �Arabīniñ 

fetḥalarıyla, fi�l-i mużāri� müfred ġā�ibdir,) ṭamar2 dimekdir. Revā cā�iz ma�nā-

sınadır. K’ender; ki ḥarf-i ta�līl. Berḳ şimşek. Rūzgār zamān ma�nāsınadır, 

egerçi sirişk ve berḳ ḳarīnesiyle bād īhāmından ḫālī degildir, �omr’e iżāfet 

beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gözümden eger göz yaşı yaġmur gibi ṭamarsa3 cā�izdir, 

ya�nī aġlamaġla yaġmur gibi yaş döksem cā�izdir, zīrā seniñ ġamıñda �ömür 

zamānı şimşek gibi sür�atle gitdi. Ḥāṣılı, �ömrüm seniñ ġamıñda yel gibi tīz 

geçdigiçün gözümden aġlamaġla (S,F+ yaġmur gibi) yaş döksem vechi var.

ار ه ام  و ا      ز
אر  اق را כ  در  روز 

Bī-�omr zindeem men u īn bes �aceb me-dār

Rūz-ı firāḳ-rā ki nihed der-şumār-ı �omr

Rūz-ı firāḳ lāmiyyedir ve rā edāt-ı mef�ūl. Ki ismdir kim ma�nāsına. 

Şumār-ı �omr maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben �ömürsüz diriyim ve bu ma�nāyı ziyāde �aceb ṭutma,  
ya�nī �ömürsüz zinde olduġumdan ḳatı müte�accib olma, zīrā firāḳıñ günini 

�ömür ḥesābına kim ḳor? Ya�nī rūz-ı firāḳı �ömürden kim ṣayar ve anı �ömre 

kim ḳatar, istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle.

1 M: çisintisine. T: çisine. 

2 S: ṭamlar. 

3 S: yaġarsa. 
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ادث כ ف ز   از  
ار  ه دوا  אن כ زان رو 

Ez-her ṭaraf zi-ḫayl-i ḥavādiẟ kemingehī’st

Zān-rū �inān-keşīde devāned (310b) suvār-ı �omr

Ḫayl-i ḥavādiẟ beyāniyyedir. Kemīn pusı, geh gāh’dan muḫaffef ẓarf-ı 

mekāndır, pusı yeri dimekdir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Zān edāt-ı ta�līl, rū bunuñ 

gibi yerlerde vecih ve sebeb ma�nāsınadır. �İnān uyan dizgini1. �İnān-keşīde 

dizginin çekerek dimekdir, yap yap ma�nāsınadır. Devāned fi�l-i mużāri�dir, 

yildürür dimekdir. Suvār-ı �omr beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Her ṭarafdan ḥavādiẟ-i rūzgār �askerinden bir pusı yeri var, 

ya�nī her cānibde2 beliyyāt-i zamān �askeri ḥāżırlanup ṭurur. Ol cihetdendir ki 

dizginin çekerek yeldürür �ömür atlusı, ya�nī ḳorḳaraḳ segirdir, ḥāṣılı, helāk ol-

madan ve ölümden �ömür ḳorḳuyla geçer3. Ba�żı nüsḫada keşīde yerine guseste 

düşmüş, kāf-ı �Acemīniñ żammı ve sīn-i evveliñ fetḥiyle, ḳırılmış ve üzilmiş 

ma�nāsına. �İnān-guseste dizgini ḳırılmış, yeldürür �ömür atlısı dimekdir, ya�nī 

tīz segirdir. Ḥāṣılı, �ömrüñ sür�at-i mürūr u güẕerānından kināyetdir ve bu 

nüsḫa egerçi ḳalīlü’l-vuḳū�dur evvelkinden ensebdir, te�emmel tedri4.

כ ار  כ دو دم כ دو د ا 
ا כאر  א כ   אب כאر  در

Īn yek du dem ki devlet-i dīdār mumkin’est

Der-yāb kār-ı mā ki ne peydā’st kār-ı �omr

Der-yāb tedārük ü tefaḳḳud eyle dimekdir. Kār-ı mā lāmiyyedir ve der-yāb’ıñ

mef�ūli. Ki ḥarf-i ta�līl. Ne peydā’st ẓāhir degil dimekdir, ya�nī ma�lūm degil. 

Kār-ı �omr lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu bir iki nefes ki devlet-i dīdār mümkündür ya�nī viṣāle 

ḳābiliyyet var, bizim işimizi tedārük ü tefaḳḳud eyle ki �ömrüñ işi ma�lūm 

degil. Ya�nī �ömür kimseniñ fermānında degil, yarın nice olur Allāh’dan ġayrı 

kimse bilmez, pes, bugünüñ işini görmek gerek, (S+ cā�izdir ki irteye çıḳmaya-

vuz. Pes, imdi furṣatı ġanīmet bilmek gerek.)

1 S: uyun dizgini. 

2 S: zamān. 

3 M, T: helāk olmadan ve ölümden ḳorḳıyla geçer. 

4 M: tedebber. 
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اد א اب  כ ح و  א כ  
אر  אن כ  ا د  ار 

Tā key mey-i ṣabūḥ u şeker-ḫāb-ı bāmdād

Bīdār gerd hān ki guẕeşt iḫtiyār-ı �omr

Bīdār gerd uyan dimekdir, zīrā gerd, kāf-ı �Acemīniñ fetḥi ve rā’nıñ sükū-

nıyla, ol dimekdir, gerdīden’den. Hān esmā-ı ef�āldendir, tenbīh ma�nāsını ifā-

de ider, āgāh ol dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. İḫtiyār bunda muḫtār ma�nāsınadır, 

ya�nī maḳbūli ve güzīdesi, iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Niçeye dek bāde-i ṣabūḥ ve irteniñ ṭatlu uyḳusı, ya�nī nice 

bir bāde içüp ṣabāḥ uyḳusında mest-i lā-ya�ḳil yatasın? İmdi āgāh ol, uyan ki 

�ömrüñ güzīdesi ve muḫtārı geçdi, ya�nī yigitlik zamānı geçdi, sen daḫi ḫāb-ı 

ġafletdesin dimekdir.

د כ א  ی  د و   ار  دی در 
ار  אره دل כ   از 

Dī der-guẕār būd u naẓar sūy-ı mā ne-kerd

Bī-çāre dil ki hīç ne-dīd ez-guẕār-ı �omr

Guẕār ismdir geçme ve geçid ma�nāsına. Vāv ḥarf-i ḥāl. Naẓar, ne-kerd’iñ 

mef�ūl-i evveli ve sūy-ı mā mef�ūl-i ẟānīsi. Ki ḥarf-i beyān yā rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün �ömr-i �azīz geçmede idi, ya�nī cānān ki �ömür andan 

kināyetdir, ḥālbuki bizim cānibimize naẓar eylemedi. Bī-çāre göñül ki hīç nes-

ne görmedi �ömrüñ geçmesinden. Ya�nī �ömür ki cānāndır, şöyle sür�atle geçdi 

ki göñül anıñ geçmesinden hīç bir fā�ide görmedi, ya�nī �ömür żāyi� yere geçdi 

(311a) ki andan bir eẟer ẓāhir olmadı. Ḥāṣılı, beyt �ömrüñ sür�atle mürūrın 

beyān ider.

אن ی כ در   א  
אر  אد א از   ا  

Ḥāfıẓ suḫan bi-gūy ki der-ṣafḥa-i cihān

Īn naḳş māned ez-ḳalemet yādgār-ı �omr

Ki ḥarf-i ta�līl. Ṣafḥa-i cihān beyāniyye.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, söz söyle, zīrā cihān ṣafḥasında bu naḳış ḳalur 

(S,F+ ḳaleminden) �ömür yādigārı, ya�nī şi�r naẓm eyle ki �ālem-i kā�inātda �öm-

rüñden eẟer ü netīce bu ḳalur. Ḥāṣılı, �ömrüñüñ yādigārı ḳaleminden tevellüd 

eyleyen veleddir ki seni ḳıyāmete dek añdırır ve bāḳī aḥvāli (M,T+ �ömrüñ) he-

bā�en menẟūrdur1.

289

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefa�īlü Fā�ilāt

אر אران در ا  و آ  و 
אر אه و   אه   وی  א 

�Īd’est u āḫir-i gul u yārān der-intiẓār

Sāḳī be-rūy-ı şāh bi-bīn māh u mey bi-y-ār

Be-rūy-ı şāh, bi-bīn’iñ mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥidir ve māh ṣarīḥi. Vāv’lar 

ḥurūf-ı �āṭıfadır2.

Maḥṣūl-i Beyt: Bayrāmdır ve gülüñ āḫiri ve yārān muntaẓır-ı bāde. İmdi 

ey sāḳī, māh-ı �īdi şāhıñ yüziyle gör, ya�nī hilāl-i �īde naẓar eyledügüñden ṣoñra 

şāhıñ yüzine naẓar eyle, ki �ādetdir ki her ayıñ hilālini gördüklerinde bir nes-

neye naẓar iderler. Pes, Ḫāce sāḳīye tenbīh ider ki  hilāle naẓardan ṣoñra şāhıñ 

mübārek cemāline naẓar eyle ki māh-ı �īd ferḫunde ve ferruḫ ola. Mıṣrā�-ı ẟānī-

niñ ma�nāsını; ey sāḳī, ayı şāhıñ yüzinde gör diyenler meẕkūr taḳrīrden ġaflet 

eylemişler3.

אم  و دم از ا دل  
ان روزه دار د  ر כ כאری 
Dil ber-girifte būdem ez-eyyām-ı gul velī

Kārī bi-kerd himmet-i rindān-ı rūze-dār

1 S: hebā-yı menẟūrdur. T: <T+ Ölmez oġul-durur kelām-ı belīġ / Sırriyā ancaḳ öle babalıḳ>

2 S: vāv’lar �aṭıf içündür. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Kārī; yā ḥarf-i vaḥdet. Himmet-i rindān-ı rūze-dār lāmiyye ve beyā-

niyyedir1.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümi eyyām-ı gülden ḳaldırmış idim ammā, ya�nī Ra-

mażān ayında gül zamānı geçmiş idi, pes, gül ile bāde eylemege zamān ḳalma-

yup gülden ümīdi ḳaṭ� eyledim idi, ammā rindān-ı rūze-dārıñ himmeti bir iş 

işledi ki gülüñ ṣoñı bayrāma ḳaldı ki bir iki meclis gülle eylemek mümkündür.

ال כ אن  و ز   دل در 
אر אم و   כא از  
Dil der-cihān me-bend u zi-mestī su�āl kon

Ez-feyż-i cām u ḳıṣṣa-i Cemşīd-i kāmgār

Zi-mestī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüñi cihāna baġlama ve bir mestden su�āl eyle, ya�nī 

göñlüñi māl ü menāl ü esbāb-ı dünyāya bend eyleme ve bir maġrūr-ı dünyādan 

su�āl eyle cām-ı Cem feyżinden ve Cemşīd-i kāmgārdan. Ya�nī ehl-i dünyādan 

pursiş eyle ki Cemşīd ol ḳadar ḫayl ü ḥaşemle nice oldı ve ḥāli nedir. Ḥāṣılı, 

dünyā fānīdir, māl ü manṣıbına i�timād cā�iz degil dimekdir. Mıṣrā�-ı evve-

liñ ma�nāsını; cihāna göñül baġlama ve mestlikden su�āl eyle diyen nüsḫalara 

muḫālif yazduġından ġayrı ma�nāsı da yoḳdur2.

اب כ ارم  אن     
אر א כ  כאن    

Cuz naḳd-i cān be-dest ne-dārem şerāb kū

K’ān nīz ber-girişme-i sāḳī konem niẟār

Naḳd-i cān beyāniyye. K’ān; ki ḥarf-i ta�līl. Girişme-i sāḳī lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Elimde cān naḳdinden ġayrı nesne yoḳdur. Ḳanı şarāb ki 

anı da sāḳīniñ nāz u şīvesine niẟār eyleyeyim.

ح  אن  ر   ت    
אر אن  א א  از   روزه 
Ger fevt şud saḥūr çi noḳṣān ṣabūḥ hest

Ez-mey şevend rūze-guşā ṭālibān-ı yār

1 S: beyāniyye ve lāmiyyedir. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Saḥūr şol yemekdir ki Ramażān gicelerinde yenir, ol yemegi yemege ta-

saḥḥur dirler. Şevend lafẓ-ı müşterekdir fi�l-i mużāri�le emr-i ġā�ib (311b) 
beyninde, bunda emr-i ġā�ib olmaḳ münāsibdir. Rūze-guşā vaṣf-ı terkībīdir, 

guşāyīden’den, oruc açıcı ya�nī ifṭar idici dimekdir. Ṭālibān-ı yār ism-i fā�iliñ 

mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger saḥūr fevt olup zamānı geçüp gitdiyse noḳṣān virmez, 

zīrā ṣabūḥ var. Pes, böyle olunca yāriñ1 ṭālibleri bādeden rūze-güşā olsunlar. 

Ya�nī bāde içecek zamāndır, imdi bāde ile iftār eylesünler. Bunda şevend ya-

zup ma�nāsında; meyden oruc açıcı olurlar diyen ma�nāyı eyüce açamamış2 

ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; şarābdan iderler oruc açıcı yār ṭālibleri diyen 

ma�nāyı ġāyetle yaramaz açmış3.

אن رو אن    כ روز  
ار ا   و  ر 
Tersem ki rūz-ı ḥaşr �inān ber-�inān revend

Tesbīḥ-i şeyḫ u ḫırḳa-i rind-i şerāb-ḫār

�İnān ber-�inān dizgin dizgine berāber dimekdir. Tesbīḥ-i şeyḫ lāmiyye. 

Ḫırḳa-i rind-i şerāb-ḫār lāmiyye ve beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳorḳarım ki ḥaşir güninde dizgin dizgine berāber gideler 

şeyḫiñ tesbīḥiyle rind-i bāde-nūşuñ ḫırḳası. Ya�nī şeyḫiñ riyāyla çevirdügi tes-

bīḥ ve rindiñ ḫulūṣ-ı ṭaviyyetle ve tevbe ve istiġfārla giydügi ḫırḳa ḳorḳarım ki 

mīzān-ı āḫiretde berāber gideler.

وی כ ش  م و  ش دو 
אه دار א  א رب ز  ز ز
Ḫoş devletī’st ḫurrem u ḫoş ḫusrevī kerīm

Yārab zi-çeşm-i zaḫm-ı zemāneş nigāh dār

Bu beyt mā-ḳablinde bir ma�nā iktiżā ider ki bu aña müretteb ola, ammā 

nüsḫalar cemī�an böyle vāḳi� olmuş. Devletī ve ḫusrevī yā’ları ḥarf-i vaḥdet-

dir ve ḫurrem ve kerīm, (M,T+ devlet’e) ve ḫusrev’e ṣıfatlardır. Çeşm-i zaḫm-ı 
zemān iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyelerdir. Zemān’a çeşm-i zaḫm iżāfeti me-

cāzīdir, ḥāṣılı, żarardan kināyetdir.

1 S: ifṭārıñ. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāhımızıñ devleti ḫurrem u ferrruḫ devletdir ve pādişā-

hımız da kerīm ü laṭīf pādişāhdır. Yā Allāh, anı zamānıñ yaramaz gözinden ḥıfẓ 

u ṣıyānet eyle, ya�nī aña yaramaz göz degmesün. Bunda çeşm-i zaḫm yerine 

zaḫm-ı çeşm yazanlar �indī yazmışlar1.

ه כ ز د د ر    
ار א אم    در 

Mey ḫor be-şi�r-i bende ki zībī diger dehed

Cām-ı muraṣṣa�-ı tu bedīn durr-i şāhvār

Ki ḥarf-i ta�līl. Zībī; zīb zīnet ve yaraşıḳlıḳdır ve yā ḥarf-i vaḥdet. Cām-ı 
muraṣṣa�-ı tu beyāniyye ve lāmiyyedir. Şāhvār şāha lāyıḳ dimekdir, ya�nī şāhāne.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey pādişāh,  bendeniñ şi�riyle bāde iç, ya�nī meclisiñde be-

nim şi�rim oḳunsun. Zīrā bir özge ki zīnet virür, bu dürr-i şāh-vārla seniñ 

muraṣṣa� cāmıñ. Ḥāṣılı, benim şi�rimle bāde içmek ṣafā-baḫş u şevḳ-engīzdir, 

imdi bezmiñde şi�rim oḳunsun.

ده   כ  א כ  زا
אر א  כ  כ    

Z’ān-cā ki perde-pūşī-i ḫulḳ-ı kerīm-i tu’st

Ber-ḳalb-i mā bi-baḫş ki naḳdī’st kem-�iyār

Perde-pūşī, yā-yı maṣdarīyle, vaṣf-ı terkībīdir, pūşīden’den, perde örtici di-

mekdir ve iżāfetler beyāniyyeler ve lāmiyyedir2. Ḳalb bunda īhām ṭarīḳiyle 

meẕkūrdur, ya�nī dil ve daġal ma�nāsına. Baḫş fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, 

(312a) baḫşīden’den, ammā bunda bi-baḫşāy ma�nāsına tażmīn olunmuşdur, 

baḫşāyīden’den, esirgemek dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Naḳdī; yā ḥarf-i vaḥdet 

veyā tenkīr. Kem-�iyār terkīb-i mezcī, �ayārı eksik dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol maḳāmdan ki seniñ ḫulḳ-ı kerīmiñ perde-pūşluġıdır, 

ya�nī seniñ ḫulḳ-ı kerīmiñ daḫi perde-pūşdur3, bizim ḳalbimize teraḥḥum eyle 

ki �ayārı eksik bir naḳddır4. Ḫāce pādişāhdan merḥamet istid�ā ider ki netīcesi 

ṣıla ve cā�izedir.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 M: lāmiyyelerdir. 

3 M, S, T: perde-pūşīdir. F nüshası esas alındı. 

4 S: bizim ḳalbimize teraḥḥum eyle ki �ayārı eksik bir naḳddır, ya�nī seniñ ḫulḳ-ı kerīmiñ daḫi 

perde-pūşīdir.



1647Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ود א  ر روزه و   
ش כ از د ر כאر אر   א

Ḥāfıẓ çu reft rūze vu gul nīz mī-reved

Nā-çār mey bi-nūş ki ez-dest reft kār

Nā-çār bi’ż-żarūre dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Ez-dest reft kār iş elden git-

di, ya�nī bāde-nūşluḳ zamānı geçüp furṣat fevt olur, zīrā bādeniñ zamānı gül 

zamānıdır, anıñ ise āḫiridir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çünki rūze gitdi, gül de gideyorır1, nā-çār şarāb 

iç ki furṣat elden gitdi, ya�nī içki zamānı gitdi gül zamānı geçmekle. Pes, baḳiy-

ye-i güli bāde ile geçür2.

290

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�i lün Fe�ilāt

ار ر در  אن  א ل  א ز 
ار כ  در  א  وزو 
Ṣabā zi-menzil-i cānān guẕer dirīġ me-dār

V’ezū be-�āşıḳ-ı miskīn ḫaber dirīġ me-dār

Ṣabā münādā. Dirīġ me-dār esirgeme dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, cānān menzilinden güẕeri esirgeme, ya�nī anda uġ-

ramaġı dirīġ ṭutma. Ve ol menzil-i cānāndan �āşıḳ-ı miskīne ḫaber dirīġ ṭutma, 

ya�nī �āşıḳa andan ḫaber getürmegi esirgeme, ḥāṣılı, ser-i kūy-ı cānāndan �āşıḳ-ı 

miskīne bir ḫaber getür.

כאم دل ای  כ  כ آن כ 
ار غ  در   و ز 
Be-şukr-i ān ki şukuftī be-kām-ı dil ey gul

Nesīm-i vaṣl zi-murġ-i seḥer dirīġ me-dār

1 S: gideyorı. M: gidiyor. 

2 S: geçiyorı. 
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Be-şukr; bā ḥarf-i sebeb, ān’a iżāfet lāmiyyedir. Şukuftī fi�l-i māżī müfred 

muḫāṭab, açıldıñ dimekdir, bunda lāzımdır, müte�addī de gelür. Be-kām-ı dil; 
bā ḥarf-i ṣıladan bir nev�idir ki Türkīde andan -ca1 dimekle ta�bīr olunur, meẟelā 

be-kām-ı dil göñül murādınca dimekdir, iżāfet lāmiyyedir. (M,T+ Nesīm-i vaṣl 
beyāniyye. Murġ-i seḥer ekẟer bülbüle ıṭlāḳ iderler, bunda da murād bülbül-

dür, iżāfet lāmiyyedir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḥāliñ şükri ve şükrānesiçün ki göñül murādınca açıldıñ 

ey gül, vaṣl nesīmini bülbülden dirīġ ṭutma. Ḫāce cānānına kināye ṭarīḳiyle 

buyurur: Anıñ şükrānesiçün ki Allāh seni gül gibi (M,T+ pāk ü) laṭīf yaratdı, 

�āşıḳ-ı miskīnden vaṣlıñı dirīġ ṭutma. Ḫāce cānānından isti�ṭāf buyurur.

ن כ     כ
ار כ در  ی و ز    

Kunūn ki çeşme-i ḳand’est la�l-i nūşīnet

Suḫan bi-gūy u zi-ṭūṭī şeker dirīġ me-dār

Ki ḥarf-i beyān. Çeşme-i ḳand beyāniyye. La�l-i nūşīn de böyledir. Suḫan, 
bi-gūy’uñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi ve zi-ṭūṭī, me-dār’ıñ ġayr-i ṣarīḥidir 

(M,T+ ve şeker ṣarīḥi) ve dirīġ mef�ūl-i ẟānīsi.

Maḥṣūl-i Beyt: Şimdi ki seniñ ṭatlu dudaġıñ ḳand u şeker çeşmesidir ya�nī 

şeker gibi leẕīẕdir, imdi söz söyle ve ṭūṭīden şekeri dirīġ ṭutma. Ḫāce ṭūṭīyle 

kendiden kināyet eyledi ve şekerle cānāndan2. Ḥāṣılı, şimdi ki nihāyet-i ḥüs-

nüñ ve kemāl-i leṭāfetiñ3 zamānıdır, bizden vaṣlıñı dirīġ ṭutma, zīrā biz her 

vecihle müsteḥıḳḳ-ı zekāt u ṣadaḳayuz.

دی אه   دم      
ار א  در  אه  ن כ  כ
Ḥarīf-i �ışḳ-ı tu būdem çu māh-ı nev būdī

Kunūn ki māh-ı tamāmī naẓar dirīġ me-dār

Ḥarīf lüġatde hem-pīşe ya�nī ṣan�atdaş4 dimekdir ve ıṣṭılāḥda bāde muṣāḥi-

bi, ammā bunda mülāzım u muṣāḥib murāddır, ḥāṣılı, lāyıḳ u şāyeste dimekdir, 

1 T: -çe. 

2 S: şekerle kelām-ı cānāndan. 

3 S, M: kemāl-i ḥüsnüñ ve nihāyet-i leṭāfetiñ. 

4 S: hem-ṣan�at. 
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�ışḳ’a iżāfet (312b) ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir ve tu’ya lāmiyye. Çu edāt-ı 

ta�līldir, çünki ma�nāsına. Māh-ı nev beyāniyye. Būdī; yā żamīr-i ḫiṭāb ve būd 

ḥikāyet-i ḥāl-i māżī ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. Māh-ı tamām beyāniyyedir 

ve yā żamīr-i ḫiṭāb. Naẓar, me-dār’ıñ mef�ūl-i evveli ve dirīġ ẟānīsi.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ışḳıña  mülāzım u müdāvim idim māh-ı nev iken, 

ya�nī küçüklükde ben saña mübtelā1 ve pā-beste idim, ḥāṣılı, tāzece oġlan-

cıġiken seni severdim. Pes, şimdi ki māh-ı tamāmsın ya�nī civān-ı kāmilsin, 

benden naẓarıñı dirīġ ṭutma, ḥāṣılı, naẓarıñ benden kesme, ya�nī yigit oldum 

şimden ṣoñra saña sevilmem2 dime.

אن و   درو   و 
ار ز ا  ا  در 
Cihān u her çi derū hest sehl u muḫtaṣar’est

Zi-ehl-i ma�rifet īn muḫtaṣar dirīġ me-dār

Sehl u muḫtaṣar ḳılletden kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihān ve her nesne ki cihānda vardır şey�-i ḳalīldir ya�nī 

kem-i�tibārdır. Pes, ehl-i ma�rifetden bu muḫtaṣarı dirīġ ṭutma, ya�nī bu şey�-i 

ḳalīli ehl-i ma�rifete beẕl eyle.

א د  אق   כאرم  
ار ازو و زاد  در 
Mekārim-i tu be-āfāḳ mī-bered şā�ir

Ezū vaẓīfe-i zād-ı sefer dirīġ me-dār

Mekārim mekrumetiñ cem�idir, iki mīm’iñ fetḥi ve rā’nıñ żammıyla, maṣ-

dardır, kerem ma�nāsına, eylik dimekdir. Āfāḳ bunda eṭrāf ma�nāsınadır. Vaẓī-
fe-i zād-ı sefer iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şā�ir seniñ mekārimiñi eṭrāf-ı �āleme iledür ya�nī yayar ve 

ifşā ider. Pes, andan sefer azıġı vaẓīfesini dirīġ ṭutma. Ya�nī şā�ir, nāmıña bir 

şi�r söyler ki süḫanı tamām �āleme meşhūr olur, imdi andan ṣıla ve cā�ize dirīġ 

eyleme3.

1 S: mülāzım. 

2 S, M: söylemem. 

3 M: ṣıla ve cā�izeyi dirīġ ṭutma. 
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 ذכ    כ  ا
ار אی   و زر در  כ در 

Çu ẕikr-i ḫayr ṭaleb mī-konī suḫan īn’est

Ki der-bahā-yı suḫan sīm u zer dirīġ me-dār

Suḫan īn’est mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ki ḥarf-i beyān. Bahā-yı suḫan 

lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ẕikr-i ḫayr ṭaleb eylersin ya�nī ḫayırla ve eylikle 

añılmaḳ istersin, söz budur ki söz bahāsında aḳçe ve altun dirīġ ṭutma, 

ya�nī söz ehline ri�āyet lāzımdır ki laṭīf ü şīrīn kelāmla seni �āleme dāstān 

eyleye1.

א د  אل   ود  אر  
ار ر در  ه از ر  آب د
Ġubār-ı ġam bi-reved ḥāl bih şeved Ḥāfıẓ

Tu āb-ı dīde ezīn reh-guẕer dirīġ me-dār

Ġubār-ı ġam beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ġam ġubārı gider, ḥāliñ de yeg olur, ya�nī ġamıñ 

sürūra mütebeddil olur, sen göz yaşını bu reh-güẕer-i cānāndan dirīġ ṭutma, 

ya�nī sen giryān ol ki girye def�-i (M,T+ ġam) idüp sürūra sebeb olur.

1 S: ider. 
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291

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

אن دل  ا  כ ز  א و  روی 
אن  در وا     آ 

Rūy bi-nmā vu merā gū ki zi-cān dil ber-gīr

Pīş-i şem� āteş-i pervāne be-cān gū der-gīr

Rūy, bi-nmā’nıñ muḳaddem mef�ūli, merā da gū’nuñ muḳaddem mef�ūli. 

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl. Dil, ber-gīr’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve zi-cān ġayr-i 

ṣarīḥi. Ber-gīr ḳaldır, ref� eyle ma�nāsınadır. Pīş-i şem� lāmiyyedir. Āteş-i per-
vāne de böyledir. Be-cān, der-gīr’e müte�alliḳ. Der bunda te�kīd ifāde ider 

ancaḳ. Der-gīr bunda te�ẟīr eyle ve alış ya�nī pervāneniñ cānına dimekdir1.

Maḥṣūl-i Beyt: Yüzüñi göster ve baña di ki cānıñdan göñlüñi ḳaldır, ya�nī 

baña cānıñdan geç di2. Şem� öñinde, āteş-i pervāneye cānına alış di. (313a) 
(S,M+ Ya�nī āteş-i pervāneye pervāne-i bī-çāreniñ cānını yaḳ yandır di. Taḳdīr-i 

kelām ‘āteş-i pervāne-rā be-cān-ı pervāne gū der-gīr’,) ya�nī āteş-i pervāneye di 

ki pervāneniñ cānına te�ẟīr eyle, ḥāṣılı, cānını yandır di. Mıṣrā�-ı ẟānī mıṣrā�-ı 

evveli tenvīr şeklidir. Ḥāṣılı, rūy-ı cānānı āteş-i şem�e ve kendi cānını cān-ı 

pervāneye tanẓīr ider. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; yüzi göster ve baña di ki cān-

dan göñli ḳaldır (M,T+ diyenler ḥaḳ ma�nāyı virmemişler3.) Ve mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsını; şem� ḳatında pervāneniñ āteşi cānıña ṭut di, ya�nī pervāne nice 

şem�e yanarsa ben daḫi ancılayın yanmaġa rāżīyım, sen hemān cemāliñi göster 

diyen mażmūn-ı beyte ẕerre ḳadar vāṣıl olmamış4.

ار آب در א  و  در   
אכ    כ  آی و ز 

Der-leb-i teşne-i mā bīn u me-dār āb dirīġ

Ber-ser-i kuşte-i ḫīş āy u zi-ḫākeş ber-gīr

1 S: ve alış pervāneniñ cānına. 

2 de yani söyle anlamında.

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>



1652 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Der bunda ḥarf-i ṣıladır, leb-i teşne-i mā iżāfeti beyāniyye ve lāmiyyedir. 

Bīn fi�l-i emr müfred muḫāṭab, bīnīden’den, gör dimekdir. Āb, me-dār’ıñ 

mef�ūl-i evveli ve dirīġ mef�ūl-i ẟānīsi. Ber ḥarf-i isti�lā. Ser-i kuşte-i ḫīş iżāfet-

leri lāmiyyelerdir, kendi maḳtūlüñ başı üzerine dimekdir. Āy emr-i muḫāṭab-

dır, āyīden’den. Vāv ḥarf-i �aṭfdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim leb-i teşnemizi gör ve ābı dirīġ ṭutma, ya�nī �ışḳ 

āteşi ḥarāretinden teşne-leb olduġumuza naẓar eyle ve viṣāliñ ābını bizden 

dirīġ eyleme ve kendi maḳtūluñ başı üzerine gel ve anı ḫākden ref� eyle ya�nī 

ṭopraḳdan ḳaldır. Ḥāṣılı, çünki ḳatl eylediñ, ḫākden ḳaldır, türāb-ālūde yat-

masun. 

د  و زرش כ   ك درو 
כ و ر را زر  אر ا در   
Terk-i dervīş me-kon ger ne-buved sīm u zereş

Der-ġamet sīm şumār eşk u ruḫeş-rā zer gīr

Terk-i dervīş maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Eşk, şumār’ıñ mef�ūl-i ev-

veli ve sīm mef�ūl-i ẟānīsi, aṣlı eşkeş’dir, ruḫeş kārinesiyle. Ruḫeş-rā, gīr’iñ 

mef�ūl-i evveli ve zer mef�ūl ẟānīsi.

Maḥṣūl-i Beyt: Dervīşi terk eyleme sīm ü zeri yoḳ ise ya�nī faḳīr olduġıçün. 

Seniñ ġamıñda eşkini sīm ṣay ve ruḫını zer ṭut, ya�nī gözi yaşlarını aḳçe ve ṣarı 

beñzini altun (M,F+ ḳıyās) ṭut, her ne ise bī-çāreñdir, aña iltifāt münāsibdir. 

Dervīşden Ḫāce’niñ murādı kendidir.

אك د   د  אز ار  از و   
د و    آ  و د 

Çeng bi-nvāz u bi-sāz er ne-buved �ūd çi bāk

Āteşem �ışḳ u dilem �ūd u tenem micmer gīr

Çeng, bi-nvāz’ıñ muḳaddem mef�ūlidir ve bi-sāz ma�ṭūfdur bi-nvāz’a. Ḳıl-

lı sāzları çalmada nevāḫt ve nevāz’la ta�bīr iderler, niteki nāy çalmaġı zeden’le, 

meẟelā nāy-zen dirler, be-ḥaseb-i lüġat nāy urıcı dimekdir, ammā murād, çalı-

cıdır. Ḥāṣılı, bunuñ gibiler ıṣṭılāḥ u isti�māle rāci�dir. �Ud; bunda sāzlardan bir 

nev�i murāddır. Çi bāk; bāk eymenmekdir1, ya�nī ḳayırmaz dimekdir.

1 S: eymenlikdir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Çenge düzen vir ve çal, eger �ūd yoġise ḳayırmaz, ya�nī 

żarar virmez. �Işḳım āteşdir ve yüregim �ūddur ki anı āteşe yaḳarlar ve tenim 

micmerdir ki �ūdı içinde yaḳarlar, ya�nī �ūd-ı sāz yoġise �ūd-ı söz vardır levāzı-

mıyla ki āteş ü micmerdir.

از و  אع آی و ز    در 
א در   א  رو و   ور  

Der-semā� āy u zi-ser ḫırḳa bi-y-endāz u bi-raḳṣ

V’er ne der-gūşe rev u ḫırḳa-i mā der-ser gīr

Semā�’dan bunda murād sābıḳan beyān olunan semā�’dır, ve-illā bi-raḳṣ 
emri müstedrek olur, meger ki �aṭf-ı tesfīrī i�tibār oluna. (313b) V’er ne ve-illā 

dimekdir, ya�nī ḫırḳayı ber-ṭaraf idüp raḳṣ u semā�a gelmezseñ dimekdir. Der 
bunda ḥarf-i ṣıladır.

Maḥṣūl-i Beyt: Semā�a gel ve ḫırḳayı başından çıḳarup yabana at ve raḳṣ 

eyle, ya�nī ehl-i �ışḳ u şevḳ iseñ böyle eyle. Ve-illā bir köşeye var ve bizim ḫırḳa-

mızı başıña al, ya�nī mürāyī zāhid ü �ābidler gibi bir köşede otur.

א درכ אدۀ  כ ز  و  ف 
ی در   ر  אز و   در

Ṣūf ber-keş zi-ser u bāde-i ṣāfī der-keş

Sīm der-bāz u be-zer sīm-berī der-ber gīr

Ber-keş zi-ser ḳaydı anıñçündür ki ekẟerī fuḳarā ḫırḳaları cübbe cinsidir ki 

öñi bütündür ve ol başdan çıḳar be-her ḥāl. Der-bāz lüġatde oynat dimekdir, 

ammā murād ṣarf eyle dimekdir. (M,T+ Vāv ḥarf-i �aṭf.) Sīm-berī; yā ḥarf-i vaḥ-

det. Sīm-ber vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, gümüş sīneli dimekdir, ber bunda 

sīne ma�nāsınadır. Der-ber; bunda da ber sīne ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Başıñdan ṣūfı çıḳar, ya�nī zühhād u �ubbād şeklinden çıḳ 

ve bāde-i sāfī iç. Mālıñı oynat ya�nī ṣarf eyle ve bir sīm-ber dilber yanıña 

al ve sīneye çek, ya�nī zerḳi terk idüp rind-i naẓar-bāz şekline gir. Mıṣrā�-ı 

ẟānīniñ ma�nāsını; gümüşi oyna, yüri bir gümüş gögüsliyi sīnede ṭut diyen 

ve sīm ḫarc eyle ve zerle bir sīm-beri sīnede ṭut diyen üstāddan ma�nāyı eyü 

ṭutmamışlar1.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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אش אن د  אر  و  دو  دو  
כ      و روی ز 
Dōst gū yār şev u her du cihān duşmen bāş

Baḫt gū puşt şev u rūy-ı zemīn leşker gīr

Maḥṣūl-i Beyt: Gū ḫiṭāb-ı �āmmdır, ya�nī dosta di yār ol ve iki cihān düş-

mān ol di, ya�nī cānān baña yār olsun ve iki cihān düşmān ü aġyār olsun.

Beyt:  Eger yārim benimle yār olursa

  Ne ġam �ālem ḳamu aġyār olursa

Ṭāli�e di arḳa ve ẓahīr ol ve yer yüzini leşker ṭut di, ya�nī ṭāli� baña mu�īn u yā-

ver olsun ve yeryüzini �adū leşkeri ṭutsun, baña andan żarar müterettib olmaz.

אش א  א  כ ای دو د   ر 
א  כ  ی و  ب  ی    
Meyl-i reften me-kon ey dōst demī bā-mā bāş

Ber-leb-i cūy ṭarab cūy u be-kef sāġar gīr

Demī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bāş fi�l-i emr müfred muḫāṭab, ol dimekdir. 

Leb-i cūy iżāfeti fī ma�nāsına ve leb bunda kenār ma�nāsınadır. Ṭarab, cūy’uñ 

muḳaddem mef�ūlidir, zīrā cūy fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, iste dimekdir, 

cūyīden’den müştaḳdır. Vāv ḥarf-i �aṭf.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey dost, gitmege meyl eyleme, bir nefes bizimle ol.  Irmaḳ 

kenārında şenlik iste ya�nī şādīlik eyle ve eliñe sāġar ṭut, ya�nī eliñe cām alup 

bāde iç. Ḥāṣılı, ırmaḳ kenārında ṭarab ve şenlik eyle ve bāde-nūş ol.

م و زآ و آب دل و  ر  از 
אرم   כ و כ  ام زرد و  

Refte gīr ez-berem u z’āteş u āb-ı dil u çeşm

Gūneem zerd u lebem ḫuşk u kenārem ter gīr

Gīr bunuñ gibi yerlerde ḳıyās eyle dimekdir. Ber yan ya�nī pehlū ma�nāsı-

nadır, mīm’e iżāfet lāmiyyedir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Gūne beñiz ve beşere ma�nāsı-

nadır.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce cānānına ḫiṭāb idüp buyurur: Kendiñ yanımdan git-

miş ḳıyās eyle ve dil ü çeşmimiñ āteş ü ābından, leff ü neşr-i müretteb ṭarīḳiyle, 

beñzim ṣarı ve ṭudaġım ḳurı ve yanım aġlamaḳdan yaş olmuş ḳıyās eyle. Ḥāṣılı, 

sen gitmiş ve başıma (314a) bu ḥāller gelmiş farż eyle. Pes, seniñ firḳatiñden 

ölmem, nihāyeti, bir miḳdār zaḥmet çekem.

م و  وا را א آرا כ 
ك    כ   و 

Ḥāfıẓ ārāste kon bezm u bi-gū vā�iẓ-rā

Ki bi-bīn meclisem u terk-i ser-i minber gīr

Ḥāfıẓ münādā. Bezm meclis. Vāv ḥarf-i �aṭf. Vā�iẓ, bi-gū’nuñ mef�ūli. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavl. Terk’iñ ser’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir 

ve ser’iñ minber’e lāmiyyedir. Minber, mīm’iñ kesriyle, ism-i āletdir, nebe-

re-yenbiru’dan ya�nī ḍarabe bābından, maṣdarı neber gelür ref� ma�nāsına. Pes, 

minber ālet-i ref� dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, meclisiñ müzeyyen eyle ve söyle vā�iẓe ki mecli-

simi gör ve minber üstini terk eyle. Ya�nī �uşşāḳ meclisini görseñ bir daḫi min-

bere çıḳup ḫalḳa ḥükm ü ḥükūmet eylemezdiñ, ḥāṣılı, �uşşāḳ meclisine ḥāżır 

olan ġayri meclisi unıdur.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

ر و    אخ  د ز 
ور א زد כ   از روی  

Dīger zi-şāḫ-ı serv-i sehī bulbul-i ṣabūr

Gulbāng zed ki çeşm-i bed ez-rūy-ı gul be-dūr

Dīger gine. Şāḫ-ı serv-i sehī iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Sehī ṭoġrı 

dimekdir. Bulbul-i ṣabūr beyāniyye. (S,T+ Bulbul-i ṣabūr buyurduġı anıñçün-

dür ki bir yıla ḳarīb firāḳ-ı cānān çeker ve hīç nāle ve efġān eylemez, ṣabr ider.) 

Gul-bāng ulu āvāz. Ki ḥarf-i beyān. Be-dūr; bā ḥarf-i zā�id.

Maḥṣūl-i Beyt: Gine serv-i sehī budaġından ṣabūr bülbül gülbāng urdı 

ki yaramaz göz gülüñ rūyından ıraġ olsun, ya�nī �āşıḳ du�ā ider ki cānānıñ rū-

yından yaramaz göz ıraġ olsun, ḥāṣılı, cānāna yaramaz göz degmesün. Dīger’i 

bunda daḫi ma�nāsına aḫẕ eyleyen, daḫi Fārisīde mübtedī imiş1.

אه  אد כ آن כ   ای  
ور כ  ا  א  ن  א 

Ey gul be-şukr-i ān ki tuyī pādişāh-ı ḥusn

Bā-bulbulān-ı �āşıḳ-ı şeydā me-kon ġurūr

Gul’den murād cānāndır ve bulbulān’dan �uşşāḳ. Bulbulān-ı �āşıḳ-ı şeydā 

iżāfetleri beyāniyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey gül, ol şükrāne içün ki sen pādişāh-ı ḥüsnsün, ya�nī 

Allāhu Te�ālā seni güzel ḫalḳ eyledigi şükrānesiçün �āşıḳ-ı şeydā olan bülbüllere 

ġurūr eyleme, ya�nī �uşşāḳa maġrūr olup müstaġnī olma.

כא  כ از د   
ر א     
Ez-dest-i ġaybet-i tu şikāyet ne-mī-konem

Tā nīst ġaybetī ne-dehed leẕẕetī ḥużūr

1 <T+ Redd-i Sürūrī>



1657Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Dest-i ġaybet-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. Tā edāt-ı tevḳītdir, mādām 

ma�nāsına. Ġaybetī; yā ḥarf-i tenkīr. Leẕẕetī’de yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. 

Ḥużūr muḳābil-i ġaybetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ġaybetiñ ve müfāraḳatıñ elinden şikāyet eylemem, 

zīrā mādāmki ġaybet olmaya, ḥużūr u ḳurb leẕẕet virmez, zīrā eşyā eżdādile 

mütebeyyindir. Pes, şehd-i viṣāl leẕẕeti nīş-i firāḳ elemiyle1 ma�lūmdur.

وار ر ا ر و  زا ا 
ر אر  ر و  א  ا א را 

Zāhid eger be-ḥūr u ḳuṣūr’est umīdvār

Mā-rā şerāb-ḫāne ḳuṣūr’est u yār ḥūr

Ḥūr bunda ḥavrā’nıñ cem�idir, ḫamrā vezni üzerine, cennetiñ ḥūrīle-

ri murāddır. Ḳusūr ḳaṣrıñ cem�idir, köşk ma�nāsına. Mā-rā bize dimekdir. 

Şerāb-ḫāne mey-ḫāne. Ḳuṣūr bunda īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, te�emmel tedri2. 

Yār ḥūr; bunda ṣīġa-i cem� müfred maḳāmındadır, niteki sābıḳan mufaṣṣal meẕkūr 

u masṭūrdur. Şerāb-ḫāne mübtedā ve ḳuṣūr ḫaberi ve yār mübtedā ve ḥūr ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Zāhid eger cennetiñ ḥūrī ḳızlarına (314b) ve köşklerine 

ümīdvār ise bize meyḫāne ḳuṣūr ve yār ḥūrdur, ya�nī nesye cennet ve müte�al-

likātı anıñ olsun ve naḳd u ḥāżır, bunlar bizim.

ر  ور כ א  و  ر   
ر ا ر   אده  ا כ   

Mey ḫor be-bāng-ı çeng u me-ḫor ġuṣṣa v’er kesī

Gūyed tu-rā ki bāde me-ḫor gū Huve’l-ġafūr

Be-bāng; bā ḥarf-i muṣāḥabet, çeng’e iżāfet lāmiyyedir. Vāv ḥarf-i �aṭf. V’er 
aṣlında  vu eger idi, taḫfīf ḳılındı. Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet. V’er kesī mıṣrā�-ı 

ẟānīye merhūndur. Huve’l-ġafūr aṣlında Huve’llāhu’l-ġafūr idi, żarūret-i vezn 

içün taḫfīf ḳılındı.

Maḥṣūl-i Beyt: Çeng āvāzıyla bāde iç ve eger bir kimse saña dirse ki bāde 

içme ki şer�an menhīdir, böyle diyene sen di, Allāh ġafūr u ġaffārdır. Pes, ġafūr 

u ġaffār olduġıçün içerim, zīrā ġufrān muḳābil-i �iṣyāndır, imdi �iṣyān olmayın-

ca ġufrān olmaz. Niteki Nevāyī na�t-i Nebī’de buyurur:

1 T: nīş-i firāḳ ile. 

2 M: tedebber. 
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(M,T+ Beyt: Seniñ şefā�atiñ ümmīdi çün irür mümkin

  Günāhkār biravdur1 ki yoḳdur anda günāh)

(M,T+ Maḥṣūl-i Beyt): Ḥażret-i Ḥabīb-i Ekrem’e buyurur: Seniñ şefā�atiñ 

ümīd eylemek çünki mümkündür, ya�nī çünki ḥayyiz-i imkāndadır, imdi 

mücrim ü günāhkār ol kimsedir ki anda günāh olmaya, zīrā günāhsıza şefā�at 

iḥtiyāc degil.

אد ب  و  ان  و   د
ور א  د  אر  א را  

Ger dīgerān be-�ayş u ṭarab ḫurrem’end u şād

Mā-rā ġam-ı nigār buved māye-i surūr

Be-�ayş u ṭarab; bā ḥarf-i sebeb2.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger aġyār �ayş u ṭarabla şādān u ferḥān ise, ammā bize 

nigārıñ ġamı sermāye-i sürūr u ḥubūrdur.

ان   כ כא از   א 
ر א و در   در  و 

Ḥāfıẓ şikāyet ez-ġam-ı hicrān çi mī-konī

Der-hecr vaṣl bāşed u der-ẓulmet’est nūr

Hecr, hā’nıñ fetḥiyle ve cīm’iñ sükūnıyla, maṣdardır, hecere-yehcuru’dan 

ya�nī naṣara bādından. Hecr’de vaṣl olur buyurdıġı oldur ki hicrānıñ āḫiri 

viṣāldir, niteki viṣāliñ āḫiri firāḳdır3, eyyām u zamān bunuñ üzerine mecbūl-

dur. Ẓulmet’de nūr buyurdıġı oldur ki nūr ayıñ żiyāsıdır ve ayıñ4 żiyāsı gice 

ḳarañılıġında5 ẓāhirdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ġam-ı hicrāndan ne şikayet eylersin? Bilmez mi-

sin ki hecr olmayınca vaṣl olmaz. İmdi hecr-i cānān �ayn-i viṣāl-i cānāndır. 

Ḥāṣılı, hicrānda viṣāl ümīdi var, niteki ḳarañılıḳda6 aydın olur.

1 ‘Birav’ Çağatayca ‘birisi’ anlamındadır. M: Günāhkār oldur. 

2 S: ṣıla. 

3 M: hicrāndır. <T+ Şām-ı firāḳıñ āḫiri ṣubḥ-i viṣāldir.>

4 S: anıñ. 

5 S, M: ḳarañuluġında. 

6 S, M: ḳarañuluḳda. 
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293

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün

א  ر و     
م    ا

Şeb-i ḳadr’est u ṭay şud nāme-i hecr

Selāmun fīhi ḥattā maṭla�i’l-fecr

Ṭayy şud dürildi ve divşirildi dimekdir. Nāme-i hecr beyāniyye. Selām 

mübtedā, fīhi ḫaberi, selāmun �aleykum ḳabīlindendir. Ḥattā bunda ilā 

ma�nāsınadır, Fārisīde tā ile ta�bīr iderler, niteki mükerrer ẕikr olunmuşdur. 

Maṭla� bunda maṣdar-ı mīmīdir, ṭulū� ma�nāsınadır. Fecr ṣabāḥ ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu gice Ḳadir gicesidir ve hicrān mektūbı dürüldi ve bü-

küldi, ya�nī hicrān gitdi. Pes, bu şeb-i Ḳadir’de ṣabāḥ ṭulū� u ẓuhūr idince 

selāmet ü sa�ādet vardır, ya�nī viṣāl-i cānān vardır. Ḫāce, Ḳadir gicesi cānānına 

vāṣıl olmuş imiş ki bu ġazeli naẓma getürmiş.

אش م  א  א  د در 
א כאر  ا כ در ا ره 
Dilā der-�āşıḳī ẟābit-ḳadem bāş

Ki der-īn reh ne-bāşed kār bī-ecr

Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, �āşıḳlıḳda ẟābit-ḳadem ol, ya�nī ṭarīḳ-i �ışḳda 

dā�im ü ḳā�im ol, zīrā bu ṭarīḳ-i �ışḳda ücretsiz (315a) iş olmaz. Ya�nī �ışḳ-ı 

cānānda ẟābit olan vaṣl-ı cānān ücret ve müzdin bulur.

د  ا כ ی   از ر
א و ا و  آذ 

Men ez-rindī ne-ḫāhem kerd tovbe

Ve lev āẕeytenī bi’l-hecri ve’l-ḥacr
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Bi’l-hecri; bā ma�a ma�nāsınadır. Āẕeyte, elif-i memdūde ile, fi�l-i māżīdir, 

āẕā-yu�ẕī’den ya�nī if�al bābından, (M,T+ eẕā ve cefā ma�nāsına,) nūn ḥarf-i vikā-

ye ve yā żamīr-i manṣūb muttaṣıl. Ḥacr, ḥā-yı mühmeleniñ fetḥi (S+ ve cīm’iñ 

sükūnıyla) men� ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben rindlikden tevbe eylemem, gerek beni hecr ile ve ḥacr 

ile1 incidirseñ de. Ya�nī beni men� idüp hicrān u firāḳa düşürseñ de rindligi terk 

idüp tevbe eylemem.

ار م روی د د ر و 
אول آه از ز אن از 

Dilem reft u ne-dīdem rūy-ı dil-dār

Figān ezīn teṭāvul āh ezīn zecr

Teṭāvul ẓulüm ve zecr men�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm cānāna gitdi ve yüzini görmedim. Āh bu ẓulm ü 

te�addīden ve āh bu zecr u men�den. (S+ Ya�nī göñül virelden yüzini görmedim, 

āh bu nihāyetsiz cevr u cefālardan ve bu ẓulümlerden āh dimekdir.)

ا را آ ای  رو دل 
כ     אر כ  

Ber-ā ey ṣubḥ-ı rūşen-dil Ḫudā-ra

Ki bes tārīk mī-bīnem şeb-i hecr

Ber-ā lüġatde yuḳarı çıḳ dimekdir, ammā ṭulū� ma�nāsına isti�māl iderler. 

Ṣubḥ-ı rūşen-dil beyāniyye ve vaṣf-ı terkībīdir. Ḫudā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Tārīk (M,T+ ḳarañlıḳdır.) Şeb-i hecr lāmiyyedir mecāzen.

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh içün ey ṣubḥ-ı rūşen-dil, ṭulū� eyle, zīrā ḳatı ḳarañlıḳ 

görürüm hicrān gicesini. �Āşıḳıñ  hicrānı gicesi uzun ve ḳarañlıḳ olduġıçün 

ṣubḥdan ṭulū� temennī ider.

א אش  אכ  ا  א  و
ان  ا אن ا و ا

Vefā ḫāhī cefā-keş bāş Ḥāfıẓ

Fe-inne’r-ribḥa ve’l-ḫusrāne fi’t-tecr

1 S: hecrin ve ḥacrin. 
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Ribḥ fā�ide. Ḫusrān ziyān. Tecr bunda maṣdardır, ticāret gibi, �alime bā-

bından.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, vefā isterseñ cefā-keş ol, zīrā taḥḳīḳ fā�ide de 

ziyān da ticāretdedir, ya�nī tācir ziyān iderse fā�ide de ider. Ḥāṣılı, zaḥmetle 

raḥmet biledir, pes, cefāya ṣabr vefāyı müstelzimdir.

294

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

א   כ  و 
ت  א    آ 

Naṣīḥatī konemet bi-şnev u baḫāne me-gīr

Her ān-çi nāṣiḥ-i muşfiḳ bi-gūyedet bi-peẕīr

Naṣīḥatī konemet; yā ḥarf-i vaḥdet ve tā żamīr-i ḫiṭāb, saña bir pend ey-

lerim dimekdir. Nasīḥat beyt-i ẟānīniñ mażmūnı olsa gerekdir. Muşfiḳ mihri-

bān ma�nāsınadır ya�nī muḥabbetli. Nāṣiḥ-i muşfiḳ beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Saña bir naṣīḥat eyleyeyim, diñle ve baḫāne ṭutma, ya�nī 

naṣīḥatimi diñlemege bahāne getürme. Her ol nesneyi ki mihribān nāṣiḥ saña 

söyler, ḳabūl eyle ve ihmāl eyleme. Pes, imdi benim pendimi ḳabūl eyle ki ben 

nāṣiḥ-i müşfiḳim. Pend bu beytdir:

אن   ا ز و روی 
א  כ  כ در כ  
Zi-vaṣl-ı rūy-ı civānān temettu�ī ber-gīr

Ki der-kemingeh-i �omr’est mekr-i �ālem-i pīr

Vaṣl-ı rūy-ı civānān iżāfetleri lāmiyyelerdir. Temettu� tefa��ul bābından 

maṣdardır, fā�idelenmek ma�nāsına ve yā vaḥdet veyā tenkīr içündür. Ber-gīr 
ḳaldır ya�nī aḫẕ eyle dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Kemīngeh pusı yeri, �omr’e 
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iżāfet lāmiyyedir (M,T+ mecāzen.) Mekr-i �ālem-i pīr lāmiyye ve beyāniyyedir. 

(M,T+ Mekr bunda ḥīle ma�nāsınadır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Maḥbūblar rūyı viṣālinden bir fā�ide ḳaldır ya�nī bir fā�i-

de al, ḥāṣılı, dilberler viṣāliden müteleẕẕiẕ ol, zīrā �ālem-i pīriñ mekri �ömür 

(315b) pusıgāhındadır. Ya�nī çarḫ-ı ġaddār u �ālem-i mekkār �ömrüñe1 pusı 

ḳurup seni helāk eylemege ḳaṣd ider, niteki her gün ve her sā�at niçesini helāk 

eyleyorır2. Pes, imdi ölmezden evvel civānlardan mütemetti� ol.

ی אن  א אن     دو 
אی כ אع  و ا  כ آن 

Na�īm-i her du cihān pīş-i �āşıḳān be-cevī

Ki ān meta�-ı ḳalīl’est u īn bahā-yı keẟīr

Be-cevī; bā ḥarf-i muḳābele ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: İki cihānıñ ni�meti �āşıḳlar ḳatında bir arpacadır, zīrā ol 

ni�met azacıḳ metā�dır ve bir arpa çoḳ bahādır, ya�nī �āşıḳlar cānānıñ arpaca 

muḥabbetini iki �ālemiñ ni�metine degişmezler.

ا אز   ش و رودی  ی  א
א  و ز כ درد   
Mu�āşirī ḫoş u rūdī be-sāz mī-ḫāhem

Ki derd-i ḫīş bi-gūyem be-nāle-i bam u zīr

Mu�āşir bunda muṣāḥib ma�nāsınadır (M,T+ ve yā ḥarf-i vaḥdet.) Rūd sāz 

kirişi ya�nī çeng ve ḳānūn ve ḳopuz ḳılı ve yā ḥarf-i vaḥdet, ammā bunda sāz 

kendi murāddır, ẕikr-i cüz� irāde-i küll ṭarīḳiyle. Be-sāz; bā ma�a ma�nāsınadır, 

sāz’dan murād düzendir. Ki ḥarf-i ta�līl. Be-nāle-i bam; bā ḥarf-i muṣāḥabet 

ve iżāfet lāmiyyedir. Bam sāzlarıñ iri ve yoġun āvāzlı kirişine dirler ve zīr ince 

āvāzlı ḳıla, ammā aṣlında yoġun kirişe bam ve ince kirişe zīr dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir eyü muṣāḥib ve bir düzenli sāz dilerim, ya�nī düzeni 

yerinde bir sāz isterim ki kendi derdimi söyleyeyim bam u zīr nālesiyle. Ya�nī 

sāza uyup ḥaseb-i ḥāl kendi şi�rimden bir ġazel naġmeye getürem, ḥāṣılı, cānā-

na ḥālimi �arż ideyim.

1 T, F: �ömriñe. 

2 S: eyleyorı. M: eyleyor. 
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כ م כ   و    آن 
د  ا    ا 

Ber-ān serem ki ne-nūşem mey u guneh ne-konem

Eger muvāfıḳ-ı tedbīr-i men şeved taḳdīr

Ser bunda sevdā ve ārzū ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol hevā ve sevdā üzereyim ki bāde içmeyem ve günāh ey-

lemeyem1 eger benim tedbīrime taḳdīr-i Ḫudā2 muvāfıḳ olursa, ya�nī bu ḥāller 

ḳażā defterinde müẟbet olmadıysa bunlardan geçerim.

אر ح ز כ   אدم  م  
א  כ  و  

Be-�azm-i tovbe nihādem ḳadeḥ zi-kef ṣed bār

Velī girişme-i sāḳī ne-mī-koned taḳṣīr

Be-�azm-i tovbe; bā ḥarf-i sebeb ve iżāfet maṣdarıñ mef�ūlinedir. Girişme-i 
sāḳī lāmiyyedir, [girişme] nāz ve şīve ma�nāsınadır. Ne-mī-koned taḳṣīr ya�nī 

tevbeye māni� olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Tevbe ḳaṣdıyla yüz kerre ḳadeḥi elimden ḳodum, ya�nī tev-

be eylemekiçün bāde ḳadeḥini elimden niçe kerre ḳodum, ammā sāḳīniñ nāz 

u şīvesi gine içürmekde taḳṣīr eylemez, ya�nī yine baña ḳadeḥi aldırup içürür, 

ya�nī girişmesine taḥammül idemeyüp gine bāde-nūş olurum.

א אرده  ب  א و   دو
ا   و כ   
Mey-i du sāle vu maḥbūb-ı çār-deh sāle

Hemīn bes’est merā ṣoḥbet-i ṣaġīr u kebīr

Mey-i du sāle iki yıllıḳ şarāb. Çār-deh sāle ondört yaşar3. Ṣoḥbet-i ṣaġīr 
iżāfeti lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: İki yıllıḳ şarāb ve on dört yaşar4 maḥbūb, bu baña yeter kü-

çük ve büyük muṣāḥabeti. Ya�nī ekābir yerine maḥbūb-ı çār-deh sāleyi ittiḫāẕ 

1 M: işlemeyem. 

2 S: taḳdīr. 

3 M, S: ondört yaşında. 

4 M, S: ondört yaşında. (F nüshasında da iki yerde “yaşar” olarak geçmektedir.) 
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eyledim ve eṣāġir yerine mey-i du sāleyi. Ḥāṣılı, bunlar baña yār-ı muṣāḥib1 

yeter, ḫāṭırımı bunlarla eglerim.

د א כ ر    از  
ده  א  כ   ر  ا

Çu ḳısmet-i ezelī bī-ḥużūr-ı mā kerdend

Ger endekī ne be-vefḳ-i rıżā’st ḫurde me-gīr

Ḳısmet-i ezelī beyāniyye. Bī-ḥużūr-ı mā lāmiyyedir. Hurde me-gīr ḫurde 

ṭutma ya�nī ṭa�n eyleme. (316a)

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ḳısmet-i ezelīyi bizim ḥużūrumuzsuz eylediler, ya�nī 

evvel ḳısmet eyledikleri vaḳt çünki biz ḥāżır degil idik, eger bir miḳdār rıżāya 

muvāfıḳ degil ise ṭa�n eyleme. Ke�enne ki ḥāżır olsaḳ muḳteżāmızca ḳısmet 

iderlerdi, ammā ḥāżır olmamaġla bir miḳdār muḳteżāya muvāfıḳ ḳısmet eyle-

medilerse daḫl ü ṭa�n eyleme, ḥāṣılı, ḳażāya rıżā vir dimekdir.

כ א   א   در  ر 
ود ز  אرم  אل  כ  

Çu lāle der-ḳadeḥem rīz sākiyā mey-i muşk

Ki naḳş-ı ḫāl-i nigārem ne-mī-reved zi-żamīr

Mey-i muşk şarāb-ı misketdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Naḳş-ı ḫāl-i nigārem iżāfetleri 

lāmiyyelerdir. Ne-mī-reved gitmesün veyā gitmeye. Żamīr’den murād ḫāṭırdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, lāle gibi ḳadeḥime şarāb-ı misket dök tā ki nigārı-

mıñ ḫāli naḳşı ḫāṭırımdan gitmeye. Muşk ẕikri lāleniñ dāġı içün ve naḳş-ı ḫāl-i 

cānān içündür. Çu lāle teşbīhi iki yere ṣarf olmaḳ ḳābildir, ḳadeḥe ve mey-i 

muşke, te�emmel tedri2. Mıṣrā-ı evveliñ ma�nāsını; ey sāḳī, lāle gibi benim ḳa-

deḥime müşk-bū şarāb dök diyen müşkden murādı bilmemişdir3.

ر כ ز ز او ای دل  כ 
אد در ز כ  כ در  

Ne-goftemet ki ḥaẕer kon zi-zulf-i ū ey dil

Ki mī-keşend derīn ḥalḳa bād der-zencīr

1 S: yār ve muṣāḥib. 

2 M: tedebber. 

3 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Ne-goftemet fi�l-i nefy-i māżī, istifhām-ı inkārī ma�nāsına, dimedim mi 

ben saña, ya�nī didim dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Der-zencīr; der ḥarf-i ṣıla, 

be-zencīr dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, ben saña dimedim mi ki anıñ zülfinden ḥaẕer 

eyle, zīrā bu ḥalḳa-ı zülf-i cānānda bādı zincīre çekerler, ya�nī bunda bād-ı çā-

pük-süvārı zincīre çekerler, sen ḫod bir aġır ayaḳlı dīvānesin. Bu ḥalḳada bādı 

zincīre çekerler dimekden murād budur ki zülf-i müca��ad zincīr şeklinde olur. 

Bād ise zülfe uġramaḳdan ḫālī degil. Pes, ke�enne ki ḥalḳa-i zülfe bend olur.

אب ت  و در  א א  אر 
م آ  و  د  כ

Bi-y-ār sāġar-ı yāḳūt-feyż u durr-i ḫoş-āb

Ḥasūd gū kerem-i Āṣafī bi-bīn u bi-mīr

Sāġar-ı yāḳūt-feyż iżāfeti beyāniyyedir, yāḳūt feyżli ya�nī fā�ideli. Vāv ḥarf-i 

�aṭf. Durr-i ḫoş-āb yāḳūt’a ma�ṭūfdur, taḳdīri sāġar-ı durr-i ḫoş-āb-feyż’dir, 

ya�nī dürr-i ḫoş-āb fā�ideli sāġar getür dimekdir. Kerem-i Āṣafī iżāfeti beyā-

niyyedir, Āṣaf’a ya�nī vezīr-i a�ẓama mensūb kerem dimekdir. Kerem, bīn’iñ 

muḳaddem mef�ūlidir ve bi-mīr bi-bīn’e ma�ṭūfdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Yāḳūt feyżli ve dürr-i 

ḫoş-āb feyżli sāġarı getür ve ḥasūde di, vezīr-i a�ẓamıñ keremini gör ve öl, ya�nī 

baña eyledügi ri�āyeti gör ve helāk ol ḥasediñden.

د א را כ    ۀ  دل ر
ن  از ز  د ز 

Dil-i remīde-i mā-rā ki pīş mī-gīred

Ḫaber dehīd zi-mecnūn-i ceste ez-zencir

Dil-i remīde-i mā iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir, remīde ürkmüş, rā 

edāt-ı taḫṣīṣ. Ki ismdir kim ma�nāsına. Pīş öñ ma�nāsınadır. Ceste, cīm-i 

�Arabīniñ fetḥiyle, ṣıçramış ma�nāsına, ammā bunda ḳaçmış ve ṣıçratmış1 

ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ürkmüş ve ḳaçmış göñlümüzüñ öñüni2 kim ṭutar 

ya�nī kim żabṭ idebilür? İmdi ḫaber viriñ zincīrden boşanup ürkmüş 

1 S: ṣıçramış. 

2 M: öñini. 
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mecnūndan, ki bizim remīde göñlümüz zincīrden boşanmış bir mecnūndur, 

pes, ḫaber virüñ ki ṭutup zincīre ursunlar. Zi-mecnūn’ı be-mecnūn (316b) 
ve ceste’yi ḫaste yazanlar, ḫā ile, ve ma�nāsını; ḫasta mecnūna ḫaber viriñüz 

zincīrden diyenler lafıẓda ve ma�nāda ḫaṭā idüp �aceb dīvānelikler eylemişler1.

א א و   אی    
ب  א  ز   א  כ  

Çi cāy-ı gofte-i Ḫācū vu şi�r-i Selmān’est

Ki şi�r-i Ḥāfıẓ-ı mā bih zi-naẓm-ı ḫūb-ı Ẓahīr

Cāy bunuñ gibi yerlerde muḳḥamdır. Gofte-i Ḫācū ve şi�r-i Selmān iżā-

fetleri lāmiyyelerdir. Şi�r-i Ḥāfıẓ da böyledir. Naẓm-ı ḫūb-ı Ẓahīr beyāniyye 

ve lāmiyyedir2.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫācū kelāmınıñ ve Selmān şi�riniñ ne maḥallidir, ya�nī 

anlarıñ naẓmına ne i�tibār? Ki bizim Ḥāfıẓ’ımızıñ şi�ri anlarıñ şi�rinden degil 

Ẓahīr’iñ ḫūb şi�rinden de yegdir. Ḫāce, Ẓahīr’iñ şi�rini Selmān’ıñ ve Ḫācū’nuñ 

şi�rine tercīḥ ider. Bāḫuṣūṣ ki Selmān’a şā�ir-i sāḥir ve Ḫācū’ya naḫl-bend-i 

şu�arā-yı �Acem dimişler. Fi’l-vāḳi� Ẓahīr’iñ kelāmında olan ḥalāvet ü ṣafā bir 

şā�iriñ  kelāmında yoḳdur, meger Ḥażret-i Mevlānā Cāmī’niñ ki evna�-ı şi�rde 

ḳaṣab-ı sebaḳ iletmişdir, ḳaddese’llāhu sırrehu’l-
azīz. Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ’ıñ şi�ri Ẓahīr 

şi�rinden yegdir, zīrā ṣırf �irfāndır ve Ẓahīr’iñ ṣırf mecāzdır.

א   در   
و ز  אن ا אن כ א כ 

Ḥadīẟ-i tovbe derīn bezmgeh me-gū Ḥāfıẓ

Ki sāḳiyān-i kemān-ebrūyet zenend be-tīr

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bu meclisde tevbe sözini söyleme ya�nī tevbe adı-

nı añma, zīrā kemān-ebrū sāḳīler seni ġamze ve müjgān oḳıyla ururlar. Ḥāṣılı, 

sāḳīler seniñ tevbeñi istemezler, zīrā meclisiñ revnaḳı ve nūr-ı żiyā-baḫşisin.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 Bu son iki cümle S’de Maḥṣul-i Beyt’ten sonra yazılmış. 
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295

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

م دار آ ه  ن ز د ی  م  د 
اد دل  آر آ ا כ  ه    ای د
Dilā çendem bi-rīzī ḫūn zi-dīde şerm dār āḫir

Tu nīz ey dīde ḫābī kon murād-ı dil ber-ār āḫir

Çendem; mīm ma�nā cihetinden ḫūn’a muḳayyeddir. Nīz daḫi dimekdir. 

Ḫābī; yā ḥarf-i tenkīr. Murād-ı dil lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, niçe bir ḳanımı dökersin, gözümden elbette 

utan, sen de ey dīde, ḫāb eyle, göñül murādını ḥāṣıl eyle. Göñüle �itāb ider 

gözi ḳan aġlatduġıçün ve göze �itāb ider uyumayup göñli bī-dār ṭutduġıçün. 

Ḥāṣılı, göñül ile gözüñ ḥālleri biri birine mevḳūfdur. Her bār ki dil rāḥatdadır, 

göz ferāġatdadır ve göz ferāġatda olunca göñül rāḥatda olur.

א    אن را ز  א א رب כ   
כאر آ ن آ  ی כ  م د אی  د

Menem yā Rab ki cānān-rā zi-sā�id būse mī-çīnem

Du�ā-yı ṣubḥ-dem dīdī ki çūn āmed be-kār āḫir

Yā Rab bunda iki ma�nāya müteḥammildir, ya�nī yā Allāh ve �acabā ma�nā-

sına. Ki ḥarf-i beyān. Cānān-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Būse, mī-çīnem’iñ mef�ūl-i 

ṣarīḥi ve ez-sā�id ġayr-i ṣarīḥidir. Mī-çīnem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥdedir. 

Dīdī fi�l-i māżī müfred muḫāṭab, istifhāmı mutażammın, gördüñ mi dimek-

dir. Ki ḥarf-i beyān. Çūn bunda keyfe ma�nāsınadır. Āmed be-kār işe geldi 

ya�nī yaradı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben miyim yā Rab ki cānānıñ bileginden būse dirüp divşi-

rürem, istiġrāb ider cānānıñ sā�idini būs eyledügini, ya�nī bu bir �aẓīm işdir ki 

olmaz. Ṣabāḥ vaḳtiniñ du�āsını gördüñ mi ki niçe işe gelüp yaradı ya�nī fā�ide 

virdi, zīrā ṣubḥ-dem du�ā eylemiş imiş ki cānānıñ sā�idini būs eyleye.



1668 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

اد د و    روزی 
אر آ ل  اول  ز   

Murād-ı dunyī vu �uḳbī be-men baḫşīd rūzī-baḫş (317a)
Be-gūşem ḳavl-i çeng evvel be-destem zulf-i yār āḫir

Rūzī-baḫş vaṣf-ı terkībīdir, rızḳ baġışlayıcı ya�nī Rezzaḳ ma�nāsına. Bu 

beytde āḫir muḳābil-i evveldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dünyā ve āḫiret murādını baña Allāhu Te�ālā baġışladı. 

Evvel ḳulaġıma çeng āvāzını baġışladı ve āḫir elime zülf-i yāri virdi, ḥāṣılı, baña 

kām-rānlıḳ virdi.

א  دن   אن ر אد از  دو  
כאر آ د   ز    دار و 

Çu bād ez-ḫirmen-i dūnān rubūden ḫūşe�i tā çend

Zi-himmet tūşe�i ber-dār u ḫod toḫmī bi-kār āḫir

Ḫūşe bunda başaḳ ma�nāsınadır ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Tūşe 

azıḳ ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ber-dār ḳaldır ya�nī taḥṣīl eyle. Vāv ḥarf-i �aṭf. Ḫod 

bunda kendi ma�nāsınadır. Toḫmī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bi-kār fi�l-i emr müfred 

muḫāṭabdır, kārīden’den, ekin ek dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yel gibi, alçaḳlar ḫarmanından bir başaḳ veyā muṭlaḳā ba-

şaḳ ḳapmaḳ niçeye dek, ḥāṣılı, iliñ cüz�iyyātına ṣarḳmaḳ niçeye dek? Himmet-

den bir tūşe ḳaldır ve kendiñ bir toḫum ek, ya�nī himmet idüp bir ḥālet peydā 

eyle ki ḫalḳ saña muḥtāc ola ve sen kimseye muḥtāc olmayasın

כ ا  ا   אن  دا  אر
אر آ כ آ    כ  ك כ

Nigāristān-ı Çīn dānem ne-ḫāhed şud serāyet līk

Be-nūk-ı kilk-i muşk-āmīz naḳşī mī-nigār āḫir

Nigāristān-ı Çīn ve Nigār-ḫāne-i Çīn bir evdir ki gelen üstād naḳḳāşlar 

kendiler istiḫrāc eyledikleri nuḳūş-ı ġarībeyi anda naḳş eylemişler. Be-nūk; 
bā ḥarf-i muṣāḥabet, nūk her nesneniñ sivri ucına dirler. Muşk-āmīz vaṣf-ı 
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terkībīdir, müşk ḳarışdırıcı1. (M,T+ Naḳşī; yā ḥarf-i vaḥdet. Mī-nigār; mī ḥarf-i 

te�kīd, nigār fi�l-i emr müfred muḫāṭab, nigārīden’den, naḳş eyle dimekdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Bilürem ki Çīn Nigār-ḫāne’si sarāyıñ olısar degildir, lākin 

müşk-āmiz ḳalemiñ ucıyla bir naḳş naḳışla2, ya�nī Nigār-ḫāne nuḳūşına ḳādir 

degil iseñ ḳalem ucıyla bir nesne yaz, ḫālī ṭurma. Ḥāṣılı, ‘Mā lā-yudreku kulluhu 
lā-yutreku kulluhu’3 ḥasebince ef�āl-i enīḳaya ve a�māl-i daḳīḳaya ḳādir degil iseñ 

bi’l-külliye terk  eylemek olmaz, ḳādir olduġuñ deñlü �amele sa�y idüp tek ṭurma.

ی وه  ی  از ا כ  د در 
אر آ אرد زان د א  אر دم  

Dilā der-mulk-i şeb-ḫīzī ger ez-endūh ne-grīzī

Dem-i ṣoḥbet bişārethā bi-y-āred zān diyār āḫir

Mulk-i şeb-ḫīzī iżāfeti beyāniyyedir. Şeb-ḫīz vaṣf-ı terkībīdir, ḫīzīden’den, 

gice ḳalḳıcı dimekdir. Endūh ġam u ġuṣṣa. Ne-grīzī fi�l-i nefy-i istiḳbāl müf-

red muḫāṭab, ḳaçmazsañ dimekdir. Dem-i ṣoḥbet beyāniyye ve mübtedā ve 

bi-y-āred ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, eger şeb-ḫīzlik mülkinde ġamdan ve zaḥmet-

den ḳaçmazsañ ya�nī şeb-ḫīz olmaġı iḫtiyār iderseñ ṣabāḥ nefesi saña diyār-ı 

cānāndan muştuluḳlar getürür elbette. Ḥāṣılı, giceler ḳalḳup cānāna ḫulūṣ-ı 

ṭaviyyetle teveccüh iderseñ ṣabāḥ vaḳtinde saña kūy-ı cānāndan ḫayırlı ḫaber-

ler gelür elbette.

ن   آورد אه زا زد   ن   
م دار آ א  א ز  א    

Butī çun māh zānū zed meyī çun la�l pīş āverd

Tu gūyī tā�ibem Ḥāfıẓ zi-sāḳī şerm dār āḫir

(M,T+ Butī; yā ḥarf-i vaḥdet. Zānū zed diz çökdi. Meyī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Tā�ib ism-i fā�ildir, tevbekār ma�nāsına.)

Maḥṣūl-i Beyt: Māh gibi bir maḥbūb diz çökdi ve la�l gibi bir bāde öñine 

getürdi, Ey Ḥāfıẓ, sen tā�ibim dirsin ya�nī şarābdan tevbekārım, şimden girü 

içmem dirsin, sāḳīden ḥicāb eyle, (317b) bu sözi söyleme. Ḥāṣılı, māh gibi bir 

dilberle içmeyince nice ṣabr idersin.

1 S, F: müşk ḳarışdırıcı dimekdir, ya�nī mürekkeb ḳarışdırıcı. 

2 S, M: bir naḳş naḳş eyle. 

3 Bir şey bütünüyle elde edilmezse bütünüyle terk edilmez. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel1

Fā�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt2

אر אب  א  א  א
אر אب  اب  א  כ دو 

Sāḳiyā māye-i şebāb bi-y-ār

Yek du sāġar şerāb-ı nāb bi-y-ār

Māye aṣl’a dirler, şebāb’a iżāfet lāmiyyedir, şebāb yigitlik dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, yigitlik sermāyesin getür, ya�nī bir iki sāġar şarāb-ı 

ṣāfī getür, zīrā sermāye-i civānīdir, ya�nī pīr nūş iderse civān olur.

داروی درد   
אر אب  אن  و  כ در

Dārū-yı derd-i �ışḳ ya�nī mey

K’ū’st dermān-ı şeyḫ u şāb bi-y-ār

Şābb, bā’nıñ teşdīdiyle, yigitdir, żarūret-i vezn içün taḫfīf ḳılındı.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ derdiniñ dermānı ya�nī şarāb ki ol şarāb pīriñ ve yigi-

diñ dermānıdır getür, ḥāṣılı, şarāb getür.

אم אده و  אه  א و  آ
אر אب  אن  آ در 

Āftāb’est u māh bāde vu cām

Der-miyān-ı meh āftāb bi-y-ār

Bāde’yi āftāb’a ve cām’ı māh’a teşbīh eyler.

Maḥṣūl-i Beyt: Āfitāb u māhdır bāde ve cām, māh gibi cām içinde āfitāb 

gibi bāde getür.

1 M: ez-baḥr-i ḫafīf. 

2 S: Mefā�ilün Fā�ilātün Fe�ilāt. 
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אم כ   כ  
אر אب  د را ز  
Mī-koned �aḳl ser-keşī-i tamām

Gerdeneş-rā zi-mey ṭınāb bi-y-ār

(S,T+ Ṭınāb çādır ipi, bunda murād muṭlaḳ ipdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: �Aḳıl tamām serkeşlik ider. Boynın baġlamaġa bādeden 

ṭınāb getür.

ا آ ن ا آ 
אر  آن آ  آب 

Bi-zen īn āteş-i merā ābī

Ya�nī ān āteş-i çu āb bi-y-ār

Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳīye ḫiṭāb idüp buyurur: Benim bu āteşime ṣu sep, ya�nī 

ol ṣu gibi ergiyen1 āteşi getür.

אدی رو  ا ر  
אر ب  ن  אب  אدۀ 

Gul eger reft gū be-şādī rev

Bāde-i nāb-ı çun gul-āb bi-y-ār

Maḥṣūl-i Beyt: Gül eger gitdiyse ey sāḳī, sen di, var şenlikle git, ya�nī şād 

u ḫandān var git di ve bize gül-āb gibi bāde-i nāb getür, ya�nī sāfī şarāb getür.

א     ار 
אر اب    

Ġulġul-ı bulbul er ne-mānd çi ġam

Ḳulḳul-ı şīşe-i şerāb bi-y-ār

Maḥṣūl-i Beyt: Eger bülbülüñ ġulġulı ḳalmadıysa ne ġam, şarāb şīşesiniñ 

ḳulḳulını getür, ya�nī ṣavt-ı bülbül yoġise ḳulḳul-ı ṣürāḥīyi bize getür.

אد ر  ر   دوران 
אر אب    و ر

Ġam-ı devrān me-ḫor ki reft be-bād

Naġme-i barbaṭ u rubāb bi-y-ār2

1 M: erigen. F nüshasında râ harfinin üzeri cezimli. 

2 S’de barbuṭ ve rebāb olarak harekelenmiş. 
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Barbaṭ, (M,T+ iki bā’nıñ fetḥalarıyla,) ḳopuz ve rubāb ıḳlıḳdır1.

Maḥṣūl-i Beyt: Devrān ġamın yeme ki bāda vardı diyü, ya�nī fenā oldı. 

Ḳopuzla rübāb2 naġmesini getür, ġayrısı efsānedir.

ان د اب  و او  
אر اب  دارو כ ا 

Vaṣl-ı ū cuz be-ḫāb ne-tvān did

Dārūyī k’ū’st aṣl-ı ḫāb bi-y-ār

Maḥṣūl-i Beyt: Vaṣl-ı cānānı düşden ġayrıda görmek olmaz, imdi bir dārū 

ki uyḳunuñ aṣlıdır, getür, ya�nī şarāb uyudur ḳısmıdır, zīrā şarābıñ bir ṣıfatı3 

murḳıddır, (M,T+ ruḳūddan,) uyudıcı ma�nāsına. Pes, baña şarāb getür ki içüp 

mest olup uyḳuya varayım, bāşed ki cānānı düşümde görem.

אم د אر     
אر اب  م  כ  א 

Gerçi mestem se çār cām-ı diger

Tā be-kullī şevem ḫarāb bi-y-ār

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi mestim üç dört ḳadeḥ daḫi vir, tā külliyyen ḫarāb 

olayım.

א ده ان  כ دو ر 
אر اب  א و    

Yek du rıṭl-ı girān be-Ḥāfıẓ dih

Ger gunāh’est u ger ẟevāb bi-y-ār

Maḥṣūl-i Beyt: Bir iki aġır rıṭl Ḥāfıẓ’a vir, ya�nī yarım baṭmān şarāb alur 

ḳadeḥi Ḥāfıẓ’a vir, eger günāh u eger ẟevab (318a) hemān getür ey sāḳī, ya�nī 

her ne ise getür biri4. Ḥāṣılı, cemī� ebyātıñ āḫirinde bi-y-ār ile muḫāṭab olan 

ġazeliñ evvelinde meẕkūr olan sāḳīdir.

1 S: ıḳlıġdır. 

2 S: ıḳlıġ. 

3 S: şarābıñ bir adı, ṣıfatı. 

4 M, T: eger günāh u eger ẟevab hemān getür biri.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Ḫafīf

Fā�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt1

אر ش ر א   و 
אر אز  ر د 

Serv-i bālā-bulend-i ḫoş-reftār

Dil-ber-i nāzenīn-i gul-ruḫsār

Taḳdīri ey serv ve ey dil-ber’dir, ḥarf-i nidā ḥaẕf olundı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey reftārı güzel, ḳāmeti bülend serv, ey gül-ruḫsār2 nāzlı dilber.

אری دۀ  א  دل 
א دار ا  ای  از 

Dil-i mā burde�i be-�ayyārī

Ez-berāy-ı Ḫudā nigāheş dār

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim göñlümüzi �ayyārlıḳla almış ve iletmişsin, Allāh içün 

anı ḥıfẓ u ṣıyānet eyle.

אدو م دو   א 
ار א  و  در دل  

Tā bi-dīdem du çeşm-i cādūyet

Der-dil-i men ne-mānd ṣabr u ḳarār

Tā ibtidā-yı ġāyet içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: O vaḳtden beri ki iki cādū gözüñ gördüm, benim göñlüm-

de ṣabr u ḳarār ḳalmadı.

א  ز ا  ا
ار כ را د  د 
Sunbul-i zulf eger ber-efşānī

Ne-buved muşk-rā diger miḳdār

1 <S: Fā�ilün Fā�ilātü Fā�ilātü>

2 M: gül ruḫsārlı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Sünbül-i zülfi eger silkerseñ daḫi müşke miḳdār ḳalmaz, 

ya�nī müşküñ miḳdārı olmaz.

כ د  א   و
אر ش ای   א כ
Bī-vefāyī me-kon diger pīşe

Be-vefā kūş ey but-i �ayyār

Maḥṣūl-i Beyt: Vefāsızlıġı daḫi ṣan�at eyleme, vefāya sa�y eyle ey büt-i �ayyār.

از א   אه 
ردار دی ز   א כ כ

Gāh gāhem be-būse�i bi-nevāz

Tā ki kerdī zi-�omr ber-ḫordar

Maḥṣūl-i Beyt: Gāh gāh beni bir būse ile ri�āyet eyle, tā ki �ömürden 

ber-ḫordār olasın.

ا א  כ 
אر ۀ   زر و د

Ḥāfıẓ-ı mustmend ki ḥayrān’est

Bende-i tu’st bī-zer u dīnār

Mustmend igli ma�nāsınadır, ya�nī marażdan veyā ḳahrdan iglemiş.

Maḥṣūl-i Beyt: Müstmend Ḥāfıẓ ki ḥayrāndır, seniñ ḳuluñdur aḳçesiz ve 

altunsuz, ya�nī ṭav�an ve raġbeten saña ḳul olmuşdur.

Bu iki ġazel yanımızda olan devāvīnde bulınmadı, ammā şāriḥler biri birine 

taḳlīdle yazmışlar, biz de anlara taḳlīdle yazdıḳ.
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[ZĀ HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’z-zā�i1

298

 Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אز دم  ار دو כ ه   כ د
از ه  אز  כ  ای כאر  

Menem ki dīde be-dīdār-ı dōst kerdem bāz

Çi şukr gūyemet ey kār-sāz-ı bende-nevāz

Dīdār bunda yüzdür. Kerdem bāz açdım dimekdir. Kār-sāz ve ben-
de-nevāz vaṣf-ı terkībīdir, sāzīden’den ve nevāzīden’den, iş düzici ve bende oḫ-

şayıcı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ki gözümi dostuñ rūyına açdım ya�nī dostuñ rūyını 

gördüm, saña ne şükür söyleyeyim ey ḳulını oḫşayıcı, işin düzici Allāh, ya�nī 

ḳulını tedārük idüp maṣlaḥatını düzici2.

ی אر  אز   رخ از 
אز ی  אك כ اد  אی  כ כ
Niyāzmend-i belā gū ruḫ ez-ġubār me-şūy

Ki kīmyā-yı murād’est ḫāk-i kūy-ı niyāz

Niyāz iḥtiyāc ve mend edāt-ı nisbetdir, iḥtiyāclı dimekdir, belā’ya iżāfet 

lāmiyyedir ve gū’nuñ mef�ūli. Ve ruḫ, me-şūy’uñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-ġubār 
ġayr-i ṣarīḥi ve mecmū�ı maḳūl-i ḳavldir, taḳdīri ez-ġubār-ı kūy-ı niyāz’dır. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Kīmyā-yı murād beyāniyye. Ḫāk-i kūy-ı niyāz lāmiyye ve 

beyāniyyedir mecāzen.

Maḥṣūl-i Beyt: Belā faḳīr u muḥtācına söyle, yüzüñi kūy-ı niyāz ġubārın-

dan yuma, ya�nī her belāya ṣabr eyle ve şikāyet eyleme, zīrā kīmyā-yı murāddır 

1 S: Fī ḥarfi’z-zā�i.

2 S: maṣlaḥatını düzici Allāh. 
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niyāz maḥallesiniñ ḫāki. Ḥāṣılı, niyāzı ya�nī �arż-ı ḥāceti elden koma, zīrā 

niyāzmendi her kimse ri�āyet ider, ya�nī tevāżu� murād kīmyāsıdır ki mütevāżi� 

murādın bulur. Ḥāṣılı, tevāżu� u tażarru� murāda vuṣūle (318b) sebebdir.

ه دی ای د אر כ ه כ ا כ دو 
אز א כ  رخ دو כ  و 

Be-yek du ḳaṭre ki īẟār kerdī ey dīde

Besā ki ber-ruḫ-ı devlet konī girişme vu nāz

Be-yek; bā ḥarf-i sebeb. Ber bā-yı ṣıla ma�nāsınadır, ruḫ-ı devlet beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey dīde, bir iki ḳaṭre sebebiyle ki īẟār eylediñ, devlet yüzine 

çoḳ girişme ve nāz eylersin, (S,F+ ya�nī bir miḳdār gözaşı döküp aġlamaḳ sebe-

biyle devlet-i viṣāl-i cānān yüzine çoḳ girişme ve nāz eylersin,) ya�nī rūy-ı viṣāl-i 

cānānı görüp şād (M,T+ u ḫandān) olursun. Ḥāṣılı, tażarru� ve niyāzla aġlamaḳ 

vuṣūl-i devlet ü sa�ādete sebebdir.

א ن  כ  אرت ار  
אز ل   در  

Ṭahāret er ne be-ḫūn-ı ciger koned �āşıḳ

Be-ḳavl-i muftī-i �ışḳeş durust nīst nemāz

Be-ḳavl-i muftī-i �ışḳeş iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir ve şīn-i żamīr 

�āşıḳ’a rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger (S,F+ �āşıḳ) ḫūn-ı cigerle ṭahāret eylemezse ya�nī ḳan 

aġlayup ḫūna ġarḳ olmazsa �ışḳ müftīsi ḳavliyle anıñ namāz u niyāzı ṣaḥīḥ 

degildir. Ḥāṣılı, �āşıḳıñ gözi giryān ve cigeri biryān olmazsa ehl-i �ışḳıñ ḳatında 

maḳbūl ü maṭbū� degildir.

אب ای دل אن  ت   כ ز 
از د راه  از  و  כ 

Zi-muşkilāt-ı ṭarīḳat �inān me-tāb ey dil

Ki merd-i rāh ne-y-endīşed ez-nişīb u firāz

�İnān, me-tāb’ıñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve zi-muşkilāt ġayr-i ṣarīḥi. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Merd-i rāh lāmiyye. Ne-y-endīşed fi�l-i nefy-i istiḳbāl,  fikr eylemez ya�nī ḳa-

yırmaz dimekdir. Nişīb iniş ve firāz yoḳuş, evvellerinde fetḥ u kesr cā�izdir.
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Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ ṭarīḳatı müşkilātından �inānıñ döndürme ey göñül, 

ya�nī i�rāż eyleme, zīrā �ışḳ yolınıñ eri inişden ve yoḳuşdan ḳayırmaz, ya�nī �āşıḳ 

ṭarīḳ-i �ışḳda zaḥmet ü meşaḳḳatden endīşe eylemez.

م ف    از     
م راز אغ   و را در   

Men ez-nesīm-i suḫan-çīn çi ṭarf ber-bendem

Çu serv-i rāst derīn bāġ nīst maḥrem-i rāz

(M,T+ Nesīm-i suḫan-çīn beyāniyye.) Suḫan-çīn (M,T+ vaṣf-ı terkībīdir,) 

ġammāz ma�nāsına. Ṭarf fā�ide. Serv-i rāst beyāniyye. Derīn bāġ; taḳdīri bāġ-ı 

�ışḳ u maḥabbet’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben nesīm-i ġammāzdan ne fā�ide baġlarım çünki serv-i 

müstaḳīm bāġ-ı �ışḳ u muḥabbetde maḥrem-i rāz degildir. Ya�nī serv bunca 

istiḳāmetle �āşıḳa bāġ-ı �ışḳda maḥrem-i rāz degil, yā nesīm-i ġammāzdan �āşıḳ 

ne fā�ide ḥāṣıl ider. Nesīme ġammāz didikleri anıñçündür ki būy-ı zülf-i cānānı 

�āleme münteşir ider. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; ṭoġrı serv gibi bu bāġda maḥ-

rem-i rāz degildir diyenler ma�nāyı ṭoġrı söylememişler1.

א  אزی   אم  در 
אز אز    ا  در 

Derīn maḳām-ı mecāzī be-cuz piyāle me-gīr

Derīn serāçe-i bāzīçe ġayr-i �ışḳ me-bāz

Maḳām-ı mecāzī beyāniyye, murād dünyādır ki fānī-i maḥżdır. Serāçe-i 
bāzīçe de beyāniyyedir, bāzīçe oyuncaḳ, ya�nī oyuncaḳ sarāyı ki dünyā murāddır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu maḳām-ı mecāzīde piyāleden ġayri ṭutma, ya�nī eliñe 

piyāle ve cāmdan ġayri nesne alma. Bu oyuncaḳ sarāyında da �ışḳdan ġayrı 

oynatma2, ya�nī �ışḳdan ġayri nesneye meşġūl olma, ya�nī �āşıḳ ol.

ا   از   
אز אزی آ   آن  כ از 

Egerçi ḥusn-i tu ez-�ışḳ-ı ġayr mustaġnī’st

Men ān niyem ki ezīn �ışḳ-bāzī āyem bāz

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 S, M: oynama. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi seniñ ḥüsnüñ (319a) aġyārıñ �ışḳından müstaġnī-

dir ya�nī kimseniñ �ışḳına muḥtāc degildir, ammā ben ol kimse degilim ki bu 

�ışḳ-bāzlıḳdan girü gelem, ya�nī rücū� idüp ferāġat idem, ya�nī maḥbūb-dostlıġı 

terk eylemem1.

ز درون      כ ز 
אز כא כ    س  כ  ز ا

Çi gūyemet ki zi-sūz-ı derūn çi mī-bīnem

Zi-eşk purs ḥikāyet ki men niyem ġammāz

Maḥṣūl-i Beyt: Saña ne diyem ki sūz-ı derūndan ne görürüm, ya�nī ben 

beyān idemezem āteş-i dilden gördügümi, eşkden ṣor ḥikāyeti ki ben ġammāz 

degilim, ya�nī eşk ġammāzdır ki muḥabbet ü �ışḳı iẓhār ider.

א  ض   ور  
אز د را  ا אل دو 
Ġaraż girişme-i ḥusn’est v’er ne ḥācet nīst

Cemāl-i devlet-i Maḥmūd-rā be-zulf-i Ayāz

Maḥṣūl-i Beyt: Sulṭān Maḥmūd’uñ Ayāz’ı sevmeden murādı Ayāz’ıñ gü-

zelligi ve ḥüsniniñ nāz u şīvesidir, ya�nī �ışḳ u muḥabbetiñ ḥarekāt u sekenātı-

dır, yoḳsa iḥtiyācı yoḳdur Sulṭān Maḥmūd’uñ devleti cemāliniñ Ayāz’ıñ zül-

fine. Ya�nī anıñ devleti salṭanat devletidir ki ḥüsn ü bahāda zīnet ü pīrāyeye 

iḥtiyācı yoḳdur. Pes, Ayāz’ı sevmeden ġaraż tecellī-i cemāl ü girişme-i ḥüsndür, 

ya�nī aralarında nāz u şīvedir.

د א   ا  ل 
א  آورد آواز אم כ  در آن 

Ġazel-serāyī-i Nāhīd ṣarfe�i ne-bered

Der-ān maḳām ki Ḥāfıẓ ber-āvered āvāz

Ṣarfe ziyāde, bunda teraḳḳī murāddır. Nāhīd Zühre yıldızıdır ki sāzende-

ler aña mensūbdur. Ġazel-serā vaṣf-ı terkībīdir, serayīden’den, ġazel ırlayıcı 

dimekdir, sīn’de fetḥa ve kesre cā�izdir, yā-yı evvel aṣlī ve yā-yı ẟānī iżāfet içün 

gelmişdir, (M,F+ iżāfet lāmiyyedir.) Ber-āvered ḳaldıra dimekdir, āvāz mef�ūli.

1 S: ya�nī rücū� ve ferāġat idüp maḥbūb-dostlıġı terk idem, eylemem. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Zühre’niñ ġazel ırlayıcılıġı1 ṣarfe iletmez ya�nī teraḳḳī ey-

lemez şol maḳāmda ki Ḥāfıẓ āvāz ḳaldıra ya�nī ġazel-serāylıḳ eyleye. Ḥāṣılı, 

(M,T+ Ḥāfıẓ) �ışḳ dāstānını oḳuduġı yerde Zühre’niñ āvāzı pest olur.

299

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אز כאم   م  כ כ د ار 
אز א د د א   ق و  ز روی 

Hezār şukr ki dīdem be-kām-ı ḫīşet bāz

Zi-rūy-ı ṣıdḳ u ṣefā geşte bā-dilem dem-sāz

Ḫīşet tā’sı ma�nā cihetinde bāz’a muḳayyeddir. Dem-sāz vaṣf-ı terkībīdir, 

sāzīden’den, dem nefes, dem-sāz’ıñ ma�nāsı hem-nefesdir ya�nī muṣāḥib.

Maḥṣūl-i Beyt: Biñ şükür ki gine seni kendi murādımca gördüm. Mıṣrā�-ı 

ẟānī dīdem’i beyān ider, ya�nī ṣıdḳ u ṣafā cihetinden göñlümle muṣāḥib olmuş, 

ya�nī seni göñlümle ḫulūṣ-i ṭaviyyetle muṣāḥib olmuş gördüm. Ḫāce viṣāl-i 

cānāna hezār şükür ider.

אن  ره   رو
از  راه  از  و 

Revendegān-ı ṭarīḳat reh-i belā siperend 

Ḥarīf-i rāh ne-y-endīşed ez-nişīb u firāz

Revendegān elif ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, reven-
de seyyāḥ ma�nāsınadır, ṭarīḳat’a iżāfet lāmiyyedir (M,T+ mecāzen.) Siperend, 

sīn’iñ żammı ve kesriyle, lafẓ-ı müşterekdir, ıṣmarlamaḳ ve çignemek beynin-

de, bunda çignemekden yürümek murāddır. Ḥarīf bunda muṭlaḳ şaḫıṣ ma�nā-

sınadır, rāh’a iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳat sālikleri ve seyyāḥları belā yolına giderler ya�nī 

belādan ḳaçmazlar, zīrā yol eri yoluñ inişinden ve yoḳuşından ḳayırmaz, ya�nī 

iniş ve yoḳuş (319b) ḫāṭırına gelmez.

1 T: ırlayıcıligi. 
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ی ر אن  ز  و    
م راز אب כ  כ   ار
Ġam-ı ḥabīb nihān bih zi-custucūy-ı raḳīb

Ki nīst sīne-i erbāb-ı kīne maḥrem-i rāz

Sīne-i erbāb-ı kīne lāmiyyelerdir. Maḥrem-i rāz maṣdarıñ mef�ūline iżā-

feti ḳabīlindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥabībiñ ġamı cust u cūy-ı raḳībden nihān olmaḳ yeg-

dir, ya�nī raḳīb arayup bulmasından ve bilmesinden, ḥāṣılı, ıṭṭılā�ından. Zīrā 

erbāb-ı kīneniñ sīnesi maḥrem-i rāz degildir, ya�nī sırr-ı cānāna lāyıḳ degildir.

و ر  אس כ    
אز ز و  א ر  ت   

Bedīn sipās ki meclis munevver’est be-dōst

Geret çu şem� cefāyī resed bi-sūz u bi-sāz

Bedīn; bā ḥarf-i sebeb. Ki ḥarf-i beyān. Be-dōst; bā ḥarf-i muṣāḥabet. 

Cefāyī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Bi-sāz ḳāni� ol dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu şükür sebebiyle ki meclis dostla münevver ü rūşendir, 

eger saña şem� gibi bir cefā irişürse yan ve ḳāni� ol. Ḥāṣılı, dostiçün yanmaḳdan 

ḳaçmamaḳ gerek, belki anıñçün yanmaġa rāżī olmaḳ gerek.

א  ز ا د   د
אز אن و  دارد  כ כ د از 

Be-nīm būse du�āyī bi-ḫir zi-ehl-i dilī

Ki keyd-i duşmenet ez-cān u cism dāred bāz

(M,T+ Du�āyī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bi-ḫir; bā ḥarf-i te�kīd ve ḫir fi�l-i emr müf-

red muḫāṭabdır, ṣatun al ma�nāsına.) Ehl-i dilī; iżāfet lāmiyyedir (M,T+ ve yā 

ḥarf-i vaḥdet.) Ki ḥarf-i ta�līl. Keyd-i duşmenet maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir 

ve lāmiyye. Dāred bāz girü ṭutar ya�nī men� ider dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yarım būse ile bir ehl-i dilden bir du�ā al, ya�nī bir �āşıḳ-ı 

ṣādıḳı ri�āyet idüp bir ḫayır du�āsın al, tā ki ol du�ā (S,T+ veyā �āşıḳ,) düşmeniñiñ 

(M,T+ keydini) cān u cismiñden men� eyleye, ḥāṣılı, seni �aẕāb u belādan ḥıfẓ u 

ṣıyānet eyleye.
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وی  آ از    כ 
אل دراز א  ح د آ ان כ 
Melāletī ki be-rūy-ı men āmed ez-ġam-ı tu

Tuvān ki şerḥ dehem Āṣafā be-sāl-i dirāz

Maḥṣūl-i Beyt: Bir melāmet ki benim yüzüme geldi seniñ ġamıñdan, ya�nī 

seniñ ġam u ġuṣṣañdan baña gelen belālar ve melālleri ey Āṣaf ya�nī ey vezīr-i 

a�ẓam, uzun yılda anı şerḥ eylemek olur ancaḳ. Bir iki günde şerḥ u beyān 

eylemek olmaz.

אز اق و  כ ز  در 
از א  אی  א  ای 
Fikend zemzeme-i �ışḳ der-�Irāḳ u Ḥicāz

Nevā-yı bāng-ı ġazelhā-yı Ḥāfıẓ-ı Şīrāz

Zemzeme āvāze ya�nī çav, �ışḳ’a iżāfet beyāniyyedir. �Irāḳ u Ḥicāz īhām 

ṭarīḳiyle meẕkūrlardır, ya�nī �Irāḳ’dan murād �Irāḳ-ı �Acemdir ki Iṣfahān ve 

nevāḥīsidir ve Ḥicāz’dan Mekke ve nevāḥīsidir. Ve maḳāmātda �Irāḳ uṣūl-ı 

erba�anıñ ikincisidir ve Ḥicāz māye1 ve būselik āvāzıdır. Nevā da īhām ṭarīḳiyle 

vaḳ�i olmışdur, ṣıyt u ṣadā ma�nāsına ve naġme-i Iṣfahān’ıñ fer�i olan Nevā ki 

Ḥüseynī’yle fer�iyyetde müştereklerdir. Nevā-yı bāng-ı ġazelhā iżāfetleri lā-

miyyelerdir mecāzen.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ āvāzını �Irāḳ u Ḥicāza ṣaldı Ḥāfıẓ-ı Şīrāz’ıñ ġazelleriniñ 

bāngı nevāsı ya�nī āvāzınıñ ṣıyt u ṣadāsı. Ḥāṣılı, �ālemde ġazelleri şöhret buldı.

1 T, F: māyāh. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אز ش آن  כ در آ   و 
אز אز  و  כ  כ  
Ḫoş ān şebī ki der-āyī be-ṣed girişme vu nāz

Konī tu nāz be-şūḫī vu men keşem be-niyāz

(M,T+ Şebī; yā ḥarf-i vaḥdet.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfatdır. Der edāt-ı te�kīd.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫoş ol gice ki yüz nāz u şīve ile gelesin, şūḫluḳla ve ḥaşa-

rılıġla nāz u şīve eyleyesin1 ve ben nāz u şīveñi çekem. Pes, ol2 gice ziyāde ḫoş 

gicedir.

א אن  א     درو כ
אز م  א  ا כ   دل 

Çu ġonçe sırr-ı derūneş kucā nihān māned (320a)
Dil-i merā ki nesīm-i ṣabā’st maḥrem-i rāz

Sırr-ı derūneş lāmiyyelerdir, şīn-i żamīr dil’e rāci�dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr 

ṭarīḳiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Gonçe gibi sırr-ı derūnı ḳanda gizlü ḳalur benim göñlü-

müñ ki nesīm-i ṣabā maḥrem-i rāzıdır?  Bunda iki i�tibār var, birisi oldur ki 

ġonçeniñ sırr-ı derūnı maḫfī ḳalduġı gibi benim dilimiñ sırrı maḫfī ḳalmaz, 

zīrā ġoncanıñ derūnı ḳat ḳat yapraḳlar içindedir. Birisi de oldur ki ġonçeniñ 

sırr-ı derūnu maḫfī ḳalmadıġı gibi benim dilimin daḫi ḳalmaz, zīrā ikisine bile 

nesīm-i ṣabā maḥrem-i rāzdır, pes, ikisiniñ de rāzını keşf ider. Zīrā ṣabānıñ 

şānındandır ġonçeyi fetḥ eylemek, pes, sırr-ı derūnı mekşūf olur.

ا    دا ز  
ا ز  دراز  ز   

1 S: şīveyle gelesin, sen ḥaşarılıḳ ve ḫoşluḳ ile nāz ve şīve eyleyesin. 

2 T, F: bu. 
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Umīd-i ḳadd-i tu mī-dāştem zi-baḫt-ı bulend

Nesīm-i zulf-i tu mī-ḫāstem zi-�omr-i dirāz

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḳaddiñ ümīdini ṭutardım baḫt-ı bülendden, ya�nī ṭā-

li�-i bülendden seniñ ḳāmetiñe vuṣūl umardım. Seniñ zülfüñ nesīmini dilerdim 

�ömr-i dirāzdan, ya�nī çoḳ yaşamaḳdan murādım seniñ (M,T+ zülfüñ) nesīmine 

mālik olmaḳ idi. �Ömre dırāzlıḳ mülāyim olduġı gibi zülfe de münāsibdir.

א ا א  د כ    
אز د      כ כ

Çi fitne būd ki meşşāṭa-i ḳażā engīḫt

Ki kerd nergis-i şūḫeş siyeh be-surme-i nāz

Meşşāṭa-i ḳażā beyāniyye. Nergis-i şūḫ da böyledir. Surme-i nāz da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne fitne idi ki ḳażā bezekçisi peydā eyledi ya�nī vücūda 

getürdi ki ol cānānıñ çeşm-i şūḫını ya�nī maṭbū� gözini nāz sürmesiyle siyāh 

eyledi, ya�nī ḳara gözli yaratdı.

ز א כ زدم  در دل از    
אن دراز אل  در  ی روز و

Çi ḥalḳahā ki zedem ber-der-i dil ez-ser-i sūz

Be-būy-ı1 rūz-ı viṣāl-i tu der-şebān-ı dirāz

Çi bunda mübālaġa ma�nāsını ifāde ider, niteki sābıḳan beyān olundı. Ki 
ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat. Der-i dil lāmiyyedir mecāzen. Ser cihet ma�nāsı-

nadır. Sūz ismdir, yanġın ve ḥarāret ma�nāsına, iżāfet beyāniyyedir. Be-būy-ı2 
rūz-ı viṣāl-i tu; bā ḥarf-i muṣāḥabet ve iżāfetler lāmiyyelerdir3. Şebān elif ve 

nūn’la cem�i ḫilāf-ı ḳıyāsdır, dirāz’a iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ne ḥalḳalar ki göñüller ḳapusına urdum ṣıdḳ u sūz cihetin-

den, ya�nī cān u göñülden niçe erbāb-ı ḳalbe mülāzemet ü müdāvemet eyledim 

uzun gicelerde, seniñ viṣāliñ (M,T+ güni) ümīdiyle. Ḥāṣılı, uzun gicelerde niçe 

himmet ṣāḥibi ehl-i4 dile teveccüh eyledim saña vuṣlat bulmaḳ ümīdiyle, ya�nī 

ṣıdḳ-ı teveccühle uyumadım seniñ viṣāliñ ümīdiyle.

1 S, M: be-rūy-ı. F: be-būy-ı şem�-i viṣāl-i tu.

2 S, M: be-rūy-ı. 

3 S: bā ḥarf-i muṣāḥabet, şem� bunda żiyā cihetinden rūza işāretdir ve iżāfetler lāmiyyelerdir. 

4 S: aṣḥāb-ı. 
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אی ر ر  و  כ ز  ا  
ی دراز ارد  از  ا  
Merā çi fikr zi-cevr-i tu vu cefā-yı raḳīb

Esīr-i �ışḳ ne-dāred ġam ez-belā-yı dirāz

Maḥṣūl-i Beyt: Baña ne endīşe ve ne ḳayġu seniñ cevriñden ve raḳībiñ 

cefāsından. Zīrā �ışḳ esīri uzun belālardan ġam yemez, ya�nī �āşıḳ cānān cāni-

binden ne ḳadar ki1 belā gelse ġam çekmez.

م  روح روح   א 
אز אد    ار ر  

Ṣabā be-maḳdem-i gul revh-i rūḥ mī-baḫşed

Hezār raḥmet-i Ḥaḳ bād ber-çunīn ġammāz

Be-maḳdem-i gul; bā ḥarf-i sebeb ve iżāfet maṣdarıñ fā�ilinedir ve revh-i 
rūḥ maṣdarıñ mef�ūline. Revh, (M+ rā’nıñ fetḥiyle,) rāḥat ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabā gülüñ gelmesi sebebiyle rūḥa rāḥat baġışlar. Allāh’ıñ 

yüzbiñ raḥmeti olsun buncılayın ġammāza ya�nī ṣabāya ki cānān (320b) cāni-

binden yüzbiñ rāyiḥa-i gül2 getürür.

ر כ א   כ א  אر 
אز ز و  א و  אك  ای   رخ 

Ġubār-ı ḫāṭır-ı mā çeşm-i ḫaṣm kūr koned

Tu ruḫ be-ḫāk nih ey Ḥāfıẓ u bi-sūz u bi-sāz

Ġubār-ı ḫāṭır-ı mā iżāfetleri lāmiyyelerdir. Bunuñ gibi yerlerde ġubār’dan 

murād bī-ḥużūrluḳ ve kederdir. Ruḫ, nih’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-ḫāk ġayr-i 

ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ḫāṭırımız ġubārı ḫaṣmıñ gözini kör ider. Ey Ḥāfıẓ, 

sen yüzüñ yere ḳo ve yan ve ṣabr eyle ve ṣabr-ile ḳāni� ol.

1 S: ne deñlü. 

2 S: rāyiḥa-i ṭayyibe. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אز כ و  אق را در  ه  כ اه 
אز اه  אج را  אز כ  אن 
Be rāh-ı meykede �uşşāḳ-rā’st der-tek u tāz

Hemān niyāz ki ḥuccāc-rā be-rāh-ı Ḥicāz

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne yolında �uşşāḳıñdır yilmede ve yopurmada1 ol 

niyāz ki ḥüccācıñdır Ḥicāz yolında. Ya�nī ḥüccāc ḥac yolında nice ki tażarru� 

ve zārīlıġla giderlerse meyḫāne yolunda �uşşāḳ ancılayın niyāz u tażarru�la yiler 

ve yopurur. Mıṣrā�-ı evvelde rā’st lafẓını müstaḳil kelime ẓann idüp ma�nāsını, 

�uşşāḳ meyḫāne yolunda ṭoġrusı tek u tāzdadır, ya�nī sa�y ü ihtimām ider diyen 

beytiñ ma�nāsında ihtimām eylememiş2.

و  دو אن   ز    از 
אز א  ا دو و  داد 

Tenem zi-hecr-i tu çeşm ez-cihān furū mī-dūḫt

Umīd-i devlet-i vaṣl-ı tu dād cānem bāz

Çeşm, furū mī-dūḫt’uñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-cihān ġayr-i ṣarīḥi. Furū edāt-ı 

te�kīdidir. Mī-dūḫt  fi�l-i māżī müfred ġā�ibdir, dikdi ya�nī yumdı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ firāḳıñdan tenim cihāndan gözi3 yumdıydı. Seniñ 

vaṣlıñ ümīdi gine baña cān virdi, ya�nī ümīd-i vaṣlıñ tāze ḥayāt virdi, ya�nī beni 

iḥyā eyledi.

ت دو وم  از ز   در 
אز א آ ز    כ 

Be-hīç der ne-revem ba�d ezīn zi-ḥażret-i dōst

Çu Ka�be yāftem āyem zi-but-perestī bāz

1 M: yilmede ve yilüp yopurmada. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: gözimi. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Hīç bir ḳapuya gitmem bundan ṣoñra dostuñ ḥużūrından. 

Belī, çünki Ka�be’yi buldum, büt-perestlikden rücū� iderim. Girü gelürüm di-

mekden murādı rücū� iderim dimekdir.

ا    ز   
אز د כ آ אم  ح  ا א   כ 

Şebī çunīn be-seḥergeh zi-baḫt mī-ḫāhem

Ki bā-tu şerḥ-i ser-encām-ı ḫod konem āġāz

Şebī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān. Şerḥ-i ser-encām-ı ḫod iżāfetleri 

maṣdarıñ mef�ūline ve lāmiyyedir. Āġāz ibtidā ve evvel ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳtinde ṭāli�imden buncılayın bir gice isterim ki 

saña kendi başımdan geçeniñ şerḥini idem, ya�nī bir gice isterim ki ser-encā-

mım şerḥine başlayam anda. Ḥāṣılı, aḥvālimi mufaṣṣal beyān eyleyem.

א אه   ق  آن   ز 
אز אی دار و  ز  ت   

Zi-şevḳ-i meclis-i ān māh-ı ḫirgehī Ḥāfıẓ

Geret çu şem� bi-sūzend pāy dār u bi-sāz

Ḫirgeh, ḫā’nıñ kesri ve fetḥiyle, ḳara ev ki �Arab-ı ṣaḥrā-nişīn ve ba�żı Tere-

keme1 içinde oturur, yā ḥarf-i nisbet. Ḥāfıẓ münādā. Pāy dār ẟābit-ḳadem ol 

dimekdir. Bi-sāz ḳāni� u ṣābir ol dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ol māh-ı ḫirgehīniñ meclisi şevḳinden eger seni 

şem� gibi yaḳarlarsa ẟābit-ḳadem olup ḳāni� u ṣābir ol, ya�nī hīç şikāyet eyleme.

1 S: Terākime. M: Türkmen. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אز م   وس  د آ 
ش   آورد آواز א   כ
�Arūs-ı gul diger āmed be-bezm-i gulşen bāz

Kucā’st bulbul-i ḫoş-gū ber-āvered āvāz

Bāz diger’i te�kīd ider. Ber-āvered fi�l-i emr-i ġā�ib, ḳaldırsın dimekdir, 

ya�nī āvāz ḳaldırsın. (321a)

Maḥṣūl-i Beyt: Gül �arūsı gine bezm-i gülşene geldi. Ḳandadır bülbül-i 

ḫoş-gū, ya�nī güzel ırlayıcı bülbül ḳandadır? Āvāz ḳaldırsın, ya�nī şevḳle 

naġamāt eylesün.

א א زان כ در  כ  د ز  
از אر و  و  و  אدی و   و 

Dilā zi-hecr me-kon nāle zān ki der-�ālem

Ġam’est u şādī vu ḫār u gul u nişīb u firāz

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, hicrāndan nāle ve feryād eyleme, zīrā �ālemde 

ġam şādīyle ve gül dikenle ve iniş yoḳuşladır, ya�nī eşyā eżdādıyla mütebeyyin-

dir. Pes, hicrān u viṣāl mütelāzimāndır sā�ir eżdād mütelāzimān olduġı gibi.

אن از  و   م  כ א  دو 
از وان  ا אن ا ك כ ز 

Du tā şudem çu kemān ez-ġam u ne-mī-gūyem

Henūz terk-i kemān-ebruvān-ı tīr-endāz

Maḥṣūl-i Beyt: Yay gibi iki ḳat oldum ġamdan, ḥālbuki henūz tīr-endāz 

kemān-ebrūlarıñ1 terkini söylemem, ya�nī bunları terk eyledim dimem. Ḥāṣılı, 

ne deñlü zaḥmet çeksem civānlar muḥabbet u �ışḳını terk eylemem.

1 S: kemānların. 
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אش א د   ۀ   ز 
אز د  כ آری ار    ز 

Zi-ṭurra-i tu perīşānī-i dilem şud fāş

Ġarīb nīst zi-muşk ārī er buved ġammāz

Perīşānī; yā ḥarf-i maṣdar, dil’e iżāfet lāmiyyedir. Fāş āşikāre.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ṭurrañ (S,M+ perīşānlıġından göñlümüñ) perīşānlıġı 

āşikāre oldı. Belī, müşkden ġarīb degildir eger ġammāz olursa, ya�nī müşk el-

bette kendini belürdür. Pes, seniñ ṭurrañ perīşānlıġı da1 buncılayın benim göñ-

lüm perīşānlıġını fāş eyler.

אدم روی ه دل  ر אن    ا ز
אز ز و  ر ازل  אن  כא  آ
Ne īn zamān men-i şūrīde-dil nihādem rūy

Ber-āsitān-ı tu k’ender-ezel be-sūz u niyāz

Maḥṣūl-i Beyt: Ben şūrīde-dil hemān bu zamānda yüzümi seniñ āsitāneñe 

ḳomadım, belki2 ezelde sūz u niyāzla seniñ āsitāneñe yüz ḳoya gelmişim, ya�nī 

saña muḥabbet u �ışḳım ezelīdir.

א را כ  و  در  
از د  و  אوت  غ را   כ 

Yekī’st ṣa�b u sehl der-ṭarīḳ Ḥāfıẓ-rā

Ki murġ-rā çi tefāvut buved nişīb u firāz

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’a ṭarīḳ-i �ışḳ u muḥabbetde güç ve ḳolay birdir, ya�nī 

ne zaḥmetden maġmūm u ne raḥmetden mesrūr olur, zīrā murġa iniş ve yoḳuş 

tefāvüt eylemez.3

1 S: perīşānlıġından. 

2 T: ki. 

3 M: zīrā murġa iniş ve yoḳuşda tefāvüt olmaz. S: zīrā murġa iniş ve yoḳuş tefāvüt eylemez, ya�nī pervāz 

[idene] iniş ve yoḳuş tefāvüt eylemez. 
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Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilat

אز ان درآ  درآ כ در دل  
אز ده روان درآ  א כ در  

Der-ā ki der-dil-i ḫaste tuvān der-āyed bāz

Bi-y-ā ki der ten-i murde revān der-āyed bāz

Der-ā; der ḥarf-i te�kīd, ā elif-i memdūde ile fi�l-i emr müfred muḫaṭāb, 

gel dimekdir, āyīden’den, aṣlı āy idi, yā żarūret-i vezniçün ḥaẕf olunmuşdur. Ki 
ḥarf-i beyān veyā ta�līl. Der ḥarf-i ṣıla. Dil-i ḫaste iżāfeti beyāniyyedir. Tuvān 

ḳuvvet. Der-āyed; der ḥarf-i te�kīd. Bāz girü. Bi-y-ā; bā ḥarf-i te�kīd. Ki ḥarf-i 

beyān  veyā ta�līl. Der-ten-i murde; der ḥarf-i ṣıla ve iżāfet lāmiyye veyā beyā-

niyyedir. Revān rūḥ-ı insānī.

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki gine dil-i ḫastaya ḳuvvet gele, ya�nī seniñ gelmeñ 

sebebiyle ḫasta göñüle ḳudret u ḳuvvet gelür, gel ki ten-i mürdeye gine rūḥ 

gele. İki mıṣrā�ıñ mażmūnları müteḳāribdir. Ḳıyās, evvel mıṣrā�da bi-y-ā diyüp 

ikinci mıṣrā�da der-ā dimek idi, zīrā der-ā �ibāretini içeri gir maḳāmında is-

ti�māl iderler, imdi gelmekden ṣoñra içeri gir denür. Ḥāṣılı, iki mıṣrā� beyninde 

taḳdīm u te�ḫīr vāḳi� olmaduġı taḳdīrce1 der-ā ile (321b) bi-y-ā beyninde ol-

maḳ münāsib idi, fe-te�emmel.

אن در  א כ     
אز א  א   אب و כ  

Bi-y-ā ki firḳat-i tu çeşm-i men çunān der-best

Ki fetḥ-i bāb-ı viṣālet meger guşāyed bāz

Firḳat-i tu iżāfeti maṣdarıñ fā�ilinedir. Çeşm-i men lāmiyye. Der-best; der 
ḥarf-i te�kīd. Ki ḥarf-i beyan. Fetḥ-i bāb-ı viṣālet iżāfetleri lāmiyyelerdir mecāzen.

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki seniñ firḳatiñ benim gözümi ancılayın baġladı ki 

meger seniñ viṣāliñ fetḥ-i bābı girü aça. Ya�nī seniñ firāḳıñ te�ẟīri gözümi şöyle 

1 T: taḳdīrce bārī. 
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muḥkem baġladı ki meger viṣāliñ müyesser olup anı girü aça, ḥāṣılı, meger 

viṣāliñ sebeb ola gözüm açılmasına.

ن  ن  ز دل   כ 
אز אدئ روم ر زدا  ز  

Ġamī ki çun sipeh-i zeng dil be-ḫūn bi-girift

Zi-ḫayl-i şādi-i rūm-i ruḫet zidāyed bāz

(M,T+ Ġamī ki; yā ḥarf-i vaḥdet ve) ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Sipeh-i zeng lā-

miyye. Zeng, zā-yı �Arabīyle, ḳaralar memleketine dirler, ana nisbet idüp zengī 
dirler. Jeng, zā-yı zā-yı �Arabīyle ve �Acemīyle1, pasa da dirler. Be-ḫūn bi-gi-
rift ḳanda ṭutdı ya�nī ḳana baturdı. Ḫayl bunda �asker ma�nāsınadır. Şādī; yā 

ḥarf-i maṣdar. Ḫayl-i şādī-i rūm-ı ruḫet iżāfetleri beyāniyyelerdir. Zidāyed, 

zā’nıñ fetḥi ve kesriyle, fi�l-i mużāri� müfred ġā�ibdir, zidāyīden’den, pasdan 

açmaḳ ve açılmaḳ ma�nāsına, lāzımla müte�addī beyninde müşterekdir, bunda 

lāzımdır, açılur ma�nāsına ya�nī ṣayḳallanur.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir ġam ki zeng �askeri gibi yüregi ḫūna ġarḳ eyledi, seniñ 

rūm-ı ruḫuñ şādlıġı �askerinden girü ṣayḳallunur, ya�nī dilim firāḳıñ zenginden 

ḳarardıysa ve paslandıysa gine rūm-ı ruḫuñ viṣāliyle açılur. Rūm bunda zeng 

münasebetiyle ẕikr olmuşdur ve murād ruḫ-ı cānānıñ beyāżlıġıdır ve Rūm 

memleket adıdır aña nisbet Rūmī gelür. Ḥāṣılı, rūmı beyāżlıḳ maḳāmında ẕikr 

iderler. Niteki Ḫüsrev Deryā-yı Ebrār’da īrad eylemiş.

Beyt:  وس א از    در ذات   
אن  ا   אم و  دو  روی روم و ز 

Her nişānī ez-huner mulkī’st der-ẕāt-ı �arūs

Rūy rūm u zulf şām u her du pistān berber’est2

<T,F+ Berber’de īhām-ı laṭīf var, fe-te�emmel3.>

 آ دل  آن   دارم
אز א  א   אل   
Be-pīş-i āyine-i dil her ān çi mī-dārem

Be-cuz ḫayāl-i cemālet ne-mī-numāyed bāz

1 S: jeng zā-yı �Acemīyle. 

2 Gelinin hünerlerinden/güzelliklerinden her biri bir mülk/ülkedir. Yüz Rûm (beyaz), saç Şâm (siyah) ve 

göğüsler de Berberiler ülkesi.

3 T derkenarda başka birinin hattıyla şu açıklamalar bulunmaktadır: “Zīrā ‘pistān ber-ber’est’ mübtedā 

ḫaber i�tibār olunsa pistān sīnesi üzeredir dimek olur, ma�nā-yı ba�īdi budur. Ma�nā-yı ḳarībi murāddır 

ki pistānı berberdir dimekdir.”
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Pīş-i āyine-i dil (M,T+ lāmiyye ve beyāniyyedir. Ḫayāl-i cemālet) lāmiy-

yelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül āyīnesi ḳarşusına her ne ki ṭutarsam ya�nī her ne ki 

ḳarşusına getürürsem seniñ cemāliñ ḫayālinden ġayrısını göstermez. Ḥāṣılı, 

her ne ki ḳarşuma gelürse anda seniñ cemāliñ ḫayālini görürüm.

ان  כ  آ دور از 
אز א כ   زا  م  אره  

Bedān meẟel ki şeb ābisten’est dūr ez-tu

Sitāre mī-şumurem tā ki şeb çi zāyed bāz

Şeb ābisten �Arabīde bir ḍarb-ı meẟele işāretdir ki ‘El-leylu ḥublā’1 dirler. 

Nitekim Türkīde bu beyt meşhūrdur.

Beyt:  Dünyā ki ḥādiẟāt ile her gice yüklidir

  Gün ṭoġmadan2 neler ṭoġa kim bile nā-gehān

Dūr ez-tu mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, seniñ firāḳıñda dimekdir. Sitāre mī-şu-
murem �ibāreti iki ma�nāyı mutażammındır. Birisi uyumayup gökde yıldız ṣay-

maḳ, birisi de göz yaşı dökmekdir, zīrā göz yaşını yıldıza teşbīh eylemişler, �alā 

külli ḥāl terk-i nevmden kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol meẟel sebebiyle ki gice yüklidir (322a) diyü senden ıraḳ 

ya�nī seniñ firāḳından yıldız ṣayarım tā gice gine ne ṭoġurur diyü. Ya�nī ṣabāḥa 

dek terk-i nevm idüp saña teveccüh iderim, tā gice uyumamaḳ (M,T+ irte) ne 

fā�ide ve netīce virür diyü.

א א  ع  א כ  
אز ا  ی  و   
Bi-y-ā ki bulbul-i maṭbū�-ı ḫāṭır-ı Ḥāfıẓ

Be-būy-ı gulşen-i vaṣl-ı tu mī-serāyed bāz

Bulbul-i maṭbū�-ı ḫāṭır-ı Ḥāfıẓ iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Maṭbū� 
ṭabī�at ḳabūl eyledügi nesne. Be-būy-ı gulşen-i vaṣl-ı tu lāmiyye ve beyāniy-

yedir. Mī-serāyed, serāyīden’den, sīn’iñ fetḥi ve kesriyle, fi�l-i mużāri� müfred 

ġā�ib, ırlar dimekdir. Bāz bunuñ  gibi yerlerde te�kīd ifāde ider ancaḳ.

1 S, M: El-leyletu ḥublā. Anlamı: Gece hamiledir/yüklüdür. 

2 S, T: ṭoġmadın. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki Ḥāfıẓ’ıñ maṭbū� u maḳbūl ṭab�ı bülbüli seniñ vaṣ-

lıñ gülşeni ümīdiyle ırlar ya�nī naġme ider, ya�nī saña vāṣıl olmaḳ ümīdiyle Ḥā-

fıẓ’ıñ bülbül-i ṭab�ı naġme-serāydır, ya�nī viṣāliñe müteşevviḳdir. Meẕkūr maḳṭa� 

dīvānlarda ve Sürūrī şerḥinde ketb olan gibidir. Pes, bunda �arūs-ı gül ġazeliniñ 

maḳṭa�ını yazan nüsḫalara muḫālif yazduġından ġayri ḳāfiyede ḫaṭā eylemiş, zīrā 

bu ġazel muḳaffā ve müreddefdir ve beyt hemān muḳaffādır ancaḳ. (M,T+ 
Afe’llā-
hu 
anhu,) �aceb kör-ṭab�mış ki bu ḳadar noḳṣānı teşḫīṣ eylemez imiş1.

304

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

אز ش  روی  אز  כ  و  ای 
אز אز      אق را 
Ey serv-i nāz-ı ḥusn ki ḫoş mī-revī be-nāz

�Uşşāḳ-rā be-nāz-ı tu her laḥẓa ṣed niyāz

Serv-i nāz-ı ḥusn beyāniyyelerdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Be-nāz, mī-revī’ye 

müte�alliḳdir. �Uşşāḳ-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey güzellik serv-i nāzı ki nāz ile güzel yürürsün, �uşşāḳıñ 

seniñ nāzıña her laḥẓa yüz iḥtiyācı var, ya�nī �āşıḳlar dā�imā seniñ nāzıña 

iḥtiyāc üzredir.

אد   כ در ازل ه 
אز אی  وت  ه ا   
Ferḫande bād ḫil�at-i ḥusnet ki der-ezel

Bi-brīdeend ber-ḳad-i servet kābā-yı nāz

Ferḫunde, ḫā’nıñ fetḥiyle, mübarekdir, ḳutlu ma�nāsına. Ḫil�at-i ḥusn 

beyāniyye. Ki ḥarf-i ta�līl. Der-ezel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ḳad-i servet 
ve ḳabāy-ı nāz beyāniyyelerdir.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Mübārek olsun saña ḥüsn ḫil�ati, zīrā ezelde seniñ serv 

ḳaddiñe nāz ḫil�atini biçmişler. Pes, seniñ nāzıñ ve ḥüsnüñ ezelīdir, imdi sen 

bī-naẓīrsin.

ی  ز  آرزو ا כ  آ
אز ز و  دا  د   آ  ن 

Ān-rā ki būy-ı �anber-i zulf-i tu ārzū’st

Çun �ūd gū ber-āteş-i suzān bi-sūz u sāz

Ān-rā aña ve anıñ dimekdir. Būy-ı �anber-i zulf-i tu lāmiyye ve beyāniyye 

(M,T+ ve lāmiyyedir.) Çun edāt-ı teşbīh. �Ūd’dan murād yaḳdıḳları �ūddur ki 

a�lāsı Ḳımārīdir. <T,S,F+ Ḳımār, ḳāf ’ıñ kesriyle Hindūstān’da bir yeriñ ismidir 

ki �ūduñ maḳbūli andan gelür1.> Gū ḫiṭāb-ı �āmmdır. Ber ḥarf-i ṣıla. Āteş-i 
sūzān beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol kimseye veyā ol kimseniñ ki seniñ �anber gibi zülfüñ 

ārzūsı var, ya�nī seniñ zülfüñ ārzū ider, sen aña di, �ūd gibi āteş-i suzāna yan 

ve ṣābir u ḳāni� ol, ya�nī cānāna vuṣūl ārzū eyleyen cefāya müteḥammil ol-

maḳ gerek.

אر  دد  از  ر 
אن כאز ا در د ن زر ا  

Ez-ṭa�ne-i raḳīb ne-gerded �iyār-ı men

Çun zer eger berend merā der-dehān-ı kāz

�İyār’dan bunda murād ḥāldir. Kāz ṣındı ya�nī maḳaṣ2.

Maḥṣūl-i Beyt: Raḳībiñ ṭa�nesinden benim �ayārım dönmez (M,T+ ya�nī mü-

teġayyir olmaz eger altun gibi ṣındı aġzına iledürlerse de,) ya�nī baña her ne 

ḳadar ki cefā ve belā irişürse andan müteġayyir olup bī-ḥużūr olmam. Ḥāṣılı, 

beni pāre pāre ve rīze rīze iderlerse de yāriñ muḥabbetinden3 dönmezem.

ز دل و د  وا را ز  
از د  אرض  د را    

Pervāne-rā zi-şem� buved (322b) sūz-ı dil velī

Bī-şem�-i �āreż-ı tu dilem-rā buved gudāz

1 S: a�lāsı Ḳımārīdir ki Hindūstān’da bir yeriñ ismidir ki �ūduñ maḳbūli andan gelür. 

2 S: miḳrāż. T, F: mıḳaṣṣ. (harekeli metin)

3 S: miḥnetinden. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Pervāneniñ sūz-ı dili şem�den olur, ammā seniñ �ārıżıñ 

şem�insiz olur yüregimiñ güdāzı. Ya�nī pervāne şem�iñ viṣālinden yanarsa be-

nim yüregim seniñ şem�-i cemāliñ firāḳından yanar ve erir.

א ف  اف כ כ و دل כ 
אز ارد   ق آن   از 
Dil k’ez-ṭavāf-ı Ka�be-i kūyet vuḳūf yāft

Ez-şevḳ-i ān ḥarīm ne-dāred ser-i Ḥicāz

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül ki Ka�be-i kūyuñ ṭavāfından vuḳūf buldı ya�nī 

Ka�be-i kūyuñı ṭavāf eyledi, ol ḥarīmiñ şevḳinden Ḥicāz ārzūsını ṭutmaz. Ya�nī 

seniñ Ka�be-i kūyuñı ṭavāf eyleyen Ḥicāz ārzūsını eylemez. Vuḳūf bunda īhām 

ṭarīḳiyle meẕkūrdur.

א و   ه   ن د  دم 
از ا  אز  وی   אق ا  

Her dem be-ḫūn-ı dīde çi ḥāṣıl vużū çu nīst

Bī-ṭāḳ-ı ebrū-yı tu nemāz-ı merā cevāz

Ṭāḳ-ı ebrū-yı tu beyāniyye ve lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Her dem ve her sā�at göz ḳanıyla vużū ne ḥāṣıl ya�nī ne fā�i-

de, çünki seniñ ebrūñ kemerinsiz benim namāzıma cevāz yoḳdur. Ya�nī benim 

namāzımıñ maḳbūl olması seniñ miḥrāb-ı ebrūña olmaġladır, aña olmayan 

�ibādet maḳbūl degil.

د دوش ده   כ    ز  כ
אز א د  ن در  כ  

Ṣūfī ki bī-tu tovbe zi-mey kerde būd dūş

Bi-şkest �ahd çun der-i mey-ḫāne dīd bāz

Dūş mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfī ki sensiz ya�nī seniñ firāḳıñda meyden tevbe eylemiş 

idi. Dün gice �ahd-i tevbeyi ṣıdı çünki meyḫāne ḳapusını açıḳ gördi. Ya�nī der-i 

meyḫāneyi küşāde göricek iḫtiyārı ḳalmayup bāde-nūş oldı. 
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אن אده     ر כ ز ن 
א  راز א כ دوش از  
Çun bāde mest ber-ser-i ḫum reft kef-zenān

Ḥāfıẓ ki dūş ez-leb-i sāġar şenīd rāz

Mest bādeye ḳayd olunca ḳattāl ma�nāsınadır. Ber-ser-i ḫum da bādeye 

ḳayd olunca ḳaynayup ṭaşmasından �ibaretdir. Ḥāfıẓ’a ḳayd olunca bādeye 

mülāzemetden kināyet olur. Kef-zenān da bādeye ḳayd olunca köpük atma-

sından kināyet olur ki tāze bādeniñ şānındandır. Ḥāfıẓ’a ḳayd olunca el ḳarṣ-

maḳdan1 kināyet olur, ya�nī ayayı ayaya urmaḳdan �ibāret olur. Mıṣrā�-ı evvel 

mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfatdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde gibi mest küp başına vardı kef uraraḳ Ḥāfıẓ ki dün 

gice leb-i sāġardan rāz işitdi.

305

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

ز אی  כא  א از 
ز א  אم  دردی آ  ا 

Ber-ne-y-āmed ez-temennā-yı lebet kāmem henūz

Ber-umīd-i cām-ı la�let durdī-āşāmem henūz

Ber-ne-y-āmed ḥāṣıl olmadı dimekdir. Temennā-yı lebet maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir. Kāmem, ber-ne-y-āmed’iñ fā�ili ve ez-temennā-yı lebet 
mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi. Henūz şimdi daḫi dimekdir. (M+ Umīd-i cām-ı la�let;) 
umīd’iñ cām’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ūlinedir ve cām’ıñ la�l’e beyāniyyedir. 

Durdī; aṣlında yā müşeddeddir, żarūret-i vezniçün taḫfīf ḳılınmışdır, Fārisīsi 

durd’dur, yā’sız.

1 S: çırpmaḳdan. 



1696 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ lebiñ istemekden daḫi murādım ḥāṣıl olmadı, ya�nī 

lebiñ müyesser olmadı. Seniñ cām-ı la�liñ (323a) ümīdiyle daḫi dürd-āşāmım, 

ya�nī la�liñ emmek ümīdiyle bāde-nūşum.

روز اول ر د در  ز 
ز א  ا دا  ا  در  א  

Rūz-ı evvel reft dīnem der-ser-i zulfeyn-i tu

Tā çi ḫāhed şud derīn sevdā ser-encāmem henūz

Rūz-ı evvel’den murād rūz-ı elest’dir. Tā bunuñ gibi yerlerde �acabā ma�nā-

sınadır. Ser-encām āḫir ve �āḳıbet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Rūz-ı ezelde1 dil ü dīnim seniñ iki zülfüñ sevdāsında gitdi, 

�acabā ne olısardır bu sevdāda benim āḫirim ve �āḳıbetim? Ya�nī muḥabbet-i 

ser-i zülfeyn-i cānānda �acabā �āḳıbet-i ḥālim nice olısardır?

ن כ  כ  ده زان آب آ א  א
ز א  אن  او  אن  در 
Sāḳiyā yek cur�a dih zān āb-ı āteş-gūn ki men

Der-miyān-ı puḫtegān-ı �ışḳ-ı ū ḫāmem henūz

Āb-ı āteş-gūn şarābdır. Ki ḥarf-i ta�līl. Men mıṣrā�ı ẟānīye merhūndur. 

(S,T+ Miyān-ı) puḫtegān-ı �ışḳ-ı ū iżāfetleri lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, ol āb-ı āteş-gūndan bir cür�a vir, zīrā ben ol cānānıñ 

�ışḳı puḫteleriniñ arasında daḫi ḫāmım, ya�nī bāde-i āteş-gūn vir ki ḫāmlıġımı-

zı2 giderüp bizi puḫte eyleye. (S,T+ Şarābıñ henūz ḳaynaması tamām olmayana 

ḫām dirler ve ḳaynaması tamām olana puḫte dirler.)

כ  ا  ی  א    از 
ز ا   ز      ا

Ez-ḫaṭā goftem şebī mūy-ı tu-ra muşk-i Ḫoten

Mī-zened her laḥẓa tīġī mū ber-endāmem henūz

Tīġī; yā ḥarf-i tenkīr. Mī-zened’iñ fā�ili mūy ve mef�ūli tīġ’dir.

1 S, M: rūz-ı evvelde. 

2 S, T, F: ḫāmımız. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Bir gice ḫaṭādan seniñ mūyuña müşk-i Ḫoten didim. Şim-

di daḫi (S,F+ her laḥẓa) endāmımda olan ḳıl baña ḳılıc urur, ya�nī cānānıñ mū-

yını sen taḥḳīr eylediñ diyü a�żāmda olan mūy baña ta�ẕīb ṭarīḳiyle tīġ urur.

אن  א אم  ر روزی   
ز א  אن  آ از  ی  ا دل را 

Nām-ı men refte’st rūzī ber-leb-i cānān be-sehv

Ehl-i dil-rā būy-ı cān mī-āyed ez-nāmem henūz

Maḥṣūl-i Beyt: Benim adım bir gün cānān lebinden sehv ü ḫaṭāyla ṣādır 

olmuşdur, şimdi daḫi ehl-i dile benim nāmımdan cān ḳoḳusı gelür, ya�nī ol 

vaḳtden beri nāmımdan cān ḳoḳusı gelür. Ḥāṣılı, leb-i cānāndan ṣādır olduġı 

içün būy-ı cān gelür nāmımdan. (S,T+ Leb ve cān ẕikrinde luṭf-ı ḫafī var.)

אب ا در  د آ  روی 
ز א  א  دم  در و  ن  ود 

Pertev-i rūy-ı tu-rā der-ḫalvetem dīd āftāb

Mī-reved çun sāye her dem ber-der u bāmem henūz

Maḥṣūl-i Beyt: Āfitāb seniñ rūyuñ pertevini benim ḫalvetimde gördi, sāye 

gibi her dem ḳapımda ve ṭamımda yürür henūz, ya�nī ḳapımdan ve ṭamımdan 

gitmez. Ḥāṣılı, rūyuñ pertevine mülāzemet ider.

א   א را  در ازل داد  
ز א  ش آن  א כ    

Der-ezel dāde’st mā-rā sāḳī-i la�l-i lebet

Cur�a-i cāmī ki men medhūş-i ān cāmem henūz

Sāḳī-i la�l-i lebet iżāfetleri beyāniyyedir. Cur�a-i cāmī lāmiyye ve yā ḥarf-i 

vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Medhūş lā-ya�ḳil, ān cām’a iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ezelde sāḳī-i la�l-i lebiñ bize bir cür�a-i cām1 virmişdir ki ol 

cāmıñ daḫi medhūşıyım. Ḥāṣılı, keyfiyyeti ezelden ebede dek sürer.

ت آرام دل א א  ه  אن  ای כ  
ز دم  آرا  א  אن 

Ey ki goftī cān bi-dih tā bāşedet ārām-i dil

Cān be-ġamhāyeş supurdem nīst ārāmem henūz

1 S: bir cür�a ve bir cām. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey ol kimse ki didiñ (323b) cān vir, tā saña cānān ārām-ı 

dil ola ya�nī göñül eglencesi ola, cānımı ġamlarına teslīm eyledim, daḫi ārāmım 

yoḳdur, ya�nī cānımı anıñ yolına niẟār eyledim, ammā gine ārām u ḳarārım 

yoḳdur.

א    در  آورد 
ز ود  دم ز ا  ان  آب 

Der-ḳalem āverd  Ḥāfıẓ ḳıṣṣa-i la�l-i lebet

Āb-ı ḥayvān mī-reved her dem zi-aḳlāmem henūz

Der ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ seniñ ḳıṣṣa-i la�l-i lebiñ ḳaleme getürdi, ya�nī la�l-i 

lebiñ ḳıṣṣasını yazdı, daḫi şimdi ḳalemlerimden āb-ı ḥayvān gider, ya�nī le-

biñ ḳıṣṣasını yazalı ḳalemlerimden āb-ı ḥayvān aḳar. Ḥāṣılı, bu āb-ı ḥayvān 

gibi eş�ārı seniñ lebiñ ḳıṣṣasını yazmaḳdan oldı, ya�nī eş�ārıyla ḥayāt virdi lebiñ 

ḳıṣṣasını yazan ḳalemler1.

306

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Ḫafīf

Fā�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אز ن כ   אل  د
אز ن  כ   כ  وز 

Ḥāl-i ḫūnīn-dilān ki gūyed bāz

V’ez-felek ḫūn-ı ḫum ki cūyed bāz

Bu beyt ol ma�nāyı iş�ār ider ki ḫamra yasaġ olup yerlere dökülmüş ola.

Maḥṣūl-i Beyt: Yüregi ḳanlılarıñ ḥālini kim söyler ve felekden küpüñ ḳanı-

nı kim ister? Bāz bunuñ yerlerde te�kīd ifāde ider ancaḳ.

1 S: ya�nī eş�ārına ḥayāt virdi lebiñ ḳıṣṣasını yazan ḳalemler. 
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אد אن   از   
אز و    ا 

Şermeş ez-çeşm-i mey-perestān bād

Nergis-i mest eger bi-rūyed-bāz

Şermeş; şīn żamīri nergis’e rā�cidir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Mey-perestler gözinden utansın nergis-i mest eger daḫi bi-

terse. Ya�nī ḫūn-ı ḫum muṣībetinden kendini nā-peydā idüp ketm-i �ademde 

ḳalmayup gine bitüp1 �āleme naẓar ṣalarsa mey-nūşlardan utansın.

اب ن     
אز א כ   כ   
Cuz Felāṭūn-ı ḫum-nişīn-i şerāb

Sırr-ı ḥikmet be-mā ki gūyed bāz

Felāṭūn Eflāṭūn’dan muḫaffefdir, zīrā ḳānūnlarıdır bir kelimeniñ evve-

linde hemze olsa taḫfīfen hemzesini ḥaẕf eylemek. İskender ve Sikender ve 

efgār ve figār gibi. Felāṭūn-ı ḫum-nişīn-i şerāb iżāfetleri beyāniyyelerdir. 

Ḫum-nişīn vaṣf-ı terkībīdir, nişīnīden’den, küpde oturıcı dimekdir, zīrā 

Eflāṭūn riyāżet çekmekiçün kendüye küp şeklinde bir ḥücre peydā eylemiş 

imiş ki dā�imā anda oturur ve ṭururmuş. Pes, Ḫāce şarābı ḫum-nişīnlikde 

Eflāṭūn’a teşbīh eylemiş.

Maḥṣūl-i Beyt: Eflāṭūn gibi ḫum-nişīn şarābdan ġayrı sırr-ı ḥikmeti bize 

kim söyler? Ya�nī şarāb bir ḥakīmdir ki bize sırr-ı ḥikmet söyler.

د دان  ن  כא   כ 
אز ن   א رخ  ز 

Her ki çun lāle kāse-gerdān būd

Zīn cefā ruḫ be-ḫūn bi-şūyed-bāz

Bu beyt maṭla�ın �aḳabince yazılmaḳ gerek idi, lākin şāriḥler tertībine ta-

bi� olup bunda yazdıḳ. Kāse-gerdān vaṣf-ı terkībīdir, gerdānīden’den, ḳadeḥ 

döndirici ya�nī bāde-nūş dimekdir. Zīn cefā buyurduġı muṣībet-i ḫūn-ı ḫum 

cefāsıdır. Bi-şūyed bunda fi�l-i emr müfred ġā�ibdir, yusın dimekdir.

1 M: bütün. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki lāle gibi kāse-gerdān idi ya�nī bāde-nūş idi, 

ḫūn-ı ḫum muṣībeti cefāsından yüzini ḳanla yusın, ya�nī acıyup mātem çeksün.

ده     כ در 
אز א   ی  ش 

Bes ki der-perde çeng goft suḫan

Bi-bureş mūy tā ne-mūyed-bāz

Bes çoḳ dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Perde īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, per-

de-i sāz ve perde-i rāz ma�nāsına. (324a) Bi-bureş; şīn-i żamīr çeng’e rāci�dir. 

Mūy bunda tār ma�nāsınadır. �Adetdir ki ba�żı kimseler muṣībetde ṣaçların ke-

serler. Tā ḥarf-i ta�līl. Ne-mūyed fi�l-i nefy-i müstaḳbel, mūyīden’den, aġlamaḳ 

ma�nāsına. Bāz bunda daḫi ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çeng perdede çoḳ söz söyledüginden1, ya�nī çoḳ ki söz söy-

ledi, ṣaçını ya�nī ḳılını kes, tā daḫi aġlayup iñlemeye, zīrā çengiñ ḳılı olmayıcaḳ 

iñlemez.

א د   ا
אز ن   א  

Bi-guşāyed dilem çu ġonçe eger

Sāġar-ı lāle-gūn bi-būyed bāz

Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm ġonça gibi açılur eger sāġar-ı lāle-gūn ḳoḳı-

larsa ya�nī bāde içerse dimekdir.

א ام   د  ا
אز ا     

Gird-i beytu’l-ḥarām-ı ḫum Ḥāfıẓ

Ger tuvāned be-ser bi-pūyed bāz

Gird-i beytu’l-ḥarām-ı ḫum iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Ḥāfıẓ 

mıṣrā�-ı ẟānīye merhūn mübtedādır ve cümle-i şarṭiyye ḫaberi. Ḫum’a nisbet 

beytu’l-ḥarām ḫūb vāḳi�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Küp beytü’l-ḥarāmı eṭrāfında Ḥāfıẓ eger ḳādir olursa başıy-

la yiler ve yöpürür, ya�nī cān u göñülden ṭavāf u ziyāret eyler.

1 S: çoḳ sözledüginden. 
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307

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

از אك ا  و در כא زر آب 
از אك ا د כא    زان כ 

Ḫīz u der-kāse-i zer āb-ı ṭarabnāk endāz

Pīşter zān ki şeved kāse-i ser ḫāk-endāz

Ba�żı Şīrāzīlerden mesmū�dur ki bu beyt Ḫāce’niñ türbesinde ketb olan 

ebyātındandır. Āb-ı ṭarabnāk’dan murād bādedir. Ḫāk-endāz ṭopraḳ dökilen1 

āletdir, ya�nī ol ḳab ki anıñla ṭopraḳ dökerler2, (S,T+ ḫāk-endāz vaṣf-ı terkībīdir, 

ḫāk atıcı ma�nāsına,) kāse-i ser’i aña teşbīh eylemiş.

Maḥṣūl-i Beyt:  Ḳalk ve kāse-i zere āb-ı ṭarab-nāk at ya�nī bāde ṭoldur 

andan evvelrek ki3 kāse-i ser ḫāk-endāz ola, ya�nī kāse-i ser ḫākla ṭolup ḫāki4 

dökülmezden evvel.

א א א وادئ  ل  א 
از ك ا א  در  ا א
�Āḳıbet menzil-i mā vādī-i ḫāmūşān’est

Ḥāliyā ġulġule der-gunbed-i eflāk endāz

Vādī-i ḫāmūşān’dan murād meḳābirdir. Ġulġule lüġatda ṣuyuñ çoḳrama-

sından5 ta�bīrdir. Ṣoñra muṭlaḳ ṣıyt u ṣadā ma�nāsında isti�māl eylediler. Gun-
bed-i eflāk beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āḳıbet bizim menzilimiz6 ḫāmūşlar deresidir ya�nī maḳbe-

relerdir, ḥāṣılı, bir gün ölsek gerekdir. Pes, şimdi günbed-i eflāḳa ṣıyt u ṣadā ṣal, 

ya�nī ḥayātda iken �āleme �ayş u �işretle velvele ve ġulġule ṣal.

1 M: döken. 

2 S: dökülür. 

3 S: andan evvel. 

4 S, M: ḫāke. 

5 S: ḳaynamasından. 

6 S: menzilimiz ve meskenimiz. 
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אن دور א ده  از رخ   آ
از אك ا  رخ او  از آ 

Çeşm-i ālūde-naẓar ez-ruḫ-ı cānān dūr’est

Ber-ruḫ-ı ū naẓar ez-āyine-i pāk endāz

Çeşm-i ālūde-naẓar beyāniyyedir, naẓarı bulaşıḳ çeşm dimekdir, ya�nī 

çeşm-i nā-pāk-naẓar.

Maḥṣūl-i Beyt: Nā-pāk naẓarlı çeşm cānān ruḫından ba�īddir, ya�nī cānān yü-

zine baḳmaġa lāyıḳ degildir. İmdi anıñ ruḫına pāk āyineden naẓar ṣal, ya�nī anıñ 

yüzine āyīne gibi pāk naẓarla baḳ. Cā�izdir ki āyīneden murād ḳalb ola, ya�nī cānān 

yüzine ḳalb-i ṣāfīden naẓar eyle, ḥāṣılı, ārzū-yı nefsle baḳma dimek ola.

م אك  ن  و כ     ای 
از אك ا א   אز از   و 
Be-ser-i sebz-i tu ey serv ki çun ḫāk şevem

Nāz ez-ser bi-nih u sāye berīn ḫāk endāz

Be-ser-i sebz-i tu; bā ḥarf-i taḫṣīṣ ve iżāfetler beyāniyye ve lāmiyyedir. Ser-i 
sebz tāzelikden ve nāziklikden kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey serv, seniñ laṭīf (324b) ü �azīz başıñiçün ki çün ḫāk 

olam ya�nī ölüp1 ṭopraḳ olam, nāz u ġurūr u tekebbüri başdan ḳo ve bu ḫāke 

sāye ṣal ya�nī ḳabrime uġra. Bu beyt de türbesinde mektūb olan ebyātındandır 

didiler.

אر  ز   א را כ ز  دل 
از אك ا א  א د  از  

Dil-i mā-rā ki zi-mār-ı ser-i zulf-i tu bi-ḫest

Ez-leb-i ḫod be-şifā-ḫāne-i tiryāk endāz

Dil-i mā lāmiyyedir, rā edāt-ı mef�ūl. (M,T+ Dil-i mā redīf vāḳi� olan en-
dāz’ıñ muḳaddem mef�ūlidir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.) Zi-mār-ı ser-i zulf-i tu, 
bi-ḫest’e müte�alliḳdir, mef�ūlun bih ġayr-i ṣarīḥidir2 ve iżāfetler beyāniyye ve 

lāmiyyelerdir. Ḫest fi�l-i māżī müfred ġā�ibdir, ḫesten’den, lāzımla müte�addī 

1 S: ḫāk olup. 

2 S: mef�ūlün bih ṣarīḥidir. 
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beyninde müşterekdir, ṣoḳmuş ve ṣoḳulmuş, ya�nī zehirli ḥayvān ṣoḳmaḳ, yı-

lan ve �aḳreb ve çıyan ve arı ṣoḳmaḳ gibi, ḥāṣılı, cāriḥ u mecrūḥ ma�nāsında 

müsta�meldir. Leb-i ḫod lāmiyye. Şifā-ḫāne-i tiryāk beyāniyye. Ez-leb-i ḫod 

ve be-şifāḫāne-i tiryāk, endāz’ıñ mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥleridir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim göñlümüzi ki seniñ ser-i zülfüñ mārından mecrūḥ 

oldı, kendi lebiñ (S,T+ tiryāk) şifā-ḫānesine bıraḳ, ya�nī çünki ser-i zülfüñ mā-

rına ṣoḳdurduñ, lebiñ dārü’ş-şifā tiryāk-ḫānesinde tīmār itdir. Ḫāce nezāketle 

cānāndan lebini temennī ider.

כ א  ر دا כ  כ ا 
از ك ا אم در ا آ از  
Mulk-i īn mezra�a dānī ki ẟebātī ne-koned

Āteşī ez-ciger-i cām der-emlāk endaz

Mulk-i īn mezra�a maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. #ebātī; yā ḥarf-i tenkīr. 

Āteşī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Āteş, endāz’ıñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve bāḳīsi 

ġayr-ı ṣarīḥleridir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu dünyā mezra�ası, mülki, bilürsin ẟebāt eylemez, ya�nī 

kimseye ẟābit ü bāḳī ve pāyende degil. Pes, emlāk-ı cihāna ciger-i cāmdan bir 

āteş ṣal, ya�nī bāde-nūş olup ḳuyūd-ı dünyādan fāriġ ol. Ciger-i cāmdan murād 

bādedir, Ḥāṣılı, mey nūş idüp ve mest olup cānān muḥabbetinden ġayrısını 

ḫāṭırıñdan iḫrāc eyle.

כ زدم כא    در ا
از אك ا ه  آن  אك  اول و  د

Ġusl der-eşk zedem k’ehl-i ṭarīḳat gūyend

Pāk şev evvel u pes dīde ber-ān pāk endāz

Zedem urdum ya�nī eyledim. K’ehl; ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendi gözüm yaşından ġusl eyledim, ya�nī ol ḳadar aġla-

dım ki kendi gözüm yaşında ġavta1 idüp ġusl eyledim, zīrā ehl-i ṭarīḳat ya�nī 

�āşıḳlar dirler ya�nī naṣīḥat ṭarīḳiyle söylerler: Evvel pāk ol, andan ṣoñra gözüñi 

ol pāke ṣal, ya�nī ṭab� vesvesesinden göñlüñi pāk eyle, andan ṣoñra rūy-ı pāk-i 

cānāna naẓar ṣal.

1 S: ġavṭalar. 
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د  כ    א رب آن زا 
از دود آ در آ ادراك ا

Yā Rab ān zāhid-i ḫod-bīn ki be-cuz �ayb ne-dīd

Dūd-ı āhīş der-āyine-i idrāk endāz

Zāhid-i ḫod-bīn beyāniyyedir. Ḫod-bīn vaṣf-ı  terkībīdir, bīnīden’den, 

kendüyi görici ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Be-cuz; bā ḥarf-i zā�id. 

Dūd-ı āh beyāniyyedir, yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr, şīn-i żamīr zāhid’e rā-

ci�dir, ma�nā cihetinden şīn idrāk’e muḳayyeddir, āyine-i idrākeş taḳdīrinde, 

iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā Allāh, ol ḫod-bīn zāhid ki �aybdan ġayri görmedi, ya�nī 

hemān �ayba naẓar ider ve hünere hīç naẓar eylemez, ya�nī �ayb-bīndir hü-

ner-bīn degildir, imdi bu zāhidiñ āyīne-i idrākine bir dūd-ı āh (325a) bıraḳ, 

ya�nī �uşşāḳıñ muḥabbet u �ışḳ āteşinden çıḳan dūd-ı āhıyla āyine-i idrākini 

paslandır ki hüner-bīn olmaduġı gibi �ayb-bīn de olmaya.

א א כ  א  כ او  ن  از 
از ك ا א א  א در ره آن  وان 
Çun gul ez-nekhet-i ū cāme ḳabā kon Ḥāfıẓ

V’ān ḳabā der-reh-i ān ḳāmet-i çālāk endaz

Çālāk çāpük ü çeviḳ ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ ṭatlu ḳoḳusından gül gibi cāmeñi çāk eyle ey 

Ḥāfıẓ, ol ḳabā olan cāmeyi de ol ḳāmet-i çālākiñ yolına at. Ya�nī cāme-i cān u 

cismini çāk idüp ḫāk-i reh-i cānāna at, ola ki üstinden çigneyüp geçe ki andan 

şeref kesb eyleyesin. İki ḳabā tecnīs-i tām vāḳi� olmış. Çālāk yerine mevzūn 

yazup ma�nāsını, ol ḳabāyı ol ḳāmeti mevzūnuñ yolına at diyen �ilm-i ḳāfiyeyi 

ḫūb anlar-imiş1.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>
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308

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

را دۀ   د ر
אل و و ر آ ه و  دروغ و

Dilem rubūde-i lūlīveşī’st şūr-engīz

Durūġ-va�de vu ḳattāl-vaż� u reng-āmīz

Dilem mübtedā, mā�badi ḫaberi. Rubūde; <T,F+ rā’da fetḥa ve żamme cā�iz-

dir,> bunda üslūb-ı �Acem üzre ism-i mef�ūldür, ḳapılmış dimekdir, lūlīveş’e 

iżāfeti mef�ūlüñ fā�iline iżāfetidir, veşī’niñ yā’sı vaḥdet içündür. Şūr-engīz vaṣf-ı 

terkībīdir, engīzīden’den, ḳoparmaḳ ma�nāsına, şūr bunda ġavġā ma�nāsınadır. 

Durūġ-va�de vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, yalan va�deli ma�nāsına. Ḳattāl-vaż� 
da böyledir, ḳattāl ḳılınışlı ya�nī ḳattāl-ṣıfat. Reng-āmīz vaṣf-ı terkībīdir, āmīzī-

den’den, ḳarışdırmaḳ ma�nāsına. Reng bunda ḥīle ma�nāsınadır, reng-āmīz ḥīle 

ḳarışdırıcı ya�nī ḥīle peydā idici, (M+ ḥāṣılı, ġavġā ḳaşaġısı.)

Maḥṣūl-i Beyt: Benim göñlüm bir ġavġā ḳoparıcı lūlī gibiniñ ḳapılmışı-

dır, ya�nī lūlī ṭā�ifesiniñ bir dilberine āşüfte ve firīftedir ki yalan va�deli, ḳattāl 

ḳılınışlı, ḥīle ve mekr peydā idici, ya�nī ḥīle-bāz u mekkār lūlī-veşe göñlüm 

giriftārdır.

אد אن  و א אك  ای  
ا و   א  ار 

Fedā-yı pīrehen-i çāk-i māh-rūyān bād

Hezār cāme-i taḳvā vu ḫırḳa-i perhīz

Fedā’nıñ pīrehen’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve pīrehen’iñ çāk’e 

beyāniyye ve çāk’iñ māh-rūyān’a lāmiyyedir. Māh-rū vaṣf-ı terkībī aḳsāmın-

dandır, ay yüzli dimekdir. Cāme-i taḳvā ve ḫırḳa-i perhīz iżāfetleri beyāniy-

yelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ay yüzli dilberleriñ çāk pīrāhenlerine fedā olsun biñ taḳvā 

cāmesi ve biñ perhīz ḫırḳası. Ya�nī civānlarıñ mestāne iken çāk eyledikleri 
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gömleklerine biñ zāhid ü �ābidiñ geydikleri cübbe ve destār u ḫırḳa fedā olsun. 

Ḥāṣılı, māh-rūlara biñ zāhid ü �ābid fedā olsun.

ی دی  כ  כ آن כ  از 
אك آدم ر אم و   اه 

Be şukr-i ān ki be-ḥusn ez-melek bi-burdī gūy

Bi-ḫāh cām u gul-ābī be-ḫāk-i Ādem rīz

Be-şukr’de bā ḥarf-i sebeb. Ki ḥarf-i beyān. Be-ḥusn; bā ḥarf-i muṣāḥa-

bet. Gūy, bi-burdī’niñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve sā�irleri ġayr-i ṣarīḥi, gūy iletmekden 

murād ġalebedir. Bi-ḫāh cām ḳadeḥ iste ya�nī bāde iste. Gul-ābī; yā ḥarf-i 

vaḥdet, gul-āb’dan murād bādedir isti�āre ṭarīḳiyle, ikisi de ṣıḳılmaḳdan ḥāṣıl 

(325b) olduġıçün. Be-ḫāk-i Ādem; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet lāmiyyedir. Rīz fi�l-i 

emr müfred muḫāṭab, (S+ rīzīden’den.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ol şükrāne sebebiyle ki güzellikle melek’e ġalebe eylediñ, 

cām-ı bāde iste ve Ādemiñ ṭopraġına dök ki ẕürriyetinden seniñ gibi güzel oġul 

ḥāṣıl olduġıçün.

م ر א آ ر  و  
ام   د آو ی  כ  و

Faḳīr u ḫaste be-dergāhet āmedem raḥmī

Ki cuz velā-yı tuem nīst hīç dest-āvīz

Raḥmī’de yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr, taḳdīri raḥmī kon’dur. Ki ḥarf-i 

ta�līl. Velā, vāv’ıñ fetḥiyle, muḥabbete dirler. Dest-āvīz tehī-dest varmamaġı-

çün  iledilen armaġana dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Dergāhıña faḳīr u ḫasta geldim, baña raḥm eyle, zīrā seniñ 

muḥabbetiñden ġayri armaġanım yoḳdur, ya�nī muḥabbetimden ġayrı saña lā-

yıḳ armaġanım yoḳdur1, pes, benim faḳrıma raḥm eyle.

وزد א כ آ ا م آن כ
د ز در   آ   آب 
Ġulām-ı ān kelimātem ki āteş efrūzed

Ne āb-ı serd zened der-suḫan ber-āteş-i tīz

1 S: muḥabbetimden saña armaġanım yoḳdur. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ol kelimatıñ ḳulıyam ki āteş yalıñlandıra, ne ki ṣovuḳ ṣu 

ura (M,T+ sözde keskin āteşe. Ya�nī muṣāḥabetde şevḳ u ẕevḳ arturan kelimātıñ 

ḳulıyam, ammā ol kelimātıñ ḳulı degilim ki şevḳ u ẕevḳ viren söze ṣoġuḳ ṣu 

ura,) ya�nī muṣāḥabete bürūdet vire.

א   א دوش  א  א כ 
א  אش و از  א  אم ر כ در 

Bi-y-ā ki hātif-i mey-ḫāne dūş bā-men goft

Ki der-maḳām-ı rıżā bāş u ez-ḳażā me-gurīz

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki hātif-i meyḫāne dün gice baña didi ki maḳām-ı 

rıżāda ol ve ḳażādan ḳaçma. Ya�nī saña her ne ki gelürse Ḥaḳ’dan bilüp rıżā 

getürmek gerek, şikāyet cā�iz degildir, zīrā muḳadder olan gelür nā-çār.

د כ در  אزوی  ه  אش 
אه ا אد כ  ار  در 

Me-bāş ġırre be-bāzū-yı ḫod ki der-ḫaber’est

Hezār ta�biye der-ḥukm-i pādişāh-engīz

Me-bāş fi�l-i nehy müfred muḫaṭāb. Ġırre, ġayn’ıñ kesriyle, (M,T+ maġrūr 

ma�nāsınadır.) Be-bāzū-yı ḫod; taḳdīri be-ḳuvvet-i bāzū-yı ḫod’dur. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Ta�biye tef�īl bābından maṣdardır, mef�ūl ma�nāsına, lüġatde ḳa-

rışdırmaġa (S,M+ ve gizlemege) dirler, ammā bunda maḫfī ma�nāsınadır, ya�nī 

gizli, sır ma�nāsınadır. Ḥukm-i pādişāh-engīz; taḳdīri der-ḥukm-i Ḫudā-yı 
pādişāh-engīz’dir. Pādişāh-engīz vaṣf-ı terkībīdir, pādişāh ḳoparıcı ya�nī pā-

dişāhdan salṭanat alıcı ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendü bāzūñ ḳuvvetine maġrūr olma, zīrā ḫaber-i en-

biyā vü evliyāda mervīdir; biñ gizli maṣlaḥat pādişāhlardan salṭanat ḳoparıcı 

Ḫudā’nıñ emrinde ve ḥükminde. Ya�nī ḳuvvet-i bāzūña ṭayanma ki Ḫudā-yı 

Te�ālā’nıñ hezār gizli işi vardır ki tuvānāları nā-tuvān ve nā-tuvānları tuvānā 

ider. (M+ Ḥāṣılı, ḳuvvet u ḳudret ṣāḥibini ẕelīl ü ḥaḳīr ve ẕelīli ḳavī ider.)

א   א  כ  
א ل روز ر م   ز دل 

Piyāle ber-kefenem bend tā seḥergeh-i ḥaşr

Be-mey zi-dil bi-berem hevl-i rūz-ı rustāḫīz
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Maḥṣūl-i Beyt: Kefenime piyāle baġla, tā kim ḥaşir seḥergehinde şarāb se-

bebiyle göñlümden ḳıyāmet güniniñ ḳorḳusını giderem, ya�nī anda mestāne 

bulınam, tā ki göñlüme ḳorḳı gelmeye, (M+ zīrā mest olanda ḫavf olmaz.)

א  ق   א و  אن 
אن  א از  دی  אب  د   

Miyan-ı �āşıḳ u ma�şūḳ hīç ḥā�il nīst

Tu ḫod ḥicāb-ı ḫodī Ḥāfıẓ ez-miyān ber-ḫīz

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳ u ma�şūḳ arasında hīç ḥā�il yoḳdur. Sen ey Ḥāfıẓ, 

kendüñe ḥicābsın, aradan ḳalḳ. Ya�nī ey Ḥāfıẓ, seniñ varlıġıñ saña ḥicāb u per-

de olmuşdur. Pes, varlıġıñ ref� eyle ki cānānı1 bī-ḥicāb seyr eyleyesin.

309

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

از اب ا א در   א و כ 
از אب ا אن  و   و و در 

Bi-y-ā vu keştī-i mā der-şaṭ-ı şerāb endāz

Ġirīv (326a) u velvele der-cān-ı şeyḫ u şāb endāz

Keştī’den murād ḳadeḥdir. Şaṭ-ı şerāb iżāfeti beyāniyyedir. Ġirīv bunda 

feryād u fiġān ma�nāsınadır. Velvele fitne ve āşūb. (M,T+ Şeyḫ ḳoca ve şāb yigit.)

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ve bizim keştī gibi ḳadeḥimizi şarāb ırmaġına at. Fer-

yād u fiġān ve fitne vü āşūb pīriñ ve civānıñ cānına ṣal, ya�nī pīr ü civān görüp 

cānına āteş-i ḥasret düşüp feryād u fiġān eylesün.

א כ ای  אده درا כ  ا 
از כ כ و در آب ا כ  ا 

Merā be-keştī-i bāde der-efken ey sāḳī

Ki gofteend nikūyī kon u der-āb endāz

1 T: cānı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Beni bāde keştīsine bıraḳ ey sāḳī, zīrā dimişlerdir ki eylik 

eyle ve ṣuya at. Anlarda bu meẟeldir, Türkīde de müsta�meldir. Eyligiñ ṣuya at, 

balıḳ bilmezse Ḫālıḳ bilür dirler.

א ه  ام ز راه  כ ی  ز כ
از اب ا א ره  م  ا د ز כ

Zi-kūy-ı meykede ber-geşteem zi-rāh-ı ḫaṭā

Merā diger zi-kerem bā-reh-i ṣavāb endaz

Ber-geşteem dönmüşüm dimekdir. Zi-rāh-ı ḫaṭā ḫaṭā cihetinden. Bā 

bunda ḥarf-i ṣıladır, reh-i ṣavāb beyāniyyedir, ṣavāb ṭoġrı, ḫaṭā egri.

Maḥṣūl-i Beyt: Kūy-ı meyḫāneden ḫaṭā cihetinden dönmüşüm, ya�nī 

ḫaṭāyla andan dönüp gitdim, ḥāṣılı, ḫaṭāyla meyḫāneyi terk eyledim. İmdi 

keremiñden beni ṣavāb yolına at, ya�nī beni yine meyḫāne yolına ḳulavuzla1.

א כ   אر زان   
از ب ا כ و  در دل  ار ر

Bi-y-ār zān mey-i gul-reng-i muşk-bū cāmī

Şerār-ı reşk u ḥased der-dil-i gul-āb endāz

Bu beytlerde ḫiṭāb sāḳīyedir. Mey-i gul-reng-i muşk-bū iżāfetleri beyā-

niyyelerdir. Muşk-bū vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır. Cāmī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Şerār-ı reşk beyāniyyedir. Der ḥarf-i ṣıla, dil-i gul-āb lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt:  Ey sāḳī, ol müşk ḳoḳulu gül renkli meyden bir cām getür. 

Pes, gül-ābıñ yüregine reşk ü ḥased āteşini bıraḳ, ya�nī gül-ābda bāde ḥāleti ve 

keyfiyyeti olmaduġından reşk āteşine yansun.

ا    כ ا  و 
از اب ا   دل  

Egerçi mest u ḫarābem tu nīz luṭfī kon

Naẓar berīn dil-i ser-geşte-i ḫarāb endāz

Luṭfī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir. Dil-i ser-geşte-i ḫarāb beyāniyye 

(M+ veyā ḫarāb’a iżāfeti lāmiyyedir.)

1 S, M: ḳulaġuzla. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi mest ü ḫarābım, sen de luṭf eyle bu dil-i ser-geş-

te-i ḫarāba naẓar ṣal, ya�nī benim bu ḥāl-i ebterime naẓar idüp baña bir 

dermān eyle.

א אب   ت آ   ا
از אب ا ه رز  ز روی د 

Be-nīm-şeb egeret āftāb mī-bāyed

Zi-rūy-ı duḫter-i gul-çihre-rez niḳāb-endāz

Rūy-ı duḫter-i gul-çihre-rez lāmiyye ve beyāniyye (T,F+ ve lāmiyyedir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Eger saña dün yarısında güneş gerek ise reziñ gül-çehreli 

ḳızınıñ yüzinden niḳābı ref� eyle. Duḫter-i rez şarābdır. Ya�nī ḳızıl1 şarābı ḳa-

deḥe ṭoldur, (M,T+ güneş gibi yaldırasın. Ḥāṣılı, ḳızıl şarābla ṭolı) ḳadeḥi āfitaba 

teşbīh eylemiş.

אر אك  א   כ روز و
از اب ا ه  در   כ ا 
Me-hil ki rūz-ı vefātem be-ḫāk bi-spārend

Merā be-meykede ber der-ḫum-ı şerāb endāz

Me-hil fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, hilīden’den, ḳoma ya�nī māni� ol di-

mekdir. Ki ḥarf-i beyān. Rūz-ı vefātem lāmiyyelerdir. Be-ḫāk; bā ḥarf-i ṣıla. 

Bi-sipārend fi�l-i mużāri� cem�-i ġā�ib, ıṣmarlayalar ya�nī teslīm ideler. Ber fi�l-i 
emr müfred muḫāṭab, ilet dimekdir. Der ḥarf-i ṣıla, ḫum-ı şerāb lāmiyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, ḳoma ki beni vefātım güninde ḫāke ya�nī maḳbe-

reye defn ideler, belki beni meyḫāneye ilet ve şarāb küpine bıraḳ. Ḥāṣılı, benim 

ḳabrim şarāb (326b) küpidir, beni anda defn eyle.

אن ر د א  خ   ر  ز 
از אب ا אوك  ی د  
Zi-cevr-i çarḫ çu Ḥāfıẓ be-cān resīd dilet

Be-sūy-ı dīv-i miḥan nāvek-i şihāb endāz

Çu Ḥāfıẓ iki veche muḥtemeldir. Birisi Ḥāfıẓ’a teşbīh murād ola, biri de 

çu edāt-ı ta�līl, Ḥāfıẓ münādā ola. Be-cān; bā ḥarf-i ṣıla, resīd dilet göñlün 

1 S: ḳırmızı. 
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cānā irişdi, ya�nī göñlün mużṭarib oldı, rūz-merrelerindendir. Dīv-i miḥan 

beyāniyye, dīv şeyṭān, miḥan, mīm’iñ kesriyle ve ḥā’nıñ fetḥiyle, miḥnetiñ 

cem�idir. (S,T+ Nāvek koġuş oḳı ve şihāb şeyṭāna inen yıldızdır,) nāvek-i şihāb 

beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, cevr-i çarḫdan çünki diliñ cāna irişdi ya�nī cān-

dan usandı, ḥāṣılı, kemāl-i ıżṭırāba düşdi, miḥnet dīvleri cānibine1 nāvek-i 

şihāb at, ya�nī āh-ı āteş-bār çek ve nāle-i ḥazīn eyle, zīrā āh u nāle ile dilde olan 

ālām u miḥan zā�il olur.

1 S: cānına. 
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[SĪN HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’s-sīn1

310

 Ez-Baḥr-i Remel
Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

א رود ارس ری   א   ای 
כ כ  אك آن وادی و   زن  

Ey ṣabā ger bi-gẕerī ber-sāḥil-i rūd-ı Eres

Būse zen ber-ḫāk-i ān vādī vu muşkīn kon nefes

Sāhil ṣu kenārı. Rūd dere2. Eres Iṣfahān ırmaġı. Vādī dere.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, eger Eres ırmaġı kenārına uġrarsañ ya�nī Eres 

ırmaġı yanından geçerseñ ol dereniñ ṭopraġını öp ve nefesiñi müşkīn eyle. 

(S,T+ Ba�żılar didiler ki Eres3, Gūr ṣuyıdır ki Şīrāz cānibine Gürcistān’dan gelür.) 

Minhusinde Eres arż-ı Rūm’a ḳarīb bir şehriñ ismidir diyen Eres’i bilmez imiş4, 

�alā külli ḥāl bir ṣuyuñ ismidir.

م א   אدش  دم از  ل  כ 
س א  אن  و  א אر ای 

Menzil-i Selmā ki bādeş her-dem ez-mā ṣed selām

Pur ṣadā-yı sārbānān bīnī vu bāng-ı ceres

Menzil-i Selmā mübtedā ve mıṣrā�-ı ẟānī ḫaberi, mübtedāya rāci� bir żamīr 

taḳdīriyle. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı du�ā. Sārbān deveci, elif ve nūn’la cem� oldı, ẕe-

vi’l-�uḳūlden5 olduġıçün, taḳdīri sārbānāneş bīnī. Selmā Leylā gibi bir 

ma�şūḳanıñ ismidir.

1 S: Fī ḥarfi’s-sīn.

2 (S+ Rūd ırmaġa dirler, bunda yeḥtemil muṣannif sehv-i ḳalem itdi ola. Li-kātibihi). 

3 Günümüzde Aras şeklinde telaffuz edilen nehir.

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 S: ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Menzil-i Selmā ki bizden aña yüz selām olsun, sārbānlar ṣa-

dāsından ve ceres āvāzından ṭopṭolı görürsün. Ḥāṣılı, ṣabāya maḳām-ı Selmā’yı 

ta�yīn ider, ya�nī menzilini bu nişānla bulursun.

اری  دار س آ  אن  א  
אد رس אن  ا  ای  כ 
Maḥmil-i cānān bi-būs ān-geh be-zārī �arża dār

K’ez-firāḳet sūḫtem ey mihrbān feryād res

Bu beytde de ḫiṭāb ṣabāyadır. Maḥmil deve üzerine kürsī şeklinde bir nes-

neyi baġlarlar ve sefere gitdiklerinde �Arabıñ �avratları ve ḳızları içinde oturur-

lar. Ḥāṣılı, ḥac eyleyen kimse Mekke ḫalḳı �Arafāt’a çıḳdıḳlarında bunı seyr 

ider, rü�yete maḫṣūṣ bir ḳıṣṣadır. Egerçi aṣlında maḥmil yüke dirler, ammā 

bunda murād hevdecdir ki ẕikr olındı. (M,T+ �Arza dār �arż eyle dimekdir.) 

K’ez; ki ḥarf-i beyān-ı �arża dār’dır. (M,T+ Mihrbān muḥabbetli. Feryād) res, 
fi�l-i emr muḫaṭāb, medede iriş dimekdir, taḳdīri be-feryād res’dir,  bā żarū-

ret-i vezniçün ḥaẕf olundı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, ẕikr olunan nişānlarla menzil-i cānānı bulınca 

maḥmil-i cānānı būs eyle. Andan ṣoñra tażarru� ve zārlıġla ḥużūrına (327a) 
�arż eyle Ḥāfıẓ cānibinden ki firāḳıñdan yandım ey şefḳatli cānān, medede iriş 

ya�nī yetiş, derde dermān eyle.

אب ل ر ا  אن را  א ل   כ 
ان כ ا   م از  א د

Men ki ḳavl-i nāṣiḥān-rā ḫāndemī ḳavl-i rubāb

Gūş-mālī dīdem ez-hicrān ki īnem pend bes

Ḫāndemī oḳurdum dimekdir, ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir. Gūş-māl lüġatde 

ḳulaḳ ovmaḳdır1, ammā istimā�lde burmaḳ ma�nāsında müsta�meldir, meẟelā 

ḳopuzuñ ve rübābıñ burġısın2 burmaḳ (S+ ve çevirmek gibi,) ammā bunuñ gibi 

maḥalde pend ü naṣīḥat murāddır, yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyan. Īnem bu 

baña dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ki vā�iẓleriñ ve nāṣiḥleriñ ḳavlini ḳavl-i rübāb oḳur-

dum ya�nī i�tibār eylemezdim, hicrāndan bir gūş-māl gördüm ki baña bu pend 

yeter, ya�nī uṣlandım, şimden girü ulular naṣīḥatini ḳabūl iderim.

1 S: oġmaġa dirler. 

2 S: burḳusın. 
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ر   س כא ت  כ  
א   א  א  روان را آ

�İşret-i şeb-gīr kon bī-ters k’ender-şehr-i �ışḳ

Şeb-revān-rā āşināyīhā’st bā-mīr-i �ases

Şeb-gīr gice işlenen işde müsta�meldir. �İşret-i şeb-gīr gice �işreti. K’ender; 
ki ḥarf-i ta�līl. Şehr-i �ışḳ beyāniyyedir. Şeb-rev gice gezen kimseye dirler, elif 

ve nūn’la cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün. Āşinayī; yā ḥarf-i maṣdar ve 

hā edāt-ı cem�dir. Mīr-i �ases iżāfet-i lāmiyyedir, �ases başı dimekdir1.

Maḥṣūl-i Beyt: Gice �işretin eyle dāruġa ve şaḥne ḳorḳusınsız, zīrā �ışḳ şeh-

rinde gice yolcılarınıñ āşinālıḳları var �ases başıyla. �Aseslerden murād sükkān-ı 

kūy-ı cānāndır ve mīr-i �asesden cānānıñ āsitānesini bālīn, ḫākini2 pister idi-

nen maḫṣūṣ segdir. Ḥāṣılı, cānānıñ gicelerle āsitānesini ziyāret eyleyen �uşşāḳıñ 

seg-i maḫṣūṣla āşinālıḳları olmaġın gice gelüp gitmege māni� olmaz. �İşret-i 

şeb-gīrden murād gicelerle āsitānını ziyāret idüp būs eylemekdir. Mıṣrā�-ı evve-

liñ ma�nāsını; gice uyanıḳlıġı �işretin ḳıl diyen ve ṣabāḥa dek ḫavfsız �işret eyle 

diyen şeb-gīrden murādı bilmez-imiş3.

אز אزی  ای دل   אزی כאر 
س אن  ان زد  ی   ور  

�Işk-bāzī kār-ı bāzī nīst ey dil ser bi-bāz

V’er ne gūy-ı �ışḳ ne-tvān zed be-çevgān-ı heves

Ba�żı nüsḫada �ışḳ-bāzī yerine pādişāhī vāḳi� olmuş, murād gine birdir. 

Kār-ı bāzī lāmiyyedir, bāzī oyun ma�nāsınadır. Gūy-ı �ışḳ beyāniyyedir. Çev-
gān-ı heves de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳlıḳ oyun işi degildir, (M,T+ ya�nī cüz�ī maṣlaḥat degil-

dir.) Ey göñül, baş oynat, ya�nī meydān-ı �ışḳda başdan geç, yoḫsa �ışḳ ṭopını 

heves çevgānıyla çelmek4 olmaz, ya�nī �āşıḳlıḳ ārzū-yı ṭab�ıla ve hevā-yı nefsile 

olmaz, belki �āşıḳıñ ṭab�ı ṣāfī ve göñli pāk gerek.

1 S: Mīr-i �ases iżāfeti �ases başıdan ta�bīrdir. T: iżāfet-i lāmiyyedir, �ases başıdan ta�bīrdir. 

2 M: ḫāk-i rāhini. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

4 S: çalmaḳ. 
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אر אن    אرد  دل   
כ د  אر  اد ا אران   

Dil be-raġbet mī-sipāred cān be-çeşm-i mest-i yār

Gerçi huşyārān ne-dādend iḫtiyār-i ḫod be-kes

Maḥṣūl-i Beyt: Göñül raġbetle ve iḫtiyār-ı küllī ile cānını çeşm-i mest-i 

yāre teslīm ider, ya�nī göñül çeşm-i mest-i yāre iḫtiyārile �āşıḳ olur, egerçi hüş-

yārlar ya�nī �āḳiller kendi iḫtiyārlarını kimseye virmediler, ammā göñül �āşıḳ 

olmaḳ sebebiyle ṭav�an ve raġbeten virdi.

ا  כ אن כא כ אن در 
כ  وز  د    

Ṭūṭiyān der şekkeristān kām-rānī mī-konend

V’ez-taḥassur dest ber-ser mī-zened miskīn meges

Siñek (327b) bir yere ḳonduḳda iki eliyle başın oḫşayaġandır, dest ber-ser 
mī-zened buyurduġı anıñiçündür. Miskīn meges’de īhām var, zīrā meges 
misk rengindedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭūṭīler şekeristānda kām-rānlıḳ iderler ve miskīn meges 

taḥassürden iki elini başına urur, ya�nī �ālemiñ ḥāli böyledir kim, aġniyā ẕevḳ u 

ṣafāda ve fuḳarā elem ü belāda olur.

כ دو אن כ آ  ز א   אم 
א  ا  ت  אب  از 

Nām-ı Ḥāfıẓ ger ber-āyed ber-zeban-ı kilk-i dōst

Ez-cenāb-ı ḥażret-i şāhem bes’est īn multemes

Bunda multemes murād ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ ismi eger dostuñ ḳalemi ucına gelürse, ya�nī dost 

adını ḳaleme getürüp yazarsa1 ḥażret-i şāhıñ cenābından baña bu ārzū ve 

murād yeter, ya�nī pādişāh Ḥāfıẓ’ıñ nāmını ḳaleme getürürse tamām murādım 

müyesser olur2.

1 S: ḳaleme getürürse. 

2 S: ḳaleme getürdügi tamām murāddır. T, F: ḳaleme getürdügi tamām murādımdır. 
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311

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

س א  ال  ا כ  כ ا א  א
س א  د و   آ א 
Cānā tu-rā ki goft ki aḥvāl-i mā me-purs

Bīgāne gerd u ḳıṣṣa-i hīç  āşinā me-purs

Ki ismdir kim ma�nāsına, ikinci ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir. Gerd, 

kāf-ı �Acemīniñ fetḥiyle, fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, ol dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cān, sāna kim didi ki bizim aḥvālimizi ṣorma, ya�nī seni 

kim ḳandırdı �acabā1, bu ma�nāya bīgāne ol ve hīç bir āşinānıñ ḳıṣṣasını ṣorma, 

ya�nī saña kim didi ki böyle eyle.

א و  כ  א כ   زا
س ا  א ده  כ و  כ  
Z’ān-cā ki luṭf-ı şāmil u ḫulḳ-ı kerīm-i tu’st

Curmī ne-kerde �afv kon u mācerā me-purs

Curmī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā ḥarf-i tenkīr. Ne-kerde eylememiş ve eylen-

memiş ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol maḳāmdan ki seniñ luṭf-ı şāmiliñ ve ḫulḳ-ı kerīmiñdir, 

ya�nī luṭf-i şamil ve ḫulḳ-i kerīmiñden cürm ü günāh eylememiş iken ya�nī 

bizden ṣādır olmayan cürm ü günāhı �afv idüp mācerāyı ṣorma, ya�nī bize iftirā 

eyledügüñ cürmi �afv eyle, teftīş u tefaḥḥuṣ eyleme dimekdir. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsını; geçmiş günāhı �afv ḳıl ve mācerāyı ṣorma diyen manṭūḳ-ı beyte 

muvāfıḳ ma�nā virmedi2.

ز  ال  د ا ا כ رو 
س א  אد  س  ز  از  

Ḫāhī ki rūşenet şeved aḥvāl-i sūz-ı �ışḳ

Ez-şem� purs ḳıṣṣa zi-bād-ı ṣabā me-purs

1 S: ḳandırdı ki. T: kim ḳandırdı. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Diler misin ki saña vāżıḥ1 ola �ışḳ yanġını2 aḥvāli, ya�nī 

�ışḳıñ derd ü elemi, şem�den ṣor ḳıṣṣa-i sūzı, bād-ı ṣabādan ṣorma. Ya�nī şem� ki 

ṭutuşup yanar, aḥvāl-i sūzı ol bilür, bād-ı ṣabā ki eṭrāf-ı �ālemde esüp ṣavurur, 

ol ne bilür, zīrā derdi çeken bilür, çekmeyen ne bilür.

د א درو   آ ز 
س א   כ درو را  آن כ כ 

Hīç āgehī zi-�ālem-i dervīşiyeş ne-būd

Ān kes ki bā-tu goft ki dervīş-rā me-purs

Āgehī’de yā ḥarf-i maṣdar, ḫaberdārlıḳ dimekdir. Dervīşiyeş yā’sı da böyle-

dir, şīn żamīri ān kes’e rāci�dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr ṭarīḳiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Dervīşlik �āleminden hīç ḫaberdārlıġı yoḳ imiş ol kimse ki 

saña dervīş aḥvālini ṣorma didi. Ḥāṣılı, saña fuḳāra aḥvāline muḳayyed olma 

ve anlarıñ sırrından āgāh olma diyen dervīşlik ne ma�nādır diyü bilmez imiş.

ی ش     از د 
س א  אن  כ  ز 
Ez-delḳ-pūş-ı ṣavma�a naḳd-i ṭaleb me-cūy

Ya�nī zi-muflisān-ı suḫan kīmyā me-purs

Maḥṣūl-i Beyt: (328a) Ṣavma�a delḳ-pūşından naḳd-i ṭaleb isteme, ya�nī 

�ışḳ-ı cānān ṭālibi degildir, ya�nī müflislerden kīmyā sözini (S,M+ dileme. Ḥāṣı-

lı, ṣavma�a delḳ-pūşından �ışḳ-ı cānān istemek müflisden kīmyā sözini) iste-

mek gibidir, ya�nī anlar ehl-i riyādır anlardan �ışḳ u muḥabbet-i cānān gelmez, 

(T,S+ netīce-i kelām kīmyāger müflis olmaz.)

ه ا ا ر و دارا  כ א  
س א  כא  و و א   از 

Mā ḳıṣṣa-i Sikender u Dārā ne-ḫāndeīm

Ez-mā be-cuz ḥikāyet-i mihr u vefā me-purs

Maḥṣūl-i Beyt: Biz İskender ü Dārā ḳıṣṣasını oḳumamışız3, bizden mihr 

u vefā ḥikāyesinden ġayri ṣorma. Mihr u Vefā īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, birisi 

1 S: vāḳi�. 

2 M: yanıġı. 

3 M: bilmeziz, oḳumamışız. 
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muḥabbet ü vefādır, birisi de Mihr u Vefā dāstānıdır ki meşhūr dāstāndır. Ḥāṣı-

lı, bizden �ışḳ u muḥabbet dāstānından ġayrıyı ṣorma ki biz anıñla1 muḳayyed 

degilüz.

אب   د  در د  
س אم دوا  رد  כ و  ای دل 

Der-defter-i ṭabīb-i ḫired bāb-ı �ışḳ nīst

Ey dil be-derd ḫū kon u nām-ı devā me-purs

Maḥṣūl-i Beyt: �Aḳıl ṭabībi defterinde �ışḳ bābı yoḳdur, ya�nī �aḳılla derd-i 

�ışḳa dermān olmaz. Pes, ey göñül, derdle ḫūy eyle ya�nī imtizāc eyle ve devā 

adını ṣorma. Ḥāṣılı, derd-i cānānla me�nūs ol ve kimseden dermān isteme, zīrā 

�ışḳa çāre ṣabır veyā seferdir2.

ی א ر      
س ا  ن  אب  و و ز  در

Ḥāfıẓ resīd mevsim-i gul ma�rifet me-gūy

Der-yāb naḳd-i vaḳt u zi-çūn u çirā me-purs

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, gül zamānı irişdi, ma�rifet söyleme ya�nī ma�rifet-

den dem urma. Naḳd-i vaḳti ya�nī ḥāżır vaḳti bilüp tedārük eyle, çūn u çirādan 

ṣorma, ya�nī gül mevsiminde �ayş u �işrete mübāşir ol ve niçe ve niçünden dem 

urma.

1 S: ġayrıyla. 

2 M: zīrā �ışḳa dermān olmaz, anıñ çāresi ṣabır veyā seferdir. 
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312

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

س ان כ  א   دارم از ز 
س אن כ  א ه ام   و  אن زو  כ 

Dārem ez-zulf-i siyāheş gile çendān ki me-purs

Ki çunān z’ū şudeem bī-ser u sāmān ki me-purs

Gile, (M,T+ kāf-ı �Āceminiñ kesriyle,) şikāyetdir. Sāmān ḥużūr u ṣalāḥ u 

ārām dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ zülf-i siyāhından ol ḳadar şikāyetim vardır ki ṣor-

ma, zīrā andan ancılayın bī-ser ü sāmān olmuşum ki ṣorma, ya�nī andan şikā-

yetim kemāl mertebe bī-ser ü sāmān olduġumdur.

אد כ אن  ك دل و  א  א و כ 
س אن כ  ده  א  از כ כ 

Kes be-ummīd-i vefā terk-i dil u cān me-konād

Ki çunānem men ezīn kerde peşīmān ki me-purs

<T,F+ Be-ummīd; mīm’de teşdīd ve taḫfīf cā�izdir, ammā bunda müşedded-

dir.> Me-konād fi�l-i  nehy müfred muḫaṭāb. Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Hīç kimse vefā ümīdiyle dil ü cānı terk eylemesün, zīrā ben 

bu işden ancılayın peşīmānım ki ṣorma, ya�nī vefā (M+ ve mihr) ümīdiyle dil ü 

cānı terk eyledügüme ziyāde peşīmānım.

כ  כ آزار כ در  
س אدان כ  دم  ز  כ از 

Be-yekī cur�a ki āzār-ı keseş der-pey nīst

Zaḥmetī mī-keşem ez-merdum-i nādān ki me-purs

Be-yekī; bā ḥarf-i sebeb. Keseş; żamīr cur�a’ya rāci�dir ve ma�nā cihetinden 

pey’e muḳayyeddir, der-peyeş taḳdīrinde. Zaḥmetī; yā ḥarf-i tenkīr.
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Maḥṣūl-i Beyt: Bir cür�a sebebiyle ki ardınca kimseyi incitmek olmaya, 

ya�nī anı içmekle hīç kimse incinmeye, (M+ bu ecilden) zaḥmet çekerim mer-

düm-i nā-dāndan ki ṣorma.

ر כ   א   زا از 
س אن כ  ا د از د  دل و د  

Zāhid ez-mā be-selāmet bi-guẕer k’īn mey-i la�l

Dil u dīn mī-bered ez-dest bedānsān ki me-purs

Bedānsān ancılayın dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey zāhid, bizden selāmetle geç, zīrā bu mey-i la�l ya�nī ḳır-

mızı şarāb dil ü dīni elden (328b) ancılayın iledür ki ṣorma, ya�nī şarāb ādem-

de dil ü dīn ḳomaz, zīrā mest-i lā-ya�ḳil olan ne dil bilür ne dīn.

د و ی و     
س אن כ  ۀ  כ آن  

Gūşe-gīrī vu selāmet hevesem būd velī

Şīve�i mī-koned ān nergis-i fettān ki me-purs

Gūşe-gīrī’de yā ḥarf-i maṣdar, gūşe-gīrlik ya�nī bir bucaḳda oturup mün-

zevī olmaḳ1.

Maḥṣūl-i Beyt: Gūşe-gīrlik ve selāmet hevesim idi, ya�nī bir bucaḳda otu-

rup ‘es-Selāmetu fi’l-vaḥdeti’2 ḳavliyle �āmil olmaḳ3 ārzū iderdim, ammā cānā-

nıñ ol nergis-i fettānı bir şīve ider ki hīç ṣorma, ya�nī ādemi kendi ḥāline ḳo-

maz, elbette kendüye meyl itdürür.

ازد אن  א در راه כ   و

س ۀ ا כ  آن כ  כ 
Guft u gūhā’st derīn rāh ki cān bi-gdāzed

Herkesī �arbede�i īn ki me-bīn ān ki me-purs

Derīn rāh ya�nī rāh-ı �ışḳda. �Arbede lüġatda serḫoş ṣavaşına dir-

ler, ammā bunda muṭlaḳ ġavġā murāddır. Īn ki me-bīn ān ki me-purs 

1 S: gūşe-gīrlik münzevī olmaḳdır, ya�nī bir bucaḳda oturmaḳdır. T: gūşe-gīrlik ya�nī bir bucaḳda oturup 

münzevī olmaḳ. <T, F+ Münzevī ism-i fā�ildir infi�āl bābından, ya�nī inzevā-yenzevī-inzivā�en, bir zāviyede 

ya�nī bucaḳda oturmaḳ.>

2 Selamet yalnızlıktadır. 

3 M: �āmil olup oturmaḳ. 
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rūz-merrelerindendir, görme ve ṣorma diyecek yerde isti�māl iderler. Īn ve ān 

bunda elfāẓ-ı kināyedendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ṭarīḳ-i �ışḳda ḳīl ü ḳāller vardır ki cān eridür ve herkes 

bir ġavġādadır ki bunı görme ve anı ṣorma, ya�nī ne Zeyd’iñ eyledügi �arbe-

deyi gör ve ne �Amr’ıñ eyledügi �arbedeyi ṣor. Ḥāṣılı, Türkīde ne gör ve ne 

işit diyecek yerde isti�māl iderler. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; her kimse bir 

cengde, bunı görme anı ṣorma diyen ve her bir kimse buña baḳma anı ṣorma 

(S,T+ ġavġāsında) diyen bu ıṣṭılāḥlarından āgāh degiller imiş1.

א  رت  כ  ی   از 
س אن כ  ر    آن  כ ا

Goftem ez-gūy-ı felek ṣūret-i ḥālī pursem

Goft ān mī-keşem ender-ḫam-ı çevgān ki me-purs

Maḥṣūl-i Beyt: Didim ki felek ṭopından ṣūret-i ḥāli ṣorayım, ya�nī ḳaṣd 

eyledim ki gūy-ı felekden ḥālini2 ṣoram. Didi ki anı çekerim ḫam-ı çevgāndan 

ki hīç ṣorma, ya�nī çevgān-ı ḳudretde bir ḥālim vardır ki ṣorma. Ḥāṣılı, ḳażā ve 

ḳader emrinde zebūn u maġlūbum.

א כ   ز  כ 
س آن כ  א ا  دراز 

Goftemeş zulf be-kīn-i ki şikestī goftā

Ḥāfıẓ īn ḳıṣṣa dirāz’est be-Ḳur�ān ki me-purs

Goftemeş; şīn-i żamīr cānāna rāci�dir, ya�nī andan kināyetdir. Zulf, şi-
kestī’niñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-kīn ġayr-i ṣarīḥi ve bā ḥarf-i sebeb, ki’ye iżāfeti 

lāmiyyedir. Be-Ḳur�ān; bā ḥarf-i kāsem. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki zülfüñi kimiñ kīni içün ṣıdıñ ya�nī 

pür-ḫam u şiken eylediñ. Didi ki ey Ḥāfıẓ, bu ḳıṣṣa dırāzdır, Ḳur�ān ḥaḳḳıçün 

ki ṣorma. Ya�nī maḳṣūd sensin, nihāyeti, ḳıṣṣayı taṭvīl eylemem.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 S: ṣūret-i ḥāli. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Ḫafīf

Fā�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

س ه ام כ  درد  כ
س ه ام כ  ی  ز 

Derd-i �ışḳī keşīdeem ki me-purs

Zehr-i hecrī çeşīdeem ki me-purs

�Işḳī ve hecrī yā’ları vaḥdet içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir �ışḳ derdini çekmişim ki ṣorma ve bir hicrān zehrini 

ṭatmışım ki ṣorma.

אن و آ כאر  ام در 
س ه ام כ  ی  د
Geşteem der-cihān u āḫir-i kār

Dil-berī ber-guzīdeem ki me-purs

Maḥṣūl-i Beyt: Cihānda ṭolanup gezmişim ve āḫirü’l-emr bir dilber iḫtiyār 

eylemişim ki ṣorma, ya�nī ḳatı zība ve bī-naẓīr dil-berdir1.

אك درش ای  אن در  آ
س ه ام כ  ود آب د

Ānçunān der hevā-yı ḫāk-i dereş (329a)
Mī-reved āb-ı dīdeem ki me-purs

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳapusı ṭopraġınıñ hevāsında ancılayın gider āb-ı dīdem ki 

ṣorma, ya�nī ḫāk-i deri ārzūsında gözüm yaşı şöyle aḳar ki añma2.

א دوش د از د ش   
س ه ام כ  א 
Men be-gūş-ı ḫod ez-dehāneş dūş

Suḫanānī şenīdeem ki me-purs

1 T, F: ya�nī zībā dilber. 

2 M: ṣorma. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ben kendi  ḳulaġımla aġzından dün gice sözler işitmişim ki 

ṣorma, ya�nī �acāyib muṣāḥabetler işitmişim ki añma1.

ی ی כ  ی     
س ه ام כ    

Sūy-ı men leb çi mī-gezī ki me-gūy

Leb-i la�lī gezīdeem ki me-purs

(M+ La�lī; yā ḥarf-i vaḥdet.)

Maḥṣūl-i Beyt: Benim cānibime dudaġıñı ne ısırırsın2 ki söyleme diyü, 

ya�nī ṭınma ve fāş eyleme. Ben nesne dimem3, ammā bir leb-i la�l ısırmışım ki 

ṣorma, ya�nī bundan ġayrı nesne dimem.

ا    در כ 
س ه ام כ  א כ ر

Bī-tu der kulbe-i gedāyī-i ḫīş

Renchāyī keşīdeem ki me-purs

Gedāyī yā’sı maṣdar. Renchāyī yā’sı vaḥdet-i nev�iyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sensiz kendi gedālıġım4 ḥücresinde bir dürli zaḥmetler çek-

mişim ki ṣorma, ya�nī muḥkem zaḥmetler çekmişim.

א  در ره   
س ه ام כ  א ر
Hemçu Ḥāfıẓ ġarīb der-reh-i �ışḳ

Be-maḳāmī resīdeem ki me-purs

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ yolında Ḥāfıẓ-ı ġarīb gibi bir maḳāma irişmişim ki 

ṣorma, ya�nī sā�ir �uşşāḳdan ileri gitmişim.

1 S: ya�nī �acāyib ve ġarāyib sözler işitmişim ki ötesin añma. M: ya�nī �acāyib muṣāḥabetler işitmişim ki 

ṣorma. 

2 S: ıṣırdırsın. 

3 S: ben saña nesne dimem diyü. 

4 T: gedāligim. 



1724 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

314

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

ا  כ د ر   
כ را  از   رو 

Dilā refīḳ-i sefer baḫt-i nīk-ḫāhet bes

Nesīm-i ravża-i Şīrāz peyk-i rāhet bes

Refīḳ-i sefer ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Baḫt-i nīk-ḫāh beyāniyyedir. 

Nesīm-i ravża-i Şīrāz lāmiyyelerdir. Peyk-i rāh da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, saña sefer yoldaşı ṭāli�-i nik-ḫāhıñ ya�nī dost1 

ṭāli�iñ yeter. Peyk-i rāh da nesīm-i ravża-i Şīrāz yeter. Ḥāṣılı, sefere gitme, evde 

otur dimekdir.

כ درو אن   א ل  د ز 
א  א ی و כ  כ  

Diger zi-menzil-i cānān sefer me-kon dervīş

Ki seyr-i ma�nevī vu kunc-i ḫāneḳāhet bes

Seyr-i ma�nevī’den murād seyr-i cānāndır.

Maḥṣūl-i Beyt: Daḫi cānān menzilinden sefer eyleme ey dervīş, zīrā saña 

seyr-i ma�nevī ve ḫāneḳāh bucaġı yeter, ya�nī ḫāneḳāh bucaġını iḫtiyār idüp 

cānān seyri saña yeter, sefere gitmeñ lāzım degil.

אر  ف و   כ  ای 
ا  ر ده  כ ز ره روان 

Hevā-yı mesken-i me�lūf u �ahd-i yār-ı ḳadīm

Zi-reh-revān-ı sefer-kerde �oẕr-ḫāhet bes

Hevā-yı mesken-i me�lūf lāmiyye ve beyāniyyedir. �Ahd-i yār-i ḳadīm de 

böyledir. Reh-revān-ı sefer-kerde beyāniyye. Reh-revān elif ve nūn’la cem� 

1 M: dürüst. 
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oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, taḳdīri merdān-ı reh-revān’dır, seyyāḥlar di-

mekdir. �Oẕr-ḫāh vaṣf-ı terkībīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Me�nūs1 meskeniñ muḥabbeti ve yār-ı ḳadīmiñ �ahdi sefer 

eylemiş seyyāḥlardan saña �öẕür dileyici yeter, ya�nī seyyāhlar ṭarafından bu iki 

māni� saña �öẕür dileyici yeter, ya�nī terk-i seferiñe bunlar �öẕür olabilür.

ش א    ر   و 
א  אل و  אن כ  ر ز  כ ا 
Be-ṣadr-ı maṣṭaba bi-nşīn u sāġar-ı mey nūş

Ki īn ḳadar zi-cihān kesb-i māl u cāhet bes

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne ṣuffası ṣadrında otur ve bāde ḳadeḥi iç, zīrā 

cihāndan bu miḳdār saña māl ü manṣıb kesbi yeter. Ya�nī bāde içmek2 kesb-i 

māldır ve ṣadr-ı maṣṭabada oturmaḳ kesb-i cāh yeter.

א  ز  دل و כ 
א  אن   در  

Vu ger kemīn bi-guşāyed ġamī zi-gūşe-i dil

Ḥarīm-i dergeh-i pīr-i muġān penāhet bes

Kemīn pusı. Ġamī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ve eger bir (329b) ġam göñül köşesinden pusı açarsa ya�nī 

ḳurarsa pīr-i muġānıñ dergehi ḥavlısı saña ṣıġınacaḳ yer yeter, ya�nī göñlüñe 

ġam ṭārī olursa var meyḫāneye, bāde iç.

אن כ د آ אد  כאر   ز
א  כ    و   
Ziyādetī me-ṭaleb kār ber-ḫod āsān kon

Ki şīşe�i mey-i la�l u butī çu māhet bes

Ziyādetī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Ziyāde ṭaleb eyleme, işi kendiñe āsān eyle, ya�nī kendiñe 

güç gösterme, zīrā bir şīşe ḳırmızı şarāb ve māh gibi büt saña yeter.

1 S: me�lūf. 

2 S: iç. 
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اد אم  אدان د ز دم  כ 
א   ا  و دا  

Felek be-merdum-i nā-dān dehed zimām-ı murād

Tu ehl-i fażlī vu dāniş hemīn gunāhet bes

Maḥṣūl-i Beyt: Felek murād dizginini nā-dān merdüme virür, ya�nī ḳanda 

bir cāhil var ise felek aña müsā�id ü mu�āvindir1. Ammā sen ehl-i fażl u ehl-i 

�ilimsin, saña bu günāh yeter, zīrā ‘El-cāhilu merzūḳun’2dur.

Beyt:  Nice kec-rev dimeyem ben bu rüsūm-ı felege

  Ni�meti kelbe3 virür devleti dā�im eşege

א א   ورد د  
א  אی   و درس  د

Be-hīç vird-i diger nīst ḥācetet Ḥāfıẓ

Du�ā-yı nīm-şeb u ders-i ṣubḥgāhet bes

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, daḫi hīç virde seniñ iḥtiyācıñ yoḳdur, belki dün 

yarısı du�āsı ve ṣabāḥ vaḳtiniñ dersi saña yeter. Ya�nī ġayrı ḫavāṣṣa meşġūl ol-

maḳ lāzım degil, bu iki nesneye meşġūl olmaḳ saña yeter.

אن כ כ در دو  ان    د
א  אد אم  د و ا אی ا ر

Be-minnet-i digerān  ḫū me-kon ki der-du cihān

Rıżā-yı Īzed u in�ām-ı pādişāhet bes

Be-minnet-i digerān maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir, me-kon’uñ mef�ūl-i 

ġayr-i ṣarīḥidir ve ḫū ṣarīḥi. Ki ḥarf-i ta�līl. Der-du cihān mıṣrā�-ı ẟānīye mer-

hūndur. Rıżā-yı Īzed maṣdarıñ mef�ūline veyā fā�iline iżāfetidir ve in�ām-ı pā-
dişāh maṣdarıñ fā�iline.

Maḥṣūl-i Beyt: Ġayrılar4 minnetiyle me�nūs olma, zīrā iki cihānda Allāh’ıñ 

rıżāsı ve pādişāhıñ in�āmı saña yeter, ya�nī Allāh’ıñ emrine iṭā�at idüp rıżā ge-

türmek ve pādişāhıñ in�ām u iḥsānıyla ḳāni� olmaḳ saña yeter, ḥuṭām-ı dünyā 

içün ġayrılara minnet eyleme dimekdir.

1 S: mu�āvin ve müẓāhirdir. 

2 Cahil rızıklandırılmıştır. (Cahilin rızıktan nasibi çok olur). 

3 S: ite. 

4 S: ġayrıñ. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א را  אن  אن  اری ز 
א را  و روان  א آن  ز  
Gul-�iẕārī zi-gulistān-ı cihān mā-rā bes

Zīn çemen sāye-i ān serv-i revān mā-rā-bes

Zīn çemen ya�nī çemen-i dünyādan.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihān-ı gülistānından bir gül-�iẕār bize yeter, bu çemen-i 

dünyādan ol serv-i revānıñ sāyesi bize yeter, ya�nī cānānıñ sāye-i luṭfı bize yeter. 

Gül-�iẕār ve serv-i revāndan cānān murāddır.

אد א دورم   و  ا ر
א را  ان  אن ر  אن  ا از 

Men u hem-ṣoḥbetī-i ehl-i riyā dūrem bād

Ez-girānān-ı cihān rıṭl-ı girān mā-rā bes

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ehl-i riyā ile hem-ṣoḥbet olmaḳ, benden ıraḳ olsun, 

cihān ẟaḳīllerinden rıṭl-ı girān bize yeter, ya�nī hīç bir girāndan ḥaẓẓ eylemeziz, 

illā rıṭl-ı girāndan.

אداش    دوس   
א را  אن  ا د  א כ ر و 

Ḳaṣr-ı firdevs be-pādāş-ı �amel mī-baḫşend

Mā ki rindīm u gedā deyr-i muġān mā-rā bes

Maḥṣūl-i Beyt: Cennet ḳaṣrını �amel cezāsına virürler ya�nī �amele muḳābil 

virürler. Biz ki rind ü gedāyız, deyr-i muġān bize yeter. Ya�nī bizim cennete 

istiḥḳāḳımız yoḳdur, zīrā aña lāyıḳ �amelimiz yoḳdur, pes, bizim ḥālimize lāyıḳ 

ve �amelimize muvāfıḳ deyr-i muġāndır.



1728 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

ر   ی و     
א را  ران  אن  אرت ز  כ ا

Bi-nişīn ber-leb-i cūy u guẕer-i �omr bi-bīn

K’īn işāret (330a) zi-cihān-ı guẕerān mā-rā bes

Maḥṣūl-i Beyt: Irmaḳ kenārında otur ve �ömrüñ geçmesini gör, ya�nī ṣu-

yuñ aḳmasından �ömrüñ geçmesini ḳıyās eyle, zīrā bu işāret, geçici cihāndan 

bize yeter1, ya�nī ṣuyuñ geçüp gitmesinden cihānıñ geçüp gitmesi işāreti bize 

pend yeter2.

אن אن  و آزار  אزار   
א را  אن  د و ز א را   ا   
Naḳd-i bāzār-ı cihān bi-nger u āzār-ı cihān

Ger şumā-rā ne bes īn sūd u ziyān mā-rā bes

Maḥṣūl-i Beyt: Cihān bāzārınıñ naḳdini ya�nī ḥālini ve ḥāżırını gör ve 

cihānıñ āzārını ya�nī belāsını ve meşaḳḳatini seyr eyle. Eger size bu sūd u ziyān 

yetmezse bize yeter. Ya�nī cihān bāzārınıñ naḳdi fā�idesi ve āzār u meşaḳḳati 

ziyānı eger size yetmezse bize yeter, ya�nī bu iki ḳażiyye ile siz mütenaṣṣıḥ ol-

mazsañız biz oluruz.

אدت  א כ ز א   א  אر 
א را  אن  دو  آن  
Yār bā-mā’st çi ḥācet ki ziyādet ṭalebīm

Devlet-i ṣoḥbet-i ān mūnis-i cān mā-rā bes

Maḥṣūl-i Beyt: Yār bizimledir, ne ḥācet ki ziyāde ṣafāya ṭālib olavuz3, zīrā 

ol mūnis-i cānıñ ṣoḥbeti devleti bize yeter.

ا را   از در  
א را  כאن  ن و  ی  از כ כ  כ

Ez-der-i ḫīş Ḫudā-rā be-behiştem me-firist

Ki ser-i kūy-ı tu ez-kevn u mekān mā-rā bes

1 S: zīrā bu işāret geçişi geçici cihāndan bize yeter. 

2 S: ṣuyuñ geçüp gitmesinden ṣuyuñ geçüp gitmesi bize işāret yeter. 

3 S: olıvuz. 
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Ḫudā-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānına ḫiṭāb idüp buyurur: Allāh içün kendi ḳapuñdan 

beni cennete gönderme, zīrā seniñ ser-i kūyuñ kevn ü mekāndan bize yeter, 

ya�nī kevn ü mekāndan seniñ ser-i kūyuñla iktifā ideriz, ḥāṣılı, ser-i kūyuñ bize 

cennetdir. Mıṣrā�-ı evvelde Ḫudā-rā’da rā yerine yā yazup Ḫudāyā diyenler 

ekẟer nüsḫaya muḫālif yazdıḳlarından ġayri virdikleri ma�nā da medḫūldür1, 

te�emmel tedri2.

א ب    ا א از 
א را  אی روان  ن آب و   
Ḥāfıẓ ez-meşreb-i ḳısmet gile bī-inṣāfī’st

Ṭab�-ı çun āb u ġazelhā-yı revān mā-rā bes

Ḥāfıẓ münādā. Meşreb bunda şirb ma�nāsınadır, şīn’iñ kesriyle, ḥaẓẓ 

u naṣīb ma�nāsına, egerçi aṣlında ṣuda isti�māl eylemişler, meẟelā ‘şeribe mi-
ne’l-mā�i’3 dirler, ammā Ḫāce’niñ murādı muṭlaḳā ḥaẓẓ u naṣībdir. Meşreb-i 
ḳısmet ḥaẓẓ-ı ḳısmet-i ezelī dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ḥaẓẓ u naṣīb-i ḳısmet-i ezelīden şikāyet inṣāf-

sızlıḳdır, ya�nī ḳażā ve ḳader defterinde müẟbet olan naṣībden şikāyet inṣāf 

degil, zīrā ṣu gibi pāk ü laṭīf ṭab� ve mevzūn u selīs ġazeller bize yeter. Ya�nī 

dünyā ḥuṭāmına mālik degil isek nola, lākin laṭīf ü pāk ṭab�a ve şīrīn ü maḳbūl 

ġazellere mālikiz. Ḥāṣılı, bu iki ni�met ki bize virildi, şükrini ḳılmayup şikāyet 

eylemek ma�ḳūl degildir.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 M: tedebber. 

3 Sudan içti. 
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[ŞĪN HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’ş-şīn1
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 Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אش אن  ا ر  در 
אش אن  א و  ه و   

Eger refīḳ-i şefīḳī durust-peymān bāş

Ḥarīf-i ḥucre vu germ-ābe vu gulistān bāş 

Refīḳ-i şefīḳī beyāniyye ve yā żamīr-i ḫiṭāb. Durust-peymān vaṣf-ı terkī-

bī aḳsāmındandır. Ḥarīf-i ḥucre ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Germ-ābe 

ḥamāma ve ılıcaya dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger şefḳatli ve muḥabbetli yār iseñ dürüst-peymān ol, 

ya�nī �ahdi dürüst olanlardan ol, ḥāṣılı, ḳavl ü ḳarārıñ dürüst olsun. Ḥücre ve 

ḥamām ve gülistān muṣāḥibi ol, ya�nī her yerde bize yār ol dimekdir.

ه אد  אن   כ ز 
אش אن  אق   א   כ 
Şikenc-i zulf-i perīşān be-dest-i bād me-dih

Me-gū ki ḫāṭır-ı �uşşāḳ gū perīşān bāş

Şikenc ve şiken büklümdür.

Maḥṣūl-i Beyt: (330b) Zülf-i perīşān büklümini bād eline virme, ya�nī 

zülfüñi yele virme, dime ki �uşşāḳıñ ḫāṭırı perīşān olsun2. Ya�nī şikenc-i zülfi 

bād eline virmek �uşşāḳıñ ḫāṭırlarına perīşān ol dimekdir.

א א    ا כ  ت 
אش ان  ر  آب  כ אن ز  

Geret hevā’st ki bā-Ḫıżr hem-nişīn bāşī

Nihān zi-çeşm-i Sikender çu āb-ı ḥayvān bāş

1 S: Fī ḥarfi’ş-şīn 22. 

2 T: �uşşāḳıñ ḫāṭırı di perīşān olsun. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger muḥabbetiñ var ise ki Ḥażret-i Ḫıżır Nebīyle muṣāḥib 

ü hem-nişīn olasın, āb-ı ḥayvān gibi Sikenderiñ gözinden1 nihān ol. Ya�nī ehl-i 

dünyādan tecennüb eyle ve hemān �āşıḳlar ile iḫtilāṭ eyle. Ḥāṣılı, selāṭīn ü 

ümerā ve sā�ir aġniyādan istiġnā üzere olmaḳ gerek ki mülāzemetiñ cānān ḫid-

metine maḳṣūr u maḫṣūṣ ola.

ازی  כאر   ر   ز
אش ان  ل  א و  ا  

Zebūr-ı �ışḳ-nevāzī ne kār-ı her murġī’st

Bi-y-ā vu nev gul-i īn bulbul-i ġazel-ḫān bāş

Zebūr-ı �ışḳ-nevāzī beyāniyyedir, nevāzīden’den, oḫşamaḳdır, bu �ibāreti 

sāz çalmada isti�māl iderler, barbaṭ-nevāz ve çeng-nevāz gibi, bunda oḳumaḳ 

ma�nāsına tażmīn olunmuşdur, yā ḥarf-i maṣdardır. Nev gul-i īn lāmiyyedir. 

Bulbul-i ġazel-ḫān beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ-nevāzlıḳ zebūrı her murġuñ işi degildir, ya�nī her 

murġuñ işi �āşıḳlıḳ degildir, ya�nī her insān �āşıḳ olmaz ve �ışḳa lāyıḳ degil, pes, 

imdi gel ve bu ġazel-ḫān bülbülüñ tāze güli ol. Ya�nī �ışḳ zebūrın oḳumaḳ ben 

bülbülüñ şānıdır, ḥāṣılı, �āşıḳlıḳ baña lāyıḳdır, gel baña cānān ol dimekdir.

دن   و آ  כ
אش אن  א و  א כ  ای را  ر

Ṭarīḳ-i ḫidmet u āyīn-i bendegī kerden

Ḫudāy-rā tu rehā kon be-mā vu sulṭān bāş

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫidmet ṭarīḳini ve ḳulluḳ eylemek ṭarīḳini Allāh içün sen 

baña ṣalıvir2 ya�nī baña ḥavāle eyle ve sen pādişāh ol. Ya�nī ben ḫidmet ideyin, 

sen pādişāhlıḳ eyle, ḥāṣılı, ẕevḳ u ṣafāya meşġūl ol.

אر כ ز م   د  
אش אن  دۀ  א כ א دل  وز آ 

Diger be-ṣayd-ı Ḥarem tīġ ber-me-keş zinhār

V’ez-ān-çi bā-dil-i mā kerde�i peşīmān bāş

1 M: kendinden. 

2 S: baña vir. 
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Mekke-i Mükerreme’niñ1 eṭrāfında (M,T+ mu�ayyen) yerler var ki anda av 

avlamaḳ ve aġaç kesmek ve ot otlatmaḳ ḥarāmdır, ol yere Ḥarem dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Şimden girü Ḥarem ṣaydı içün ḳılıç çekme zinhār ve bizim 

göñlümüze eyledügüñden peşīmān ol. Ya�nī bizim dilimiz murġ-ı Ḥarem’dir, 

anı ṣayd idüp çoḳ cefā eylemişsin. İmdi bir daḫi eyleme ve eyledügüñden 

peşīmān ol.

כ دل  אن و  כ ز   ا 
אش ان  وا  و  אل כ 

Tu şem�-i encumenī yek-zebān u yek-dil şev

Ḫayāl-i kūşiş-i pervāne bīn u ḫandān bāş

Encumen dernekdir ve yā żamīr-i ḫiṭāb.

Maḥṣūl-i Beyt: Sen meclis şem�isin, yek-zebān u yek-dil ol. Pervāneniñ sa�y 

u kūşişi ḫayālini gör ve ḫandān ol, ya�nī pervāne kendini şem�e urup yanmaġa 

kūşiş eyledügini görüp bizi aña ḳıyās idüp ḫandān u şādān ol. Şem�e nisbet 

zebāndan murād fetīlede yanan āteşdir ve dilden murād fetīledir, ammā cānāna 

nisbet ma�lūm.

אز ی و  در   אل د כ
אش אدران دوران  ۀ  از 

Kemāl-i dil-berī vu ḥusn der-naẓar-bāzī’st

Be-şīve-i naẓar ez-nādirān-i devrān bāş

Dil-berī; yā ḥarf-i maṣdardır, naẓar-bāzī’de de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥüsn ü dilberlik kemāli naẓar-bāzlıḳdadır, ya�nī 

maḥbūb-dostluḳdadır, ḥāṣılı, bir dilberiñ �uşşāḳı çoḳ olmaḳdadır. (331a) Pes, 

imdi ṣan�at-ı naẓarda devrān nādirlerinden ol, ya�nī manẓūr-ı �uşşāḳ olmaḳda 

bī-naẓīr-i �ālem ol.

כ א  אر  ر  א و از  ش 
אش ان  ب  ا כ  כ در روی 

Ḫamūş Ḥāfıẓ u ez-cevr-i yār nāle me-kon

Tu-rā ki goft ki der-rūy-ı ḫūb ḥayrān bāş

1 M, T: Ḥażret-i Mekke’niñ. 



1733Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, epsem ol ve cevr-i yārdan nāle eyleme, saña kim 

didi ki rūy-ı ḫūba ḥayrān ol. Ya�nī saña kim didi ki güzel sev, pes, günāh seniñ-

dir, kimseniñ degildir. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

ش אی   ع و   כ   ای  
ش אی   כ ت  א ۀ  د از 

Ey heme şekl-i tu maṭbū� u heme cāy-ı tu ḫoş

Dilem ez-�işve-i yāḳūt-ı şeker-ḫāy-ı tu ḫoş

Ey ḥarf-i nidā, münadā maḥẕūf, ey cānān dimekdir. �İşve göñül aldamaḳ. 

Yāḳūt-ı şeker-ḫāy-ı tu beyāniyye ve lāmiyyedir. Yāḳūt-ı şeker-ḫā’dan murād 

lebleridir veyā dehānı. Şeker-ḫā vaṣf-ı terkībīdir, ḫāyīden’den, şeker çiyneyici, 

egerçi çiynemek dehānıñ şānındandır, ammā ḳurb-ı civār i�tibārıyla lebe isnād 

iderler mecāzen.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, seniñ cemī� şekliñ maṭbū� ve her yeriñ güzeldir. 

Göñlüm seniñ şeker çiyneyici1 �işveger lebiñden ḫoşdur.

د   ی  و گ   
ش אی   ا و     

Hemçu gul-berg-i terī hest vucūd-ı tu laṭīf

Hemçu serv-i çemen-i ḫuld ser-ā-pāy-ı tu ḫoş

Maḥṣūl-i Beyt: Tāze gül yapraġı gibi seniñ vücūduñ laṭīfdir. Cennet çeme-

ni servi gibi başdan ayaġa dek her yeriñ ḫoşdur. Ḥāṣılı, her yeriñ ḫūb u laṭīfdir.

אل   אز    و  ه و 
ش ی   א א  و  وی  ز  و ا

Şīve vu nāz-ı tu şīrīn ḫaṭ u ḫāl-i tu melīḥ

Çeşm u ebrū-yı tu zība ḳad u bālā-yı tu ḫoş

1 Beytin şerhinde üç kere geçen ‘çiyne-’ fiili S ve M’de ‘çigne-’ olarak yazılmıştır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ şīve vü nāzıñ şīrīn ve ḫaṭṭ u ḫāliñ maḳbūl, çeşm ü 

ebrūñ zība, ḳadd ü ḳāmetiñ ḫoş.

אر א ز    و  אن   
ش אی   אم د از ز    

Hem gulistān-ı ḫayālem zi-tu pur naḳş u nigār

Hem meşām-ı dilem ez-zulf-i semen-sāy-ı tu ḫoş

Gulistān-ı ḫayālem iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Ḫayāl’e gulistān 

ve dil’e meşām isti�āre eyledi. Zulf-i semen-sāy-ı tu beyāniyye ve lāmiyye-

dir. Semen-sā vaṣf-ı terkībīdir, sāyīden’den, ezmek ve sürtmek ve sürtünmek. 

Rūy-ı cānānı semen’e ya�nī aḳ güle teşbīh iderler ve zülfüñ aña sürtünmesini 

semen-sāy’la ta�bīr iderler.

Maḥṣūl-i Beyt: Hem ḫayālim gülistānı senden pür-naḳş u nigārdır, ya�nī 

ḫayālim seniñ esbāb-ı ḥüsnüñden müzeyyen olup Nigār-ḫāne-i Çīn gibi 

pür-naḳş u nigār olmuşdur. Göñlüm damaġı da zülf-i semen-sāñla mu�aṭṭar 

u mümessek olmuşdur, ya�nī ḫūb u ḫoş olmuşdur. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; 

hem benim göñlüm meşāmmı seniñ semen maḥv idici zülfüñden ḫoş diyen ve 

hem meşāmm-ı dilim seniñ semen rāyiḥalu zülfüñden ḫoş diyen semen-sā’nıñ 

ma�nāsını bilmezler imiş1.

אری ان  م כ     
ش אی   ا از رخ ز  כ درد 

Pīş-i çeşm-i tu bi-mīrem ki bedān bīmārī

Mī-koned derd-i merā ez-ruḫ-ı zībā-yı tu ḫoş

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ gözüñ öñünde öleyim ki ol bīmārlıġla benim derdi-

mi seniñ ruḫ-ı zībāñdan ḫoş eyler, (S,T+ ya�nī çeşm-i cānān bīmār iken benim 

derdime tīmār ider,) (M,T+ ya�nī derdime dermān ider,) ya�nī çeşmiñe ḳurbān 

olayım ki ruḫuñı seyr eylemege māni� olmayup derdime dermān ider.

ار در ره  כ از    
ش אی   א د را  א   כ 

Der-reh-i �ışḳ ki ez-seyl-i belā nīst guẕār

Mī-konem ḫāṭır-ı ḫod-rā be-temāşā-yı tu ḫoş

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ yolında ki belā seylinden1 geçid yoḳdur, ya�nī belādan 

geçilmez, ḥāṣılı, belā ve meşaḳḳatden ḫālī degil, kendi (331b) ḫāṭırımı seniñ 

temāşāñla ḫoş iderim. Ya�nī gerçi �ışḳıñda belā çekerim, ammā seni seyr eyle-

mekle ḫāṭırım mütesellī olur.

אن   ز    א در 
ش ی   א  دل  ود 
Der beyābān-ı ṭaleb gerçi zi-her sū ḫaṭarī’st

Mī-reved Ḥāfıẓ-ı bī-dil be-tevellā-yı tu ḫoş

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭaleb-i viṣāl-i cānān beyābānında gerçi her cānibden bir 

�aẓīm ḫavf u ḫaṭār vardır, ammā Ḥāfıẓ-ı bī-dil seniñ muḥabbetiñle güzel gider, 

ya�nī seniñ muḥabbetiñi yār idinüp bī-pervā güzel gider, şöyle ki ḫavf u ḫaṭār 

ḫāṭırına ḫuṭūr eylemez.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

אرش כ   آ כ   
ه כ در כאرش ن   در ا כ 

Fikr-i bulbul heme ān’est ki gul şud yāreş

Gul der-endīşe ki çun �işve koned der-kāreş

Der-kāreş kerd ve der-kāreş mī-koned işine sürdi ve işine ṣarf eyledi diye-

cek yerde isti�māl iderler.

Maḥṣūl-i Beyt: Bülbülüñ fikri dā�imā oldur ki gül aña yār oldı diyü, ammā 

gül endīşe ve fikirdedir ki anıñ işine niçe �işve ve nāz süre, ya�nī aña ne vecihle 

cevr u cefā eyleye.

כ א  א  آن  כ  د
אرش א   ا آ כ 

Dil-rubāyī heme ān nīst ki �āşıḳ bi-kuşed

Ḫāce ān’est ki bāşed ġam-ı ḫidmetgāreş

1 S: selinden. 
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Dil-rubāyī; yā ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Dil-rübālıḳ hemān ol degildir ki �āşıḳ öldüre, ya�nī dilber-

lerde dil-rübālıḳ ol degildir ki �āşıḳ helāk eyleye, belki efendi oldur ki anda 

ḫidmetkār ġamı ola, ya�nī ḫidmetkār ġamını çeke.

ج ز در دل  ن  אی آ כ 
אزارش כ  ف   א כ  ز 

Cāy ān’est ki ḫūn mevc zened der dil-i la�l

Zīn teġābun ki ḫazef mī-şikened bāzāreş

Teġābun bāzārda  ziyān eylemege dirler. Ḫazef ṣaḳsı cinsine1 dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Maḥallidir ki la�liñ yüreginde ḳan mevc ura, ya�nī yüregi 

ḫūn ola ġayretden, bu teġābünden ki ṣaḳsı, bāzārına kesād virür ya�nī bāzārına 

şikest virür. Beytden murād temẟīldir. Ya�nī maḥallidir ki ehl-i fażlıñ cigeri ḳan 

deryāsı olup mevc ura bu teġābünden ki cühelā raġbet ü i�tibār bulup ehl-i cāh 

u ḥaşmet u �aẓamet olalar ve kendilere raġbet ü i�tibār olmayup ẕilletde ḳalalar.

د  از   آ  ور  
אرش ل  در  ل و  ا  

Bulbul ez-feyż-i gul āmūḫt suḫan v’er ne ne-būd

Īn heme ḳavl u ġazel ta�biye der-minḳāreş

Sābıḳan ẕikr olmış idi ki ta�biye maṣdardır, mef�ūl ma�nāsına ya�nī mu�ab-

bā, ta�biye şude taḳdīrinde ya�nī maḫfī ve maḫlūṭ ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Bülbül feyż-i gülden ögrendi sözi ve naġmeyi, yoḫsa bu ḳa-

dar ḳavl ü ġazel anıñ minḳārında mu�abbā ve maḫfī ve maḫlūṭ degil idi. Ya�nī 

gülüñ müşāhedesi sebeb oldı anıñ bu deñli naġamāt u maḳāmātına, ve-illā gül 

nā-peydā olıcaḳ2 sā�ir naġmesiz ṭuyūr gibi küng ü lāl ḳalur. Ḥāṣılı, �ışḳ-ı güldür 

sebeb bu ḳadar (S+ naġamātına ve) terennümātına.

ه او א دل  ده כ   כ آن 
א  دارش ا א    כ
Ān sefer kerde ki ṣed ḳāfile-dil hem-reh-i ū’st

Her kucā hest Ḫudāyā be-selāmet dāreş

1 S: çinisine. 

2 T: olicek. 
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Ḳāfile-dil żarūret-i vezniçün iżāfetden maḳṭū�dur, ve-illā ḳıyās ḳāfile-i dil 
idi iżāfetle.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol sefer eylemiş cānān ki yüz göñül ḳāfilesi anıñ yoldaşıdır, 

ya�nī yüz �āşıḳıñ himmeti cān u göñülden anıñ yār u yāveridir. Her ne yerde ki 

olursa, yā Rab, selāmetde ṭut anı, ya�nī ṣaġ ve sālim olsun.

ری א   ای כ در כ  
ارش כ د אش כ    ر   

Ey ki der-kūçe-i ma�şūḳa-i mā mī-guẕerī

Ber-ḥaẕer bāş ki ser mī-şikened dīvāreş

Kūçe maḥallecik, kūyçe’den muḫaffefdir, maḥallecik dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey şol kimse ki bizim ma�şūḳumuz maḥallesine uġrarsın 

(332a) ve andan geçersin, (M,T+ ḥaẕer üzre ol ki) dīvārı baş ṣır1, ya�nī andan 

uṣlıca geç ki dīvārına ṭoḳınmayasın ki başıñ selāmet ḳalsun. Ḥāṣılı, dīvāne ve 

mest gibi andan geçme ki dīvārı başıñ yarmasın.

אد ای دل ش ا א    
ارش و  א   

Ṣoḥbet-i �āfiyetet gerçi ḫoş uftād ey dil

Cānib-i �ışḳ �azīz’est furū me-gẕāreş

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, gerçi saña �āfiyet ṣoḥbeti güzel oldı, ya�nī zühd 

ü taḳvā ve perhīzkārlıḳ saña ḫoş düşdi, ammā �ışḳ cānibi �azīzdir, anı terk ü 

ihmāl eyleme, ya�nī ne ḳadar �ābid ü zāhid olursañ �ışḳı unutma ki maṣlaḥatıñ 

�ışḳla biter.

ی ا دور  ا از و  و 
ارش م د ی در  כ راه   

Eger ez-vesvese-i nefs u hevā dūr şevī

Bī-şekī rāh berī der-ḥarem-i dīdāreş

Maḥṣūl-i Beyt: Eger nefs ü hevā vesvesesinden dūr olursañ şeksiz cānānıñ 

dīdārı ve viṣāli cānibine yol iledürsün, ya�nī ārzū-yı nefs ü muḳteżā-yı ṭab�dan 

dūr olursañ vuṣlat-ı cānān müyesser olur.

1 S: yarar. (‘ṣır’ ‘ṣı-/kır-’ fiilinin geniş zamanıdır.)



1738 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

ه د כ ش از د כ כ כ  
אرش د د אم د آ  و 
Ṣūfī-i ser-ḫoş ezīn dest ki kec kerd kulāh

Be-du cām-ı diger āşufte şeved destāreş

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfī-i serḫoş bu cihetden ve bunuñ gibi ki külāhını başına 

egri ḳodı, iki ḳadeḥle daḫi destārı perīşān (M,T+ olur, ya�nī bir miḳdār bāde 

görmekle külāhını ve tācını egince bir iki ḳadeḥ daḫi görince destārı perīşān) 

olup boġazına geçer.

د ه  ار    א כ  دل 
א  آزارش ورد و אز 

Dil-i Ḥāfıẓ ki be-dīdār-ı tu ḫūger şude būd

Nāz-perverd-i viṣāl’est me-cū āzāreş

Ḫūger me�nūs ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñli ki seniñ dīdārıñla me�nūs idi, viṣāl nāz-per-

veridir, anı incitme. Ḥāṣılı, viṣāliñ nāzıyla perverde olmuşdur, anı firāḳla āzār 

eyleme.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Mefā�īl

אش אن  ا   אز آی و دل  
אش אن  ار  م ا و  را 

Bāz āy u dil-i teng-i merā mūnis-i cān bāş

V’īn sūḫte-rā maḥrem-i esrār-ı nihān bāş

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, girü gel ve benim dil-i tengime  mūnis-i cān ol 

ve bu sūḫteniñ gizli esrārına maḥrem ol.
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و ۀ   כ אده כ در  زان 
אش אن  ه و  ر א  א را دو  

Zān bāde ki der meykede-i �ışḳ furūşend

Mā-rā du se sāġar bi-dih u gū Ramażān bāş

Maḥṣūl-i Beyt: Ol bādeden ki anı �ışḳ meyḫānesinde ṣatarlar, bize iki üç 

ḳadeḥ vir, daḫi Ramażān olsun di, ya�nī Ramażān da olursa vir, żarar eylemez.

כ א אرف  در   آ زدی ای 
אش אن  ان  ی כ و  ر

Der-ḫırḳa çu āteş zedī ey �ārif-i sālik

Cehdī kon u ser-ḥalḳa-i rindān-ı cihān baş

Der ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey �ārif-i sālik, çünki ḫırḳaya āteş urduñ ya�nī ḫırḳañı yaḳ-

dıñ, cehd eyle ki cihān rindleriniñ ser-ḥalḳası olasın ya�nī başı ve re�īsi olasın, 

ḥāṣılı, müte�ayyin rindlerden olasın.

ا ام دل  א  אر כ  آن 
אش ان  כ     ا

Ān yār ki goftā be-tuem dil nigerān’est

Gū mī-resem īnek be-selāmet nigerān baş

Maḥṣūl-i Beyt: Ol yār ki didi, göñlüm saña nāẓır u müte�alliḳdir, sen aña 

di, işte şimdi irişürüm, selāmetle nāẓır u muntaẓır ol ya�nī gözet, şimdi gelürüm.

ت آن  روان  ن  د از 
אش אن  אن  و  ای درج  

Ḫūn şud dilem ez-ḥasret-i ān la�l-i revān-baḫş

Ey durc-i maḥabbet be-hemān muhr u nişān bāş

<T,F+ Durc-i maḥabbet iżāfeti beyāniyyedir.>

Maḥṣūl-i Beyt: Yüregim ḳan oldı ol cān baġışlayıcı la�liñ ḥasretinden, ya�nī 

ol la�l-i leb-i cān-baḫş-ı (M,T+ cānān) ḥasretinden. Pes, ey muḥabbet dürci, 
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hemān ol mühr ü nişānla ol, ya�nī cefā içün mühr-i cānānı1 terk eyleme. Ḫāce 

ġaybetden ḫiṭāba iltifāt buyurdı.

אری  א  د از  
אش א روان  כ از   ای  

Tā ber-dileş (332b) ez-ġuṣṣa ġubārī ne-nişīned

Ey seyl-i sirişk ez-�aḳab-i nāme revān bāş

Dileş; żamīri ma�hūd cānāna rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Tā cānānıñ göñline ġam u ġuṣṣadan bir toz oturmaya ya�nī 

ḫāṭırına ġubār ḳonmaya, ey göz yaşı seyli, nāmeniñ ardınca revān ol, ya�nī 

cānāna tesellī vir ki işde2 Ḫāce de şimdi gelür diyü.

אن  אم  ش  س  כ א כ 
אش כאن   در  آ  
Ḥāfıẓ ki heves mī-konedeş cām-ı cihān-bīn

Gū der-naẓar-ı Āṣaf-ı Cemşīd-mekān bāş

(S,T+ Cemşīd-mekān vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ki cām-ı cihān-bīn heves eyler, ya�nī murādı cām-ı 

cihān-nümādır, sen di Ḥāfıẓ’a, cām-ı cihān-bīn isterseñ Cemşīd-mekān 

pādişāhıñ vezīr-i a�ẓamı naẓarında ol, ya�nī cām-ı cihān-bīn anıñ elindedir, 

aña mülāzım ol ki saña müyesser ola. Mī-konedeş; şīn-i żamīr tekmīl-i vezn ü 

taḥsīn-i lafẓ u te�kīd-i ma�nā içün gelmişdir.

1 T: mühr-i cānānımı. (Mühr kelimesi mihr olarak da okunabilir.)

2 M, F: işte. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אش א   ح  و  ر ور  
אش א   م  ی   
Be-devr-i lāle ḳadeḥ gīr u bī-riyā mī-bāş

Be-būy-ı gul nefesī hem-dem-i ṣabā mī-bāş

Maḥṣūl-i Beyt: Lāle devrinde ḳadeḥ ṭut ya�nī bāde-nūş ol ve riyāyı terk 

idüp bī-riyā ol. Gül ümīdiyle bir sā�at ṣabāya hem-dem ol, zīrā güle ṣafā ve 

ṭarāvet viren ṣabādır, imdi aña yār ve hem-dem ol ki güle vāṣıl olasın. Bunda 

bū īhām ṭarīḳiyle ẕikr olmuş, ümīd ve ḳoḳu beyninde.

ن    ر ا כ  ت 
אش א   אن  אم  م  א و 

Geret hevā’st ki çun Cem be-sırr-ı ġayb resī

Bi-y-ā vu hem-dem-i cām-ı cihān-numa mī-bāş

Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ ārzūñ var ise ki1 Cem gibi sırr-ı ġabya irişe-

sin, gel ve cām-ı cihān-nümāya muṣāḥib ol. Cām-ı cihān-nüma ḳalb-i �āşıḳdır. 

Ya�nī ḳalb-i �āşıḳa muḳārin u muṣāḥib ol, ḥāṣılı, ḳalb-i �āşıḳa mālik ol ya�nī 

�āşıḳ ol.

אل   כ  כ  
אش א   אر אه  ر و   אه    

Ne-gūyemet ki heme sāl mey-perestī kon

Se māh mey ḫor u nuh māh pārsā mī-bāş

Maḥṣūl-i Beyt: Ben saña dimezem ki tamām yıl bāde-nūşluḳ ve mey-pe-

restlik eyle. Ben direm ki üç ay bāde iç ve ṭoḳuz ay �ābid u zāhid ol, ki ol üç ay 

buyurduġı bahār aylarıdır.

1 T: Eger seniñ ārzūñsa ki. 
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ا כ כ    א   
אش ا   ش و  ر 
Çu pīr-i sālik-i �ışḳet be-mey ḥavāle koned

Bi-nūş u muntaẓır-ı raḥmet-i Ḫudā mī-bāş

Pīr-i sālik-i �ışḳet iżāfetleri beyāniyyeler ve lāmiyyedir1. Be-mey; bā ḥarf-i 

ṣıla. Muntaẓır-ı raḥmet-i Ḫudā iżāfetleri ism-i fā�iliñ maṣdarına ve maṣdarıñ 

fā�iline iżāfetidir. Mī-bāş fi�l-i emr müfred muḫaṭābdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki pīr-i sālik-i �ışḳ seni bādeye ḥavāle eyleye ya�nī saña 

iç diye, iç ve Allāhu Te�ālā’nıñ raḥmetine muntaẓır ol.  Ya�nī mürşid-i �ışḳ her 

ne emr iderse sözini ṭutmaḳ gerek.

אن و כאر     
אش א   ه  אری  אد    

Çu ġonçe gerçi furū-bestegī’st kār-ı cihān

Tu hemçu bād-ı bahārī girih-guşā mī-bāş

Maḥṣūl-i Beyt: Gonça gibi gerçi cihānıñ işi baġlılıḳdır, (M,T+ ya�nī dürük-

lük ve yumuḳluḳdur,) ya�nī in�iḳād u inḳibāżdır, ammā sen bād-ı bahārī gibi 

girih-güşā ol, ya�nī bād-ı bahārī dügümleri ki ġonçalardan �ibāretdir, açdıġı gibi 

sen de ġam u ġuṣṣa dügümlerini göñlüñde ḳomayup aç.

ی ی ز כ ور    א  و
אش א   غ و כ א  زه 
Vefā me-cūy zi-kes v’er suḫan ne-mī-şinevī

Be-herze ṭālib-i sīmurġ u kīmyā mī-bāş

Maḥṣūl-i Beyt: Kimseden vefā isteme ya�nī kimseden vefā umma. Ve eger 

sözümi diñlemezseñ (333a) zāyid yere �Anḳā’ya ve kīmyāya ṭālib ol. Ya�nī vefā 

bunlar maḳāmındadır, pes, vefāya ṭālib olmaḳ hemān bunlara ṭālib olmaḳdır.

א אن   א א   
אش א   אر ان  א ر و 
Murīd-i ṭā�at-i bīgānegān me-şev Ḥāfıẓ

Velī mu�āşir-i rindān-ı pārsā mī-bāş

1 S, M: beyāniyye ve lāmiyyelerdir. 
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Murīd-i ṭā�at-i bīganegan ism-i fā�iliñ maṣdara ve maṣdarıñ fā�iline veyā 

mef�ūline iżāfetidir. Mu�āşir’iñ rindān-ı pārsā’ya iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline 

iżāfetidir. Rindān-ı pārsā beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bīgāneler ṭā�atına ṭālib olma ey Ḥāfıẓ, ammā rindān-ı pārsā 

mu�āşiri ve muṣāḥibi ol, ya�nī āşinā ile hem-ṣoḥbet u mu�āşir ol, ammā bīgāne-

lerle muṣāḥib u mu�āşir olma.

321

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

ش א אن   روزی    א
ش א ان    אر  אی   

Bāġbān ger penc rūzī ṣoḥbet-i gul bāyedeş

Ber-cefā-yı ḫār-ı hicrān ṣabr-ı bulbul bāyedeş

Ṣoḥbet-i gul maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ber ḥarf-i ṣıla, cefā-yı ḫār-ı 
hicrān lāmiyye ve beyāniyyedir. Ṣabr-ı bulbul maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāġbāna eger beş gün miḳdārı gül ṣoḥbeti gerek ise ya�nī 

güle muṣāḥib olmaḳ murādı ise ḫār-ı hicrān cefāsına aña bülbülüñ ṣabrı gerek, 

ya�nī bülbül gibi bir yıla ḳarīb gülüñ ayrılıġına ṣabr u taḥammül gerek. Murād 

temẟīldir, ya�nī her �āşıḳ ki viṣāl-i cānānla müşerref olmaḳ ister, niçe zamān 

firāḳı cefāsına ṣābir olmaḳ gerek.

אل א  ر  ز از  ای دل ا
ش א ام ا   ن  ك  غ ز

Ey dil ender-bend-i zulfeş ez-perīşānī me-nāl

Murġ-i zīrek çun be-dām ufted taḥammul bāyedeş

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, cānānıñ zülfi bendinde perīşānlıḳdan iñleme, 

zīrā murġ-i zīrek çünki duzaġa düşe, aña taḥammül gerek. İmdi sen de murġ-i 

zīrek iseñ taḥammül eyle, (M+ çabalayup feryād u nāle eyleme.)
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ام אزی  אدا  א  ز و ر 
ش א א و     כ روی 

Bā-çunīn zulf u ruḫeş bādā naẓar-bāzī ḥarām

Her ki rūy-ı yasemīn u ca�d-ı sunbul bāyedeş

Maḥṣūl-i Beyt: Buncılayın zülf ü ruḫla aña naẓar-bāzlıḳ ḥarām olsun 

her kim ki aña rūy-ı yāsemen ve ca�d-ı sünbül gerek ise. Ya�nī cānānıñ rūyı 

var iken yāsemene ve zülfi var iken ca�d-i sünbüle ṭālib olana naẓar-bāzlıḳ ve 

maḥbūb-dostluḳ ḥarām olsun dimekdir.

א    כאر ز را  א  ر 
ش א כ آن כ  و   כאر 

Rind-i �ālem-sūz-rā bā-maṣlaḥat-bīnī çi kār

Kār-ı mulk’est ān ki tedbīr u te�emmul bāyedeş

Rind-i �ālem-sūz beyāniyyedir, �ālem-sūz vaṣf-ı terkībīdir, terk-i māsivādan 

kināyetdir. (S,T+ Mulk, mīm’iñ żammıyla maṣdardır, pādişāhlıḳ ma�nāsına.)

Maḥṣūl-i Beyt: Tārik-i �ālem olan rindiñ maṣlaḥat-bīnlikle ne işi var, ya�nī 

rind-i �ālem-sūzuñ meṣāliḥ-i dünyāyla ne işi var? Salṭanat işidir ol ki tedbīr ü 

te�emmül ister, ya�nī tedbīr ü te�emmüle1 muḥtāc olan pādişāhlıḳ işidir, gedālıḳ 

işi degildir.

ا و دا در  כא כ  
ش א כ  و    دارد  را
Tekye ber-taḳvā vu dāniş der-ṭarīḳat kāfirī’st

Rāh-rev ger ṣed huner dāred tevekkul bāyedeş 

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭarīḳ-i �ışḳda �ilm u taḳvāya i�timād kāfirlikdir. �Işḳ yolınıñ 

yolcusınıñ ṣad hüneri var ise de aña tevekkül gerek. Ya�nī viṣāl-i cānānda �ilm ü 

taḳvāya i�timād cā�iz degildir, belki tevekkül ü tażarru� u teẕellül (M,T+ gerekdir.) 

�İlm u taḳvāya i�timād ḥicābdır.

א כ א اش  א زان   אز
ش א א آن  כאכ  ه  ر ا دل 

Nāzhā zān nergis-i mestāneeş bāyed keşīd

Īn dil-i şūrīde tā ān ca�d-i kākul bāyedeş

1 S: tedbīr-i tāmme. 
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Mestāneeş; şīn-i żamīr mıṣrā�-ı ẟānīde dil’e rāci�dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr 

ṭarīḳiyle. Tā edāt-ı tevḳīt, mādām gibi. Ca�d-ı kākul lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol nergis-i mestāne-i cānāndan (333b) nāzlar çekmek ge-

rek bu dil-i şūrīde, mādām ki aña kākül-i cānān gerek. Ya�nī mādām ki dil-i 

şūrīdeye ca�d-i kākül-i cānān gerek ve aña ṭālibdir, çeşm-i mestāne-i cānāndan 

nāz u cevr u cefā çekmek (M,T+ gerek.)

כ א  א   دش  א در  א
ش א אن ا   א א  ن  دور 

Sāḳiyā der-gerdiş-i sāġar ta�allul tā-be-key

Devr çun bā-�āşıḳān ufted teselsul bāyedeş

Devr u teselsul ḥükemā ıṣṭılāḥlarındandır, ta�rīfleri kütüb-i ḥikemiyyede 

ve kelāmiyyede1 masṭūr u meẕkūrdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, sāġar devrinde bahāne niçeye dek? Ya�nī ḳadeḥi eg-

lendirmekde bahāne eylersin. Devr-i ḳadeḥ çünki �uşşāḳa düşe, teselsül gerek, 

ya�nī �uşşāḳa nevbet gelince ḳadeḥi ṭolı gibi yaġdırmaḳ gerek.

אده  آواز رود א   א  כ 
ش א ا    כ  א 

Kīst Ḥāfıẓ tā ne-nūşed bāde bī-āvāz-ı rūd

�Āşıḳ-ı miskīn çi-rā çendīn tecemmul bāyedeş

Rūd bunda ḳıldır, ammā bunda murād ḳıllı sāzdır. Tecemmul tefa��ul bā-

bından maṣdardır, ādemi güzellendiren nesneye dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Kimdir Ḥāfıẓ ki bādeyi ḳıl āvāzınsız içmeye, ya�nī sāzsız 

bāde içmeye. �Āşıḳ-ı miskīne niçün bu ḳadar tecemmül gerek? Ya�nī bāde içdigi 

yetmez mi ki sāz da ister. Ya�nī Ḥāfıẓ gibi müflis �āşıḳa bu deñli tekellüfāt lāzım 

degil bāde içmede.

1 M, T: kütüb-i ḥikemiyyede. 
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322

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün

א از و و   א 
ا  دار از زوا او

Ḫoşā Şīrāz u vaż�-ı bī-miẟāleş

Ḫudāvendā nigeh dār ez-zevāleş

Maḥṣūl-i Beyt: Ne ḫoşdur Şīrāz şehri ve anıñ bī-miẟl1 vaż�ı. Yā Rab, anı 

zevālden ḥıfẓ eyle.

א   ا אد  ز رכ آ
כ     ز

Zi-Ruknābād-ı mā ṣed l’evḥaşe’llāh

Ki �omr-i Ḫıżr mī-baḫşed zulāleş

Ruknābād’ıñ ma�nāsını kitābıñ evvelīnde taḥḳīḳ eylemişiz, tekrāra iḥtiyāc 

yoḳdur. L’evḥaşe’llāh aṣlında lā evḥaşe’llāh idi, maḳām-ı du�āda isti�māl ider-

ler, Allāh vaḥşet virmesün dimekdir. �Arablar bir yer şen olsun diyecek yerde 

böyle du�ā iderler, ya�nī ḫarāb olup sükkānı içinden gitmesün ki vaḥşet vire2. 

Ṣoñra iki hemzeyi taḫfīf idüp l’evḥaşe’llāh didiler, ya�nī Allāhu Te�ālā ḫarāb 

idüp vaḥşet virmesün. Bunda ṣed l’evḥaşe’llāh’dan murād yüz ḳat şen olsun 

dimekdir, �alā külli ḥāl şenlikle du�ādır. Ki ḥarf-i ta�līl. Zulāl ṭatlı ṣu.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim Rüknābādımız yüz ḳat şen3 ve ma�mūr olsun, zīrā 

Ḫıżır �ömrini virür āb-ı zülāli, ya�nī anıñ ṭatlı ṣuyını içen ḥayāt-ı ebedī bulur.

אد و  آ אن 
א آ  آ 

Miyān-ı Ca�ferābād u Muṣallā

�Abīr-āmīz mī-āyed şemāleş

1 M: bī-miẟāl. 

2 S: virmesün. 

3 S: şin. 
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Ca�ferābād; sabıḳan bunuñ ma�nāsı da ẕikr olınmışdır, tekrāra iḥtiyāc 

yoḳdur, Şīrāz’da bir seyrangāh bāġçedir ki1 şehir ḫalḳı aña teferrüce varır-

lar. Muṣallā bir namāzgāhdır ki Ḫāce ḥażretleriniñ türbe-i şerīfleri andadır. 

�Abīr-āmīz vaṣf-ı terkībīdir, āmīzīden’den, �abīr ḳarışdırıcı dimekdir. Ma�lūm-

dur ki bir nesneyi ḳarışdırsalar ḳoḳusı ziyāde2 çıḳar. Şemāl, şīn’iñ fetḥiyle, 

ḳutb-ı şimālī nāḥiyesinden esen yele dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ca�ferābād’la Muṣallā beyninde şimāl yeli �abīr-āmīz eser, 

ya�nī güzel ḳoḳular getürür.

از آی و  روح 
א א כ دم  اه از 

Be-Şīrāz āy u feyż-i Rūḥ-ı Ḳudsī

Bi-ḫāh ez-merdum-i ṣāḥib-kemāleş

Be-Şīrāz; bā ḥarf-i ṣıla. Āy, elif-i memdūde ile, fi�l-i emr müfred muḫāṭab-

dır, gel dimekdir. Vāv ḥarf-i �aṭf. Feyż-i Rūḥ-ı Ḳudsī lāmiyye ve beyāniyyedir, 

mıṣrā�-ı (334a) ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Şīrāz’a gel ve Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn’iñ feyżini dile ṣāḥib-i 

kemāl merdüminden. Ya�nī ḫalḳınıñ  her birisi birer melekdir, her vecihle is-

tifāżaya ve istifādeye ḳābildir. Ḫāce ḥażretleri (M,T+ şehrini ve) ḫalḳını medḥin-

de ıṭrā buyurur. (S,T+ Iṭrā mediḥde mübālaġaya dirler.)

א د ا ی  אم   כ 
א اد ا אن  כ 

Ki nām-ı ḳand-i Mıṣrī burd īn-cā

Ki şīrīnān ne-dādend infi�āleş

Ki ismidir kim ma�nāsına. Ḳand-i Mıṣrī beyāniyye. Ki ḥarf-i beyān. 

Şīrīnān ya�nī şīrīn puserān dimekdir. İnfi�āl bunda ḥayā ve şermendelik 

ma�nāsınadır, şīn-i żamīr beyt evvelinde ki’ye rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Mıṣır şekeriniñ nāmını bunda kim andı ki şīrīn puserān 

aña infi�āl virmediler. Ya�nī her kim ki şehr-i Şīrāz’da sükker-i Mıṣrī’yi andı, 

şīrīn püserler anı şermende eylediler.

1 M, T: seyrangāhdır. 

2 S: artuḳ. 
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ل  א زان  
א  داری آ  

Ṣabā zān-lūlī-i şengūl-i ser-mest

Çi dārī āgehī çūn’est ḥāleş

Şengūl ve şengul ve şeng ġāyetde güzel ve maṭbū� ve şīrīnkār maḥbūba dirler1.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, ol lūlī-i şengūl-i ser-mestden ne ḫaberiñ var, ḥāli 

nicedir? (M,T+ Ya�nī andan ḫaber-dārlıġıñ var mı, ḥāli nicedir,) bize beyān eyle.

ا را ا  ار از  כ 
א א  ش  כ دارم  

Me-kon bīdār ezīn ḫābem Ḫudā-ra

Ki dārem ḫalvetī ḫoş bā-ḫayāleş

Me-kon bīdār ḫiṭāb�-ı �āmmdır. Ḫalvetī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. 

Ḫayāleş; żamīri cānāna rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ḫābdan beni bīdār eyleme Allāh içün, zīrā bir ḫoş ḫalve-

tim var ḫayāliyle, ya�nī ḫayāl-i cānānla ḫābda tenhāyım, beni (M,T+ bu ḫābdan) 

uyarma.

د  آن    
אدر כ  ن   د 

Ger ān şīrīn-puser ḫūnem bi-rīzed

Dilā çun şīr-i māder kon ḥelāleş

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ol şīrīn puser ḳanımı dökerse ey göñül, anañ süti2 gibi 

aña ḳanıñı ḥelāl eyle.

ی از  א    ا 
א אم و כ ا دی  כ

Çi-rā Ḥāfıẓ çu mī-tersīdī ez-hecr

Ne-kerdī şukr-i eyyām-ı viṣāleş

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çünki hicrāndan ḳorḳardıñ, niçün eyyām-ı viṣāliñ 

şükrini eylemezdiñ veyā eylemediñ, ya�nī viṣāl-i cānāna niçün şükr eylemediñ?

1 S: Şengūl ve şengul ve şeng ġayetde şīrīn maḥbūba dirler. 

2 S, M: südi. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün

ش א و  ار و  د از  
ش א   دل  
Bi-burd ez-men ḳarār u ṭāḳat u hūş

But-i sengīn-dil-i sīmīn-bināgūş

Sengīn ve sīmīn yā’ları nisbet ve nūn te�kīd içündür. Bināgūş ḳulaḳ tozı.

Maḥṣūl-i Beyt: Benden ḳarār u ṭāḳat u hūşı iletdi ṭaş yürekli gümüş binā-

gūşlı büt, ya�nī bu ṣıfatlı bir dilber benden ḳarār u ṣabrı aldı.

ش כ   א אری 
ش א כ    

Nigārī çāpukī şengī perīveş

Ẓarīfī mehveşī Türkī ḳabā-pūş

Maḥṣūl-i Beyt: Perī gibi bir şīrīn ü maṭbū� ve bir çāpük nigār, bir meh gibi 

bir ẓarīf bir Türk-i ḳabā-pūş aldı benden ṭāḳat u hūşı. Ḥāṣılı, bu evṣāfla mut-

taṣıf bir cānān beni benden aldı1.

دای  אب آ  ز 
ش אن د دا  ز 

Zi-tāb-ı āteş-i sevdā-yı �ışḳeş

Besān-ı dīg dā�im mī-zenem cūş

Mıṣrā�-ı evveliñ iżāfetleri lāmiyyelerdir mecāzen. Besān-ı dīg de böyledir. 

Besān edāt-ı teşbīhdir. Dīg, kāf-ı �Acemīyle, çömlek dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ �ışḳı sevdāsı āteşi ḥarāretinden çömlek gibi cūş 

ururum dā�im, ya�nī dā�imā āteş-i sevdā-yı �ışḳında yanup yaḳılmadayım.

1 S: beni benden aldı. Cümle yā’lar vaḥdet içündür. F: beni benden aldı, yā’lar vaḥdet içündür. 
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א ده  م آ ا   
ش م در آ א  ن  ش 

Çu pīrāhen şevem āsūde-ḫāṭır

Gereş hemçun ḳabā gīrem der-āġūş

Maḥṣūl-i Beyt: Pīrāhen gibi āsūde-ḫāṭır olurum eger cānānı ḳaftān gibi 

ḳucaġıma alursam ya�nī ḳucarsam.

אر ر او כ    ر ز 
ش א  כ    

Ne-mī-rencem (334b) zi-cevr-i ū ki bī-ḫār

Ne-yābed gul kesī bī-nīş hem nūş

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ cevrinden incinmem, zīrā hīç bir kimse güli di-

kensiz ve nūşı ya�nī �aseli nīş-i zenbūrsuz bulmaz. Ḥāṣılı, eşyā eżdād ile müte-

beyyindir.

Mıṣrā�:  אدی אر و  و  אر و  و   و 
  Genc u mār u gul u ḫār u ġam u şādī behem’end1

ا دد ا ه   
ش ا א  ش از  دد 

Eger pūsīde gerded ustuḫānem

Ne-gerded mihreş ez-cānem ferāmūş

Pūsīde çürümüş.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ustuḫānım çürürse de cānānıñ mihri cānımdan 

ferāmūş olmaz, ya�nī cānımdan çıḳmaz.

د  دل و د دل و د 
 و دو  و دو  و دوش

Dil u dīnem dil u dīnem bi-burde’st

Ber u dūşeş ber u dūşeş ber u dūş

1 Bu dünyada hazine ile yılan, gülle diken, üzüntü ile sevinç beraber bulunur.
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim dil ü dīnimi, dil ü dīnimi iletmişdir cānānıñ sīne-

siyle omuzı, sīnesiyle omuzı1. Ḫāce bu beytde ṣan�at-ı tekrār2 ri�āyet eylemişdir.

א دوای  دوای  
ش      

Devā-yı tu devā-yı tu’st Ḥāfıẓ

Leb-i nūşeş leb-i nūşeş leb-i nūş

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, seniñ dermānıñ, seniñ dermānıñdır cānānıñ  leb-i 

nūşı, leb-i nūşı, leb-i nūşı. Bu beytde de (S+ ṣan�at-ı) tekrār3 ri�āyet eylemişdir.

324

Ve Lehu Eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

א  درو ه  و  د ر
כאرئ  را  آ  כ آن 

Dilem remīde şud u ġāfilem men-i dervīş

Ki ān şikārī-i ser-geşte-rā çi āmed pīş

Men-i dervīş iżāfeti beyāniyyedir yā-yı baṭnīyle. Vāv ḥarf-i ḥāl. Şikārī avla-

nan ḥayvānāt, bunda kendi dili murāddır, (S,T+ ṣayyād ḥayvānāta şikārī didik-

leri gibi maṣīd olan ḥayvānāta da dirler4,) (M,T+ yā ḥarf-i nisbet,) şikāre mensūb 

dimekdir, avlanan5 ṭuyūra da şikārī dirler, ser-geşte’ye iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlüm ürkdi, ḥālbuki ben dervīş ġāfilim ki ol ser-geşte 

şikārīniñ öñine ne geldi, (T+ ya�nī aña ne vāḳi� oldı ve başına ne ḥāl geldi.) 

Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; ki ol avcı ḥayrāna ne geldi diyen şikārīniñ ma�nāsını 

bilmez imiş6.

1 S: sīnesiyle omuzı, sīnesiyle omuzı, sīnesiyle omuzı. 

2 M: tekrāra. 

3 M: tekrāra. 

4 S: şikārī didikleri gibi maṣīd de dirler

5 M: ṣayd olunan.  S, T: avlayan. F nüshası tercih olundu.

6 <F+ Redd-i Sürūrī>
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زم אن        ا
כ و כא אن ا כ دل  כ

Çu bīd ber-ser-i īmān-ı ḫīş mī-lerzem

Ki dil be-dest-i kemān-ebrūyī’st kāfir-kīş

Maḥṣūl-i Beyt: Sögüt gibi kendi īmānım üzerine ditrerdim, zīrā göñlüm 

bir kemān-ebrū kāfir-kīşiñ elindedir, ya�nī bir ẓālim-i bed-kīşiñ elindedir.

אت م  אل    
אل ا ۀ  א در  ا 

Ḫayāl-i ḥavṣala-i baḥr mī-pezem heyhāt

Çihā’st der ser-i īn ḳaṭre-i muḥāl-endīş

Ḫayal-i ḥavṣala-i baḥr lāmiyyelerdir. Ḥavṣala ḳuş ḳursaġıdır. Mī-pezem 

fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, pezīden’den, bişürürüm dimekdir, eylemekden 

ta�bīrdir. Ḳaṭre-i muḥāl-endīş beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Deryā ḥavṣalası ḫayālini bişürürüm, ya�nī hīç nesneden bu-

lanup1 müteġayyir olmayam direm. Heyhāt esmā-i ef�ālden edāt-ı istib�āddır, 

ya�nī benim gibi teng-ḥavṣala baḥr ḫayālini bişürmek ba�īddir. Neler vardır2 

bu muḥāl fikirli ḳaṭreniñ başında, ya�nī �aceb sevdālar var başında ki kendini 

deryāya öykündürür ḥavṣalada.

א כ را خ  ۀ  אزم آن 
ش    ش آب  ج  ز כ 
Bi-nāzem ān muje-i şūḫ-ı �āfiyet-kuş-rā

Ki mevc mī-zenedeş āb-ı nūş ber-ser-i niş

Bi-nāzem ḳurbān olayım dimekdir. Muje-i şūḫ-ı �āfiyet-kuş iżāfeti beyāniy-

yelerdir. Şūḫ bunuñ gibi yerlerde ḥaşarı ma�nāsınadır. �Āfiyet-kuş vaṣf-ı terkī-

bīdir, kuşīden’den, kāf-ı �Arabīniñ żammıyla, depelemek ma�nāsınadır, �āfiyet 

depeleyici ya�nī �āfiyeti (335a) izāle idici, ḥāṣılı, zühd ü taḳvā ve perhīzkārlıġı 

fesḫ idici. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Mevc, mī-zened’iñ muḳaddem mef�ūlidir, şīn-i 

żamīr ma�nā cihetinden nīş’e muḳayyeddir, taḳdīri ber-ser-i nīşeş’dir. <T,F+ Nūş 
bal ve her ṭatlı nesne ve nīş neşter ve arınıñ ve ġayrınıñ ṣoḳduġı ālete dirler.>

1 S: dolanup. 

2 S: neler vardır, neler vardır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ol �āfiyet-küş müje-i şūḫa ḳurbān olayım ki anıñ nīşi ucın-

da āb-ı ḥayāt mevc urur, ya�nī nīşinden āb-ı ḥayāt aḳar, kime ki doḳuna veyā 

dege, ḥayāt-ı ebedī bulur dimekdir.

כ ن  ار  אن  ز آ 
م  د   دل ر

Zi-āstīn-i ṭabībān hezār ḫūn bi-çeked

Gerem be-tecrube destī nihend ber-dil-i rīş

Gerem; mīm-i żamīr ma�nā cihetinden rīş’e muḳayyeddir, taḳdīri ber-dil-i 
rīşem dimekdir. Destī’de yā ḥarf-i tenkīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭabībler yeñinden biñ ḳan ṭamar ya�nī biñ ḳaṭre ḳan ṭamar 

eger tecrübe ṭarīḳiyle dil-i rīşime el ḳoyalar, ya�nī benim dil-i rīşimiñ nabżına 

el ursalar. Diliñ kemāl-i cerāḥatinden ta�bīrdir, ya�nī derd-i �ışḳdan ḫūnīn-dil 

olduġın beyāndır1.

ه روم כ אن و  ه  כ ی  כ
א  م ز  م  آ ا כ 

Be-kūy-ı meykede giryān u ser-fikende revem

Çi-rā ki şerm hemī-āyedem zi-ḥāṣıl-ı ḫīş

Ser-fikende kināyetdir ḥāya ve şermden, zīrā utanan kimse başın öñine 

düşürür, ya�nī ayaġı arḳasına baḳar, mıṣrā�-ı ẟānī bu ma�nāyı beyan ider.

Maḥṣūl-i Beyt: Kūy-ı meyḫāneye giryān u ser-fikende giderim, zīrā ki baña 

ḥicāb gelür kendi ḥāṣılımdan ya�nī �amelimden. Ya�nī pīr-i muġān ḥużūrına 

utanı utanı giderim, zīrā aña lāyıḳ bir ḫidmetim yoḳdur.

ر כ כ ا א      
כ درو اع   د دون 

Ne �omr-i Ḫıżr bi-māned ne mulk-i İskender

Nizā� ber-ser-i dunyā-yı dūn me-kon dervīş

Dervīş münādādır, (S,F+ ey dervīş dimekdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ne �ömr-i Ḫıżır ḳalur ne mülk ü salṭanat-ı İskender. 

Pes, dünyā-yı dūn üzerine nizā� eyleme ey dervīş. Dervīş ẕikri ḳāfiye żarūreti 

1 M: derd-i �ışḳdan Ḫāce ḫūnīn-dil olduġın beyān ider. 
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içündür, ve-illā murād muṭlaḳā ṭālib-i dünyādır. Ya�nī �ömr ü māl ü mülk bāḳī 

ḳalmadıḳdan1 ṣoñra dünyā-yı dūn üzerine bu ḳadar ḥırṣ u tehālük ziyāde ġaf-

letden nāşīdir.

אرا כ  אن  ۀ  از دو  
כא از כ و  א  ط   כ 

Tu bende�i gile ez-dōstān  me-kon yārā

Ki şarṭ-ı �ışḳ ne-bāşed şikāyet ez-kem u bīş

Maḥṣūl-i Beyt: Sen ḳulsun, dostlardan şikāyet eyleme ey yār, zīrā şarṭ-ı �ışḳ 

degildir eksikden ve artuḳdan şikāyet eylemek, ya�nī �āḳıl olan kimseye umūr-ı 

dünyā içün bī-ḥużūr olmayup ṣabr eylemek gerek, zīrā şikāyet aḥmaḳlar işidir 

ki żararı var, fā�idesi yoḳdur.

א ا  ان כ  د  
אرون  כ آور ز    

Bedān kemer ne-resed dest-i her gedā Ḥāfıẓ

Ḫazīne�i be-kef āver zi-genc-i Ḳārūn bīş

Kemer ḳuşaġa ve bele2 dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, cānānıñ beline her gedānıñ eli irişmez. İmdi bir 

ḫazīne eliñe getür Ḳārūn mālından ziyāde. Ya�nī cānān belini ḳucmaġa māl-ı 

Ḳārūn gerek, zīrā cānān �ālī-cenābdır, degme nesneye tenezzül eylemez.

1 S: ḳalmaduġından. 

2 S: bile. 



1755Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

325

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

ش אن כאردا  א    دوش 
وش ان دا راز   ه  א  و از 

Dūş bā-men goft pinhān kār-dānī1 tīz-hūş

K’ez-şumā pūşīde ne-tvan dāşt rāz-ı mey-furūş

Kār-dān vaṣf-ı terkībīdir, dānīden’den, iş bilici dimekdir. Tīz-hūş da vaṣf-ı 

terkībīdir, keskin �aḳıllı dimekdir. K’ez; ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice baña bir keskin �aḳıllı, iş bilici didi ki sizden gizli 

ṭutmaḳ olmaz pīr-i mey-furūşuñ rāzını, ya�nī (335b) meyḫāneciniñ sırrını siz-

den gizlemek cā�iz degildir.

א כ روی  د כאر אن     آ
ش כ אن  د אن   د    

Goft āsān gīr ber-ḫod kārhā k’ez-rūy-ı ṭab�

Saḫt mī-gīred cihān ber-merdumān-ı saḫt-kūş

Saḫt-kūş vaṣf-ı terkībīdir, kūşīden’den, ziyāde kūşişden ta�bīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce bu beytde, kār-dān, tīz-hūş buyurduġı rāz-ı mey-furū-

şı beyan idüp buyurur: Didi, işleri kendiñ üzerine ḳolay ṭut, ya�nī her işde ken-

diñe güç gösterme, zīrā ṭab� cihetinden ya�nī bi’ṭ-ṭab�, cihān şiddetle yapışur 

ziyāde kūşiş eyleyen merdüme. Ya�nī ziyāde dünyāya ḥarīṣ olana ziyāde zaḥmet 

ü meşaḳḳat virür ve murādını virmez.

כ و   א כ  وا درداد 
ش אن    ه در ر آ و  ز ز

V’ān-gehem der-dād cāmī k’ez-furūġeş ber-felek

Zuhre der-raḳṣ āmed u barbaṭ-zenān mī-goft nūş

1 S: rāz-dānī. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Andan ṣoñra kār-dān baña bir cām virdi ki fürūġından 

felekde Zühre raḳṣa geldi ve ḳopuz çalaraḳ iç didi.

ر א   ش כ  ای  وز  د
ش ا دار  ن در     
Gūş kon pend ey puser v’ez-behr-i dunyā ġam me-ḫor

Goftemet çun dur ḥadīẟī ger tuvānī dār gūş

Gūş kon diñle dimekdir. Dār gūş ḥıfẓ eyle dimekdir, zīrā gūş lafẓı kerden 

ve konīden’le müsta�mel olsa işitmek ve diñlemek ma�nāsınadır, ammā dāşten 

ve dārīden’le müsta�mel olsa ḥıfẓ u ṣıyānet ma�nāsınadır, fe’fhem.

Maḥṣūl-i Beyt: Naṣīḥat diñle ey oġul ve dünyā içün ġam yeme. Ben saña 

inci gibi bir söz söyledim, eger ḳādir iseñ ezberleyüp unutma.

אم אور   ان  א دل   
وش ر  ت ز ر آ   ا  

Bā-dil-i ḫūnīn leb-i ḫandān ber-āver hemçu cām

Nī geret zaḫmī resed āyī çu çeng ender-ḫurūş

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanlı yürekle ya�nī dil-i pür-ḫūnla güler leb getür cām gibi, 

ya�nī ḳadeḥiñ içi pür-ḫūndur, ammā lebi ḫandāndır, ya�nī ḫandeden lebleri 

yumulmaz. Ḥāṣılı, ne ḳadar ki derūnuñ zaḥmet ü meşaḳḳat çekerse bīrūnuñ 

ḫandān u şādān gerek ki hīç bir kimse ḥāliñi añlamaya, zīrā ṭarīḳ-i �āşıḳ-ı ṣādıḳ1 

budur, tā ki ruḳabā mesrūr olmayalar. Öyle gerekmez ki saña bir zaḫm irişürse 

çeng gibi ḫurūşa gelesin, ya�nī ṣābir olup2 olur olmaz nesneden nāle ve efġan 

eylememek gerek, (M,T+ çeng gibi.) Ḥāṣılı, cevr ü cefāya taḥammül idüp şākī 

olmamaḳ merġūbdur.

ی ی  ده ر א ز  دی آ א 
وش אم  אی  א  م  א ش 

Tā ne-gerdī āşinā zīn perde remzī ne-şnevī

Gūş-ı nā-maḥrem ne-bāşed cāy-ı peyġām-ı surūş

Maḥṣūl-i Beyt: Mādām ki āşinā olmayasın, bu perdeden ya�nī perde-i 

�ışḳdan bir remz işidemezsin, ya�nī �uşşāḳ saña sırr-ı �ışḳı keşf eylemez. Zīrā 

1 S: ṭarīḳ-i �āşıḳ u ṣādıḳ. 

2 S: olmayup. 
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nā-maḥremiñ ḳulaġı ferişte ḫaberine maḥall1 olmaz, ya�nī �āşıḳlar rāz-ı �ışḳı 

maḥrem-i �ışḳa  söylerler, nā-maḥreme söylemezler.

ان زد دم از  و  در   
ش د و  א  א   א  ا زان כ آ

Der-ḥarīm-i �ışḳ ne-tvān zed dem ez-goft u şenīd

Zān ki ān-cā cumle a�żā çeşm bāyed būd u gūş

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ ḥarīminde ḳīl ü ḳālden dem urmaḳ olmaz, ya�nī di-

meden ve işitmeden söz söylemek olmaz, ya�nī anda ben gördüm ve işitdim 

denilmez. Zīrā ḥarīm-i �ışḳda cemī� a�żā gözle ḳulaḳ olmaḳ gerek, ya�nī hemān 

nāẓır u sāmi� gerek, muḫbir u müsmi� gerekmez. Ḥāṣılı, da�vā-yı goft u şenīdi 

terk eylemek gerek.

ط  و  د אن  כ دا אط   
ش א  א  د  א  دا  ای 
Ber-bisāṭ-ı nukte-dānān ḫod-furūşī şarṭ (336a) nīst

Yā suḫan dāniste gū ey merd-i �āḳil yā ḫamūş

Bisāṭ lüġatde döşege dirler, ammā bunda meclis murāddır, ẕikr-i maḥall 

ve irāde-i ḥāll ṭarīḳiyle. (M,T+ Nukte-dān vaṣf-ı terkībīdir, nükte bilici ma�nāsı-

na.) Şarṭ bunuñ gibi maḳāmātda cevāz ma�nāsınadır. Suḫan, dāniste gū’nuñ2 

muḳaddem mef�ūlidir. Dāniste’niñ hā’sı ḥarf-i terettübdür.

Maḥṣūl-i Beyt: Nükte-dānlar ve ẕekīler meclisinde kendini ögüp ṣatmaḳ 

cā�iz degildir. Pes, ey merd-i �āḳıl, yā sözi bilüp söyle veyā epsem ol ṭınma, ya�nī 

bir sözi ḥaḳīḳatiyle bilürseñ söyle, ve-illā sākit ol3.

د א  כ אی  א  ده כ ر א
ش م    ان  א  آ 

Sāḳiyā mey dih ki rindīhā-yı Ḥāfıẓ fehm kerd

Āṣaf-ı ṣāḥib-ḳırān-ı curm-baḫş-ı �ayb-pūş

Āṣaf-ı ṣāḥib-ḳırān iżāfeti lāmiyyedir, bāḳīsi beyāniyyedir.

1 S: maḥall-i maḥrem. 

2 S: dāniste’niñ. 

3 S: bilürseñ söyle veyā epsem ol. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bāde vir ki Ḥāfıẓ’ıñ rindliklerini ve bāde-nūşluġını 

fehm eyledi ya�nī añladı �ayb örtici, cürm baġışlayıcı ṣāḥib-ḳırān olan pādişā-

hıñ vezīri. Ya�nī bāde-nūşluġum fāş olduḳdan ṣoñra bādeyi āşikāre ve bī-pervā 

getür. Ṣāḥib-ḳırāndan bunda murād Şāh Şucā�’dır ve Āṣaf ’dan murād Ḳıvā-

muddīn’dir ki Ḫāce’niñ mürebbīsidir.

326

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

ش م  א  אه  אد در  
ش א  ا כ  و   א 

Der-�ahd-i pādişāh-ı ḫaṭā-baḫş-ı curm-pūş

Ḥāfıẓ ḳırābe-keş şud u muftī piyāle-nūş

(M,T+ Ḫaṭā-baḫş ve curm-pūş vaṣf-ı terkībīlerdir, baḫşīden’den ve pūşī-

den’den. Ḳırābe-keş vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den.) Ḳırābe ṣürāḥī ve yatuḳ bar-

daḳ ve şarāb ḳabaġı, ḥāṣılı, ẓurūf-ı ḫamre ḳırābe dirler. Ḥāfıẓ mübtedā, ḳırā-
be-keş ḫaberi ve muftī mübtedā ve pīyāle-nūş ḫaberi. Pādişāh’dan murād Şāh 

Şucā�’dır ki bir �ayyāş ve bāde-nūş pādişāh idi, niteki sābıḳan tafṣīli geçmişdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Günāh örtüci, ḫaṭā baġışlayıcı pādişāhıñ zamānında Ḥāfıẓ 

ḳırābe-keş ü sebū-keş oldı ve müftī pīyāle-nūş. Murād pādişāhıñ şürb-i ḫamre icā-

zet virüp zamānında bāde-nūşlara kimse daḫl ü ta�arruż eylemeyüp her kişi kendi 

ẕevḳinde olduġın beyāndır. Ḥāṣılı, Ḫāce’niñ kelāmı iddi�ā�īdir ḥaḳīḳī degil.

אی   א   ز כ  
وش א د  כ   כ 

Ṣūfī zi-kunc-i ṣavma�a bā-pāy-ı ḫum nişest

Tā dīd muḥtesib ki sebū mī-keşed be-dūş

Bā-pāy-ı ḫum; ekẟer nüsḫada bā vāḳi� olmuş ve ba�żında der-pāy-ı ḫum 

düşmüş, �alā külli ḥāl murād ẓarfiyyetdir1. Tā ibtidā-yı ġāyet içündür, zamān-

1 M: mürādif-i ẓarfiyyetdir. 
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da münẕü gibi �Arabīde. Muḥtesib, dīd’iñ mef�ūlidir, bir lafẓ-ı rā taḳdīriyle. 

Ki ḥarf-i beyan. Sebū, mī-keşed’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Be-dūş; bā ḥarf-i 

muṣāḥabet veyā ẓarfiyyet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfī ṣavma�a bucaġında küp dibinde oturdı, ya�nī ṣavma�a 

bucaġından ḳalḳup meyḫāne-nişīn oldı, zīrā müftīler ve ḥāfıẓlar ve müderrisler 

bāde-nūş olıcaḳ ṣūfī be-ṭarīḳ-i evlā olur, zīrā ṣūfīler evvelden nihānīce iderlerdi, 

şimdi ki pādişāh ve a�yān-ı nās āşikāre1 ider oldılar, anlara ne ḳusḳun ve ne 

gömüldürük gerek, zīrā ḫum-ḫāneye varmaġa ḥasret çekerlerdi, şimdi ki bu 

ḳadar furṣat buldılar, ẕevḳlerinden raḳṣ iderek giderler. Pes, ṣūfī meyḫāneye 

varduġı muḥtesib omuzında şarāb destisini götürdügini2 görelden beridir, zīrā 

evvelden muḥtesib durresinden3 ve ḳamçısından ḫavf  idüp nihānī iderlerdi. 

Pes, muḥtesibi böyle göreli bī-pervā āşikāre ider oldı.

אن د ب ا א و  ال  و  ا
وش م از    ال  دم  כ

Aḥvāl-ı şeyḫ u ḳāḍī vu şurbu’l-yehūdeşān

Kerdem su�āl ṣubḥ-dem ez-pīr-i mey-furūş

Şurbu’l-Yehūd cehūdlar içişi dimekdir, anlarıñ içişi oldur ki (336b) çoḳ 

içüp mest olmazlar ve mehmā-emken içkilerini setr iderler.4 Mest olınca içme-

dikleri anıñçündür ki bizim dīnimizde ḫamrıñ azı ve çoġı ḥarām oldıġı gibi 

anlarıñ ve sā�ir edyānıñ ve mileliñ [ḥükmine göre] sekri ḥarāmdır, (M,T+ kendi 

degil. Ammā bizde yalñız ḫamrıñ degil belki her nesneniñ sekri ḥarāmdır,) 

anlarıñ da öyledir.

Maḥṣūl-i Beyt5: İmdi şeyḫiñ ve ḳāḍīnıñ aḥvālini ve anlarıñ şürbü’l-Yehū-

dını ṣabāḥ vaḳtinde (S,F+ pīr-i) mey-furūşdan su�āl eyledim. Beyt-i ātīye mer-

hūndur.

א     
ش ده  دار و   אن و  درכ ز

Goftā ne-goftenī’st suḫan gerçi maḥremī

Der-keş zebān u perde nigeh dār u mey bi-nūş

1 M: inkār. 

2 S: gördügini. 

3 ‘kamçı’ anlamında. Bu kelime sözlüklerde ‘derre’ şeklinde de yazılmaktadır. 

4 S: içerler, setr iderler. 

5 S, T, F nüshasında ‘Maḥṣūl-i Beyt’ yazılmamıştır.
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Goftenī söyleyecek ve söylenecek dimekdir, suḫan mef�ūlidir. Perde, nigeh 
dār’ıñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i mey-furūş didi, gerçi maḥremsin, ammā şeyḫiñ ve 

ḳāḍīnıñ şürbü’l-Yehūdını saña söyleyecek söz degildir1. Pes, diliñi çek, ṭınma ve 

sır ṣaḳla ve bāde iç anlar gibi ki yek-reng olasın anlarla. Şurbu’l-Yehūdı ḫasīsāne 

şürb ile2 tefsīr idenler bu ḫuṣūṣda ḫasāset eylemişler3.

א אر  ر و و   א 
ش ن دل آ ز   כ כ  ی  כ

Sāḳī bahār mī-resed u vech-i mey ne-mānd

Fikrī bi-kon ki ḫūn-ı dil āmed zi-ġam be-cūş

Vech-i mey’den murād bahā-yı meydir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, bahār irişiyorır4, ḥālbuki bāde bahāsı ḳalmadı, 

ya�nī şarāb alacaḳ nesne yoḳ5. Fikr eyle veyā bir fikir eyle ki ḫūn-ı dil ġamdan 

cūşa geldi, ya�nī iflāsdan helāk olduḳ, bir tedārük ile bāde peydā eyle, fasl-ı 

bahār żāyi� yere gitmesün.

אر ا و   و  و 
ش م  م  כ رم  و 
�Işḳ’est u muflisī vu civānī vu nev-bahār

�Oẕrem peẕīr u curm be-ẕeyl-i kerem bi-pūş

Ẕeyl-i kerem beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce sāḳīye i�tiẕār idüp buyurur: �Işḳdır ya�nī �āşıḳım ve 

müflislikdir ya�nī müflis ü faḳīrim ve civānlıḳdır ya�nī yigidim ve yeñi bahārdır. 

Pes, bu ḥālleri görüp �öẕrüm ḳabūl eyle ve cürm ü günāhımı kerem etegiyle 

setr eyle. Ya�nī bu ḳadar aḥvāl içinde benden iltimās-ı bāde vāḳi� olursa beyt-i 

sābıḳda vāḳi� olduġı gibi dilenciligimi ve cerrārlıġımı ma�ẕūr ṭutup �afv eyle 

dimekdir.

1 S: saña söyleyecek degildir, ya�nī söyleyecek söz degildir. 

2 S: ḫasāsetle. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

4 S: irişiyorı. M: irişiyor. 

5 S: şarāb alacaḳ nesne ḳalmadı ya�nī yoḳ. 
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אن آوری כ א    ز
ش اد ر ای   وا 

Tā çend hemçu şem� zebān-āverī konī

Pervāne-i murād resīd ey muḥib ḫamūş

Zebān-āver vaṣf-ı terkībīdir, lüġatde dil getürici dimekdir, ammā ıṣṭılāḥ-

da füseḥā ve büleġā ve şu�arāda müsta�meldir, yā ḥarf-i maṣdar. Şem�’e nisbet 

zebān-āverlik ziyāde yerindedir, zīrā teşbīh ṭarīḳiyle şem�de yanan āteşe zebān 

dirler, pes, şem� zebān-āver olur. Pervāne-i murād beyāniyyedir. Sābıḳan 

taḥḳīḳ olındı ki pervāne bunuñ gibi yerlerde ḫaṭṭ-ı hümāyūn ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce tecrīd ṭarīḳiyle kendiye ḫiṭāb idüp buyurur: Niçeye 

dek şem� gibi dillilik idersin, ya�nī iflās u faḳrdan şikāyet idersin, murād pervā-

nesi irişdi ey muḥibb, epsem ol, daḫi iflāsdan şikāyet eyleme. Beytden murād 

ḥüsn-i ṭalebdir.

رت و  כ   אه  אد ای 
ش ه   ه و  ه  د אد

Ey pādişāh-ı ṣūret u ma�nā ki miẟl-i tu

Nā-dīde hīç dīde vu ne-şnīde hīç gūş

Pādişāh’dan murād maṭla�da meẕkūr olan Şāh Şucā�’dır ki ẓāhiri ve bāṭını 

�ilm ü ma�rifetle ārāste ve pīrāste bir pādişāh imiş1. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Miẟl-i 
tu lāmiyyedir ve mıṣrā�-ı ẟānīye (337a) merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣūret u ma�nā pādişāhı ki seniñ gibi bir vücūd-ı şerīfi 

hīç bir dīde görmemiş ve hīç bir ḳulaḳ işitmemiş, ḥāṣılı, seniñ miẟliñ beşer ne 

görmüş ne işitmiş2. Ḫāce medḥ-i Şāh Şucā�’da ıṭrā3 buyurur.

ل אن כ  ازرق כ  ان 
ش ه  כ  ژ ا از   
Çendan bi-mān ki ḫırḳa-i ezraḳ koned ḳabūl

Baḫt-ı civānet ez-felek-i pīr-i jende-pūş

1 S: ārāste ve pīrāstedir. 

2 T: işidilmiş. 

3 S: iṭrā idüp. 
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Ḫırḳa-i ezraḳ beyāniyye, koned ḳabūl’uñ muḳaddem mef�ūli, baḫt-ı ci-
vān fā�ili. Felek-i pīr-i jende-pūş  beyāniyyelerdir, jende-pūş vaṣf-ı terkībīdir, 

pūşīden’den, eski giyici ma�nāsına, zīrā jende, zā-yı �Acemīniñ fetḥi ve kesriyle, 

yamalı eski libāsda isti�māl iderler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḳadar dünyāda bāḳī ḳal ki seniñ ṭāli�-i civānıñ pīr-i 

jende-pūş-ı felekden gök ḫırḳasını ḳabūl eyleye, ya�nī felek fānī ola ve anıñ 

gök-reng ḫırḳası bāḳī ḳala ve seniñ baḫt-ı civānıñ anı giye, ḥāṣılı, ḳıyāmete dek 

bāḳī ḳal dimekdir. Ḫāce Şāh Şucā�’a ġuluvv ṭarīḳiyle du�ā ider.

327

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

ش ده  א  ر   ز 
ش א  د  אه  כ دور 

Seḥer zi-hātif-i1 ġaybem resīd mujde be-gūş

Ki devr-i Şāh Şucā�’est mey dilīr bi-nūş

Şucā� lüġatda bahādıra dirler, dilīr ẕikri anıñçündür, ya�nī bādeyi bī-pervā iç.

Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳtinde hātif-i ġaybdan ḳulaġıma muştuluḳ irişdi 

ki Şāh Şucā� devridir, bādeyi bahādır ya�nī bī-pervā iç2, zīrā kendi �ayyāş u 

bāde-nūş olmaġla mey-ḫārlara nesne dimezdi3, ḥāṣılı, ḫalḳa şarāb içmege iẕin 

virüp kimseyi4 incitmezdi.

אره   آن כ ا  در כ
ش א אن و   ار   در د

Şud ān ki ehl-i naẓar der-kenāre mī-reftend

Hezār gūne suḫan der-dehān u leb ḫāmūş

1 <F+ 
Acāyib-i Maḫlūḳāt’da yazmış ki cinden bir nev� vardır ki ana hātif dirler. Minhu, �ufiye �anhu>

2 S: bī-pervā ve ḳorkusuz iç. 

3 M: dimezlerdi. 

4 S: iẕin virüp kimse kimseyi. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ol ḥāl gitdi ki ehl-i naẓar �āşıḳlar kenāra gidüp sırr-ı �ışḳ-ı 

cānānı söyleşirlerdi, aġızlarında biñ dürli söz ve lebleri ḫāmūş idi. Ya�nī kenāra 

varup esrār-ı �ışḳı ḳorḳa ḳorḳa söyleşirlerdi.

א כא א   آن 
ش د  כ از  آن د  

Be-bāng-ı çeng bi-gūyīm ān ḥikāyethā

Ki ez-nuhuften-i ān dīg-i sīne mī-zed cūş

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Dīg-i sīne beyāniyyedir, dīg çömlek. Mī-zed ḥikā-

yet-i ḥāl-i māżīdir, mī-zed cūş ḳaynardı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çeng āvāzıyla söyleşelim ol ḥikāyetleri ki anı gizlemekden 

sīne çömlegi ḳaynardı, ya�nī ol ḥikāyeleri ṣaḳlayup gizlemekden zaḥmet çeker-

dik. Ḥāṣılı, �ışḳ ḳıṣṣalarını şimdi āşikāre söyleşelim ki �ādil pādişāh zamānıdır 

ki kimse �uşşāḳa cevr eylemez meger çeşm-i cānān. Ki ḥarfini edāt-ı ta�līl ṭutan 

ma�lūl-ṭab�-imiş1.

رده س   א  اب 
ش א א  אر  و  وی 

Şerāb-ı ḫānegī-i ters-i muḥtesib ḫorde

Be-rūy-ı yār bi-nūşīm u bāng-ı nūşānūş

Şerāb-ı ḫānegī beyāniyye, yā ḥarf-i nisbet, ḫāneye mensūb şarāb dimekdir, 

ya�nī ḫānede ṣıḳılup ḥāṣıl olmuş şarāb, yā-yı ẟānī ḥarf-i tenkīr. Ters-i muḥte-
sib lāmiyyedir ve ḫorde’niñ mef�ūlidir ve mecmū�ı şerāb-ı ḫānegī’niñ ṣıfatı 

ve şerāb-ı ḫānegī, bi-nūşīm’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-rūy-ı yār ġayr-i ṣarīḥi ve 

bāng-ı nūşānūş ma�ṭūfdur rūy’a.

Maḥṣūl-i Beyt: Muḥtesib ḳorḳusın yemiş şarāb-ı ḫānegīyi rūy-ı yār-ile içe-

lim ve bāng-ı nūşanūşla, ya�nī yāriñ rūyını seyr idüp (337b) içelim. İçelim 

dimekle bī-pervā şarāb-ı ḫānegīyi nūş idelim. Mıṣrā�-ı evveli ‘Şarāb-ı ḫāne-
gī ez-ters-i muḥtesib ḫorde’ yazup ma�nāsını; eve mensūb şarābı muḥtesib 

ḳorḳusından içmişidik diyen ve bu zamāna degin muḥtesib ḫavfından ḫānede 

ḥāṣıl olmuş şarāb içmişiz diyen hem terkībde ḫaṭā eylemişler ve hem ma�nāda2, 

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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te�emmel tedri1. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; yār yüzine içelim muttaṣıl içmek 

āvāzıyla diyen iṣābet eylememiş2.

د وش   ه دو  כ ی  ز כ
وش אده  כ  ا כ  אم  ا

Zi-kūy-ı meykede dūşeş be-dūş mī-burdend

İmām-ı ḫāce ki seccāde mī-keşīd be-dūş

Dūş dün gice ve şīn-i żamīr imām-ı ḫāce’ye rāci�dir iżmār ḳable’ẕ-ẕikr 

ṭarīḳiyle. Be-dūş; bā ḥarf-i muṣāḥabet veyā ḥarf-i ẓarf. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Mī-keşīd ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, çekerdi dimekdir. Be-dūş evvelki be-dūş gibidir 

bilā-tefāvüt.

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne maḥallesinden dün gice omuzda iledürlerdi veyā 

omuzla iledürlerdi imām-ı ḫāce ḥażretlerini ki seccādeyi omuzında ṭaşırdı veyā 

seccadeyi omuzıyla çekerdi. Ya�nī zühhād u �ubbād sīmāsında seccādeyi omu-

zına alup gezen imām efendi bāde-nūş olmuş. Ve cā�izdir ki evvelki dūş omuz  
ma�nāsına ola, pes, ma�nā, omuzdan omuza iledürlerdi dimek olur.

אت اه  ت כ  د د 
وش אت و ز   א כ  

Dilā delālet-i ḫayret konem be-rāh-ı necāt

Me-kon be-fısḳ mubāhāt u zuhd hem me-furūş

Delālet-i ḫayret maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir, tā żamīr-i ḫiṭāb. Mubāhāt 
mufāḫaret ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, necāt yolına seni3 ḫayırlı delālet ideyim yāḫud 

ṭarīḳ-i necātda seni ḫayra delālet ideyim. Delālet-i ḫayr buyurduġı mıṣrā�-ı 

ẟānīniñ mażmūnıdır. Ya�nī fısḳla faḫr eyleme, zühd de ṣatma, ya�nī ne fısḳıñı 

iẓhār eyle ve ne zühdüñi.

אه ر  ر  رأی ا  
ش אی  כ ب او  در   

Maḥall-i nūr-i tecellī’st re�y-i enver-i şāh

Çu ḳurb-ı ū ṭalebī der-ṣefā-yı niyyet kūş

1 M: tedebber. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī>

3 M: saña. 
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Maḥall-i nūr-ı tecellī iżāfetleri lāmiyyelerdir. Re�y-i enver-i şāh beyāniyye 

ve lāmiyyedir. Ḳurb-ı ū maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ṣafā-yı niyyet maṣdarıñ 

fā�iline iżāfetidir. Kūş fi�l-i emr müfred muḫaṭāb, sa�y eyle dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Tecellī nūrınıñ maḥallidir re�y-i enveri şāhıñ, ya�nī şāh ehl-i 

keşf ve nefes-i ḳudsī ṣāḥibidir. Pes, çünki anıñ ḳurbını1 istersin, ṣafā-yı niyyete 

sa�y eyle, ya�nī çünki yanına varmaḳ murād idersin, ṣafā-yı bāṭınla var, zīrā 

müşrif �ale’l-ḳulūbdur. Pes, her ne ki żamīriñden geçerse anı bilür.

אز ورد  אی    
وش אم  م  ش د  כ  

Be-cuz ẟenā-yı celāleş me-sāz vird-i żamīr

Ki hest gūş-ı dileş maḥrem-i peyām-ı surūş

#enā-yı celāl maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve şīn’e iżāfet lāmiyyedir. Vird-i 
żamīr de lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Gūş-ı dileş lāmiyyedir mecāzen. Maḥ-
rem-i peyām maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve surūş’a iżāfet lāmiyye. Surūş 
ferişte, bunda murād ferişte-i vaḥydir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāh-ı meẕkūruñ celāline ve �aẓametine ẟenādan ġayri vird-i 

żamīr eyleme, ya�nī ḫāṭırıñ anıñ ẟenāsıyla muḳayyed olsun ancaḳ, zīrā göñliniñ 

ḳulaġı ferişte ḫaberine maḥremdir2, ya�nī göñlüñden her ne geçerse3 aña ilhām 

olur.

وان دا כ  ز   ر
وش א  א ای    

Rumūz-ı maṣlaḥat-ı mulk ḫusrevān dānend (338a)
Gedā-yı gūşe-nişīnī tu Ḥāfıẓā me-ḫurūş

Rumūz-ı maṣlaḥat-ı mulk iżāfetleri lāmiyyelerdir. Ḫusrevān’dan murād 

pādişāhlardır. Gedā-yı gūşe-nişīn beyāniyye, gūşe-nişīn vaṣf-ı terkībīdir ve yā 

żamīr-i ḫiṭāb. Me-ḫurūş fi�l-i nehy müfred muḫāṭab, ḫurūşiden’den, çoḳrama 

dimekdir.

1 S, M: ḳurbiyyetini. 

2 S: muḳterindir. 

3 M: her ne ki geçe. T: her nice ki geçse. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Memleket maṣlaḥatınıñ rumūzını ve esrārını pādişāhlar 

bilürler, zīrā anıñ bilmesi lāzım u vācibdir anlarıñ üzerine ki ḫalḳıñ ve mül-

küñ üzerine anlar müvellādır1. Ammā ey Ḥāfıẓ, sen gedā-yı gūşe-nişīnsin, 

çoḳrama, ya�nī memleketiçün bī-ḥużūr olup söz ṣav eyleme, zīrā seniñ gibi-

niñ vaẓīfesi degil.

328

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

د زورش כ  د ا ا כ  اب   
رش א و  و  א ز د א כ دم   
Şerāb-ı telḫ mī-ḫāhem ki merd-efken buved zūreş

Meger yek dem ber-āsāyem zi-dunyā vu şer u şūreş

Şerāb-ı telḫ beyāniyye. Ki ḥarf-i beyān. Merd-efken vaṣf-ı terkībīdir, er 

yıḳıcı dimekdir, bahādırdan kināyetdir. Zūr’dan murād ḳuvvet-i keyfiyyetdir. 

Meger edāt-ı temennī, ola ki ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Acı şarāb isterim ki sevret keyfiyyeti er yıḳıcı ola, ya�nī içeni 

yıḳa, ola ki bir dem āsāyiş idüp rāḥat olam dünyā ve şer ve ġavġāsından, ya�nī 

kendimden geçüp dünyā ḳuyūdından ḫaberdār olmayam.

אن ا כ آ ان  ز  אور  כ 
رش ۀ  و    ز

Bi-y-āver mey ki ne-tvān şud zi-mekr-i āsmān īmin

Be-la�b-i Zuhre-i çengī vu Mirrīḫ-i silaḥşūreş

Zuhre yıldızına sāzende-i felek dirler ve sāzendeler aña mensūbdur, anı 

taṣvīrlerde bir çengī ḳız şeklinde yazarlar. Mirrīḫ, (M,T+ mīm’iñ kesriyle ve rā-yı 

müşeddedeniñ kesriyle,) erbāb-ı ḥarb aña mensūbdur (M,T+ ya�nī ehl-i silāḥ) 

taṣvīrlerde ḳılıcı elinde bir silāḥşör şeklinde yazarlar.

1 ‘mevlā’ şeklinde de okunabilen bu kelime T ve F’de ‘müvellā’ olarak harekelenmiş. 



1767Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde getür ki āsumānıñ mekrinden emīn olmaḳ olmaz 

Zühre-i çengī ve Mirrīḫ-i silāḥşör oyunı sebebiyle. Ya�nī Zühre’niñ raḳḳāṣlıġıy-

la ve Mirrīḫ’iñ silāḥşörluġıyla mekr-i felekden ġāfil olmaḳ cā�iz degildir.  İmdi 

bāde getür ki anıñla eglenüp bunlardan külliyyen ġāfil olup oyunlarından āgāh 

olmayalım, zīrā oyuna baḳmaḳ ādemi maġrūr ider.

א ارد  آ ور  אط د دون 
رش ی از  و از  ص و آز ای دل  اق 

Sımāṭ-ı dehr-i dūn-perver ne-dāred şehd-i āsāyiş

Meẕaḳ-ı ḥırṣ u āz ey dil bi-şūy ez-telḫ u ez-şūreş

Sımāṭ-ı dehr-i dūn-perver iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir mecāzen. 

Şehd-i āsāyiş de beyāniyyedir, āsāyiş ism-i maṣdardır, āsāyīden’den, diñleniş1 

ma�nāsınadır. Meẕāḳ-ı ḥırṣ beyāniyye. Āz ḥırṣ’ıñ �aṭf-ı tefsīridir. Telḫ acı. Şūr 
ṭuzlı, şīn-i żamīr dehr’e rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dehr-i dūn-perveriñ sımāṭı şehd-i āsāyiş ṭutmaz ya�nī 

şehd-i āsāyişi yoḳdur, ya�nī dünyānıñ ḥużūrı yoḳdur. İmdi ḥırṣ u āz meẕāḳını 

ey göñül, acısından ve ṭuzlısından yu, ya�nī acısından ve ṭatlısından geç.

دار אم   כ  ا  כ  
رش ا و   ا   دم ا  כ  

Kemend-i ṣayd-ı Behrāmī bi-y-efken cām-ı Cem berdār

Ki men peymūdem īn ṣaḥrā ne Behrām’est u ne gūreş

Kemend-i ṣayd-ı Behramī iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Behrāmī yā’sı 

ḥarf-i nisbetdir, bunda murād Behrām-ı Gūr’dur ki yaban ḥimārına gūr dirler. 

Bu bir pādişāh idi ki gūr ṣayd eylemekle2 muḳayyed idi. �Āḳıbet bir gün bir 

gūr öñince ḳaçdı ve bu ardına düşdi. Gūr bir maġaraya girdi bu da ardınca gir-

di, andan ṣoñra nām u nişānı nā-peydā oldı, kimse bilemedi nice (338b) oldı. 

Ḥāṣılı, ne maġārayı buldılar ve ne kendini. Ḥattā silaḥ-dār ile çuḫa-dārını3 anası 

işkencede helāk eyledi ki oġlumı nice eylediñiz diyü. Bunuñ tafṣīli tevārīḫde ve 

şāh-nāmelerde meẕkūr u masṭūrdur. Pes, bunda gūr’dan murād ol maġāradır ki 

aña maḳbere oldı. Nihāyeti, ḳolañı īhām ider, (S,T+ ḳolañ yaban ḥımārına dirler.) 

Ḥāṣılı, dā�imā gūr avladuġıçün aña iżāfet idüp Behrām-ı Gūr dirler.

1 T: digneniş. 

2 M: gūr ṣaydı ile. 

3 S: çuḳa-dār silāḥ-dārını. M: çuḳa-dārını. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Behrām-ı Gūr’a mensūb olan ṣayd kemendini bıraḳ, ya�nī 

ṣayd-ı dünyāyı ve kesb-i emvāl ü eẟḳālini1 terk eyle ve cām-ı Cem ḳaldır ya�nī 

bāde iç. Zīrā ben bu ṣaḥrā-yı dünyāyı ṭayy eyledim, ne Behrām var ne gūrı, 

ya�nī kendi de gūrı da nā-peydādır. Ḥāṣılı, �ālemde ḫulūd u beḳā yoḳdur, pes, 

naḳd-i vaḳtiñi2 ẕevḳ u ṣafā ile geçür.

ر  א  אن  رو دن   כ
رش א  د  א  אن   א  אن 

Naẓar kerden be-dervīşān munāfī-i buzurgī nīst

Süleymān bā-çunān ḥaşmet naẓarhā būd bā-mūreş

Munāfī (M,T+ ism-i fā�ilidir mufā�ale bābından, māni� ma�nāsına,) buzur-
gī’ye iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dervīşlere ve fuḳarāya naẓar eylemek ululuġı ve ekābirli-

gi münāfī degil, ya�nī devlet ü sa�ādete māni� degil. Zīrā Ḥażret-i Süleymān 

peyġamber3 ancılayın ḥaşmet u �aẓametle ḳarınca gibi bir ḥaḳīr maḫlūḳa naẓar 

iderdi, ya�nī ḳarıncaya naẓarı var idi.

א א راز د  א در   א 
رش אن دل כ כ  א  ط آن כ 

Bi-y-ā tā der-mey-i ṣāfīt rāz-ı dehr bi-nmāyem

Be-şart-ı ān ki ne-nmāyi be-kec-ṭab�ān-ı dil-kūreş

Kec-ṭab� ve dil-kūr vaṣf-ı terkībīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Gel, tā saña ṣāfī bādede 

rāz-ı dehri göstereyim, ammā ol şarṭla ki göñli kör ṭabī�atsızlara göstermeyesin, 

ya�nī saña didigim esrārı nā-ehle ve kec-ṭab�lara dimeyesin.

ن د  אم ز اب     از 
رش אزم  כ כ زا ا و  

Şerāb-ı la�l mī-nūşem men ez-cām-ı zumurrud-gūn

Ki zāhid ef�ī-i vaḳt’est mī-sāzem bedīn kūreş

1 S: kesb-i emvāl ü erzāḳını ve eẟḳālini. 

2 S: naḳd u vaḳtiñi. 

3 S: Ḥażret-i Süleymān 
aleyhi’s-selām.
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Cām-ı zumurrud-gūn’dan yeşil ṣırça murāddır, gūn levn ma�nāsınadır. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Ef�ī engerek yılanı, vaḳt’e iżāfet lāmiyyedir. Sābıḳan beyān eyledik 

idi yılan zümürrüdi1 görince kör olur. Pes, Ḫāce’niñ kelāmı aña mübtenīdir2.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben zümürrüd-gūn cāmdan ḳırmızı şarāb içerim, zīrā zā-

hid-i vaḳt engerek yılanı gibidir ki bulduġını ṣoḳup gezer. Pes, zümürrüd-reng 

cāmdan bāde içüp anı kör iderim, niteki ef�ī zümürrüdden kör olur.

א אن    از  א وی  אن ا כ
אزوی  زورش ه  آ   כ  و

Kemān-ı ebrū-yı cānān ne-mī-pīçed ser ez-Ḥāfıẓ

Velīkin ḫande mī-āyed bedīn bāzū-yı bī-zūreş

Kemān-ı ebrū-yı cānān beyāniyye ve lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ kemān-ı ebrūsı Ḥāfıẓ’dan başın döndürmez 

ya�nī Ḥāfıẓ’dan i�raż eylemez, ammā gülecegi gelür Ḥāfıẓ’ıñ zūrsuz  bāzūsına3. 

Ḥāṣılı, kemān-ı ebrū-yı cānān Ḥāfıẓ’a müsellemdir, ammā Ḥāfıẓ’da anı çeker 

(S,T+ ḳuvvet-i) bāzū yoḳdur, ol cihetden aña güler.

329

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

אر     و  
ار  و ز  را  

Ṣūfī gulī bi-çīn u muraḳḳa� be-ḫār baḫş

V’īn zuhd-i telḫ-rā be-mey-i ḫoş-guvār baḫş

Ṣūfī münādā. Gulī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Bi-çīn fi�l-i emr müfred 

muḫāṭab, divşir dimekdir. Be-mey; bā ḥarf-i muḳābele. Ḫoş-guvār (339a) eyi 

siñici. Mey-i ḫoş-guvār beyāniyyedir.

1 Bu beytin şerhinde geçen bütün zümrüd kelimeleri T’de şeddeli yani ‘zümürrüd’ olarak yazılmıştır. 

2 T: mübtenādır. 

3 S: zūr-ı bāzūsına. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣūfī, gül divşir ya�nī bāde-nūş olup gül ẕevḳini eyle 

ve giydigiñ riyā ḫırḳasını dikene baġışla, ya�nī riyāyı terk idüp rind-i cihān 

ol ve bu acı zühdi eyi siñici şarāba degiş, ya�nī zühd-i ḫuşki bāde-i ṣafā-baḫ-

şa degiş.

אت و  در ره آ   א
אر  אن  و   و 

Ṭāmāt u şaṭḥ der-reh-i āheng-i çeng nih

Tesbīḥ u ṭaylasān be-mey u mey-gusār baḫş

Ṭāmāt u şaṭḥ rüsūm u �ādāt-ı ṣūfiyeye dirler. Ṭaylasān, evvel zamānda1 

eşrāf-ı �Arab dülbend üzerine mıḳrame şeklinde bir büyük bezi bürürlerdi, ol 

beze ṭaylasān dirler, ammā bu zamānda �Arabıñ evāsıṭ u edānīsi bile ṭaylasān 

ider. Mey-gusār bāde-nūş ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭāmāt u şaṭḥ-ı ṣūfiyeyi āheng-i çeng yolına ḳo ya�nī aña 

ṣarf eyle, tesbīḥ u ṭaylasān-ı zühhādı bāde ile bāde-nūşa baġışla, ya�nī bunlara 

tebdīl eyle, ḥāṣılı, bunlarıñ yolına beẕl eyle.

א   א و  ان כ  ز 
אر  در    

Zuhd-i girān ki şāhid u sāḳī ne-mī-ḫarend

Der ḥalḳa-i çemen be-nesīm-i bahār baḫş

Zuhd-i girān aġır zühd ki aña degme zāhid ḳādir olmaya.

Maḥṣūl-i Beyt: Aġır zühd ki şāhid u sāḳī anı almazlar ya�nī ḳabūl eylemez-

ler, ḥāṣılı, yanlarında mu�teber degil, çemen ḥalḳasında ya�nī meclisinde bahār 

nesīmine baġışla. Ḥāṣılı, şāhid u sāḳī ḳabūl eylemedigi nesneyi bād-ı bahāra 

vir, ya�nī andan geç ve anı terk eyle.

אن א اب  زد ای   را 
אر  ان  אه ز ا  ن 

Rāhem şerāb-ı la�l zed ey mīr-i �āşıḳān

Ḫūn-ı merā be-çāh-ı zeneḫdān-ı yār baḫş

1 S: zamān-ı evvelde. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim yolumı ḳırmızı şarāb urdı. Ey �āşıḳlar begi, benim 

ḳanımı yāriñ çāh-ı zeneḫdānına baġışla, ya�nī anıñ ḥürmetiçün şarāb-ı la�lden 

ḳanımı ṭaleb eyleme.

ه  כ א رب    
אر  و   ا  א و 

Yā Rab be-vaḳt-i gul guneh-i bende �afv kon

V’īn mācerā be-serv-i leb-i cūybār baḫş

Maḥṣūl-i Beyt: Yā Allāh, gül zamānında bendeniñ günāhını �afv eyle, ya�nī 

gül vaḳtinde içdügüm bādeniñ günāhını �afv eyle ve bu mācerāyı ırmaḳ kenā-

rında serve baġışla, ya�nī anıñ ḥürmetiçün mu�āḫeẕe eyleme.

دۀ د  ب  ای آن כ ره 
אر  אכ ۀ   ز  

Ey ān ki reh be-meşreb-i maḳṣūd burde�i

Zīn baḥr ḳaṭre�i be-men-i ḫāksār baḫş

Maḥṣūl-i Beyt: Ey şol kimse ki meşreb-i maḳṣūda yol iletmişsin, ya�nī 

maḳṣūda vāṣıl olmuşsun, bu baḥrden ya�nī maḳṣūd baḥrinden ben ḫāksāra bir 

ḳaṭre baġışla, ḥāṣılı, maḳṣūda vuṣūle sebeb ol.

אن  ا را כ   روی  כ
אر  او א را  و  

Şukrāne-rā ki çeşm-i tu rūy-ı butān ne-dīd

Mā-rā be-�afv u luṭf-ı Ḫudāvendgār baḫş

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Ol şükrāne içün ki 

seniñ gözüñ güzeller yüzini görmedi, ya�nī �āşıḳ olmaduġuñ şükrānesiçün bizi 

Allāh’ıñ �afv u luṭfına baġışla, ya�nī bizim �āşıḳlıġımızı Allāh’ıñ �afv u luṭfına 

ḥavāle eyle.

ح אدۀ  ش כ  ا  א  
ه دار  א  ز אم زر   

Sāḳī çu ḫāce nūş koned bāde-i ṣabūḥ

Gū cām-ı zer be-Ḥāfıẓ-ı şeb-zinde-dār baḫş
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Ḫāce’den murād vezīr-i �āẓamdır. Bāde-i ṣabūḥ iżāfeti beyāniyyedir. 

Şeb-zinde-dār iḥyā-yı leyl idene dirler, giceyi diri ṭutucı (339b) ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, çünki ḫāce bāde-i ṣabūḥı nūş eyleye, ḫāceye di ki1 

altun ḳadeḥi Ḥāfıẓ-ı şeb-zinde-dāra baġışla, ya�nī ṣabāḥa dek iḥyā-yı leyl idüp 

seniñ du�ā ve ẟenāña meşġūl olan Ḥāfıẓ’a iḥsān eyle. Bunda ḫāceyi pādişāhla 

ta�bīr iden ḫāceyi bilmez imiş.2

1 S: ḫāce didi ki. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefa�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

ش אری  אی  و   و  אر آب و  כ
ش اری  א  ی  و  א د

Kenār-ı āb u pāy-ı bīd u ṭab�-ı şi�r u yārī ḫoş

Mu�āşir dil-berī şīrīn u sāḳī gul-�iẕārī ḫoş

Bu beyt beyt-i ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣu kenārı  (M,T+ ve sögüd dibi,) ṭab�-ı şi�r ve bir güzel yār, 

mu�āşir ya�nī muṣāḥib bir şīrīn dil-ber ve sāḳī bir gül-�iẕār maḥbūb.

ر و  دا א כ  ا ای دو 
ش אری  ت כ داری روز אدت ا  ارا 

Elā ey devlet-i ṭāli� ki ḳadr-i vaḳt mī-dānī

Guvārā bādet īn �işret ki dārī rūzgārī ḫoş

Elā ḥarf-i tenbīh. Devlet-i ṭāli� beyāniyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Ḳadr-i 
vaḳt maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Āgāh ol ey devlet-i ṭāli� ki vaḳtiñ ḳadrini bilürsin, ya�nī bu 

altı ni�metiñ bir vaḳt içinde ictimā�ınıñ ḳadrini bilürsin. Saña siñici olsun ya�nī 

hażm olsun bu �işret ki ḫoş ve güzel rūzgārıñ var, ya�nī bu altı şey�iñ cem�iyetiy-

le ḫoş ve güzel ṣafāñ vardır1.

אر ی  א ز  د  آن כ را כ در 
ش אری  ی   آ  כ دارد כאر و 

Her ān kes-rā ki ber-ḫāṭır zi-�ışḳ-ı dil-berī bārī’st

Sipendī gū ber-āteş nih ki dārī kār u bārī ḫoş

Dil-berī; yā ḥarf-i vaḥdet. Bārī; yā ḥarf-i tenkīr. Sipendī yüzerlik, yā ḥarf-i 

vaḥdet veyā tenkīr. Yüzerlik didikleri otda Allāhu Te�ālā bir ḫāṣṣa ḳomışdır ki her 

1 S: ya�nī bu altı cem�iyyetle ḫoş ṣafāñ vardır. 
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kimseye ki anıñ dütüniyle ṭütsi1 virseler aña yaramaz göz degmez. Gū ḫiṭāb-ı

�āmm. Ki ḥarf-i ta�līl. Kār u bār iş güç dimekdir, bār ittibā� ḳabīlindendir ve 

yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Her ol kimseniñ ki göñlinde bir dilber �ışḳından yük var, 

ya�nī her kimse ki bir cānāna mübtelādır, aña di ki seniñ ḥāliñ ḥased ü reşk 

idecek ḥāldir. İmdi, yaramaz göz degmemek içün kendiñi sipend ile dütüzdür 

ki eyi kār u bārıñ var. Sipendi āteş üzerine ḳomaḳdan murād kendini anıñla 

dütüzdürmekdir.

م כ   כ  ر ز  وس  را ز
ش אری  א  ا  د כ  ا

�Arūs-ı ṭab�-rā zīver zi-fikr-i bikr mī-bendem

Būved k’ez-naḳş-i eyyāmem be-dest ufted nigārī ḫoş

�Arūs-ı ṭab� beyāniyye. Fikr-i bikr de böyledir. Naḳş-ı eyyām da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭab� �arūsına fikr-i bikrden zīnet baġlarım, ya�nī ṭab�ımdan 

bikr ma�nālar peydā iderim, ola ki ṣūret-i eyyām u zamāndan elime bir ḫoş 

nigār düşe. Ḥāṣılı, ḫāṭırımdan bikr ma�ānī iẓhār iderim, ola ki bir nigār görüp 

baña meyl eyleye.

אن    دان و داد  
ش אری  ف  وز و  א دل ا כ 

Şeb-i ṣoḥbet ġanīmet dān u dād-ı ḫoş-dilī bi-stān

Ki meh-tābī dil-efrūz’est u ṭarf-ı cūybārī ḫoş

Şeb-i ṣoḥbet lāmiyye. Dād-ı ḫoş-dilī beyāniyye. Ḫoş-dil vaṣf-ı terkībī-

dir ve yā ḥarf-i maṣdar. Bi-stān fi�l-i emr müfred muhātāb, sitānīden’den, al 

dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Meh-tāb ay aydınlıġı, yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. 

Dil-efrūz vaṣf-ı terkībīdir, efrūzīden’den, göñül yalıñlandırıcı ma�nāsınadır, 

ya�nī göñle şevḳ virici dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣoḥbet gicesini (340a) ġanīmet bil ve ḫoş dillik �adāletini 

al, ya�nī göñül ḫoşluġını murādıñca sür, zīrā göñüle şevḳ virici mehtāb ve ḫoş 

ırmaḳ kenārı ḥāṣıldır, ya�nī murād sürecek maḥaldir ki dil-fürūz mehtāb u 

ṭarf-ı cuybār-ı ḫoşdur.

1 M: tütüniyle tütsi. S: dütüniyle dütsi. 
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د א א را   در כא  
ش אری  א  و  آرد  כ   د 

Meyī der-kāse-i çeşm’est sāḳī-rā benāmīzed

Ki mestī mī-dehed bā-�aḳl u mī-āred ḫumārī ḫoş

Meyī; yā ḥarf-i tenkīr. Kāse-i çeşm beyāniyye. Sāḳī-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. 

Benāmīzed kelime-i taḥsīndir, bāreke’llāh maḳāmında müsta�meldir, du�ā 

maḳāmında da isti�māl olunur, çeşm-i bed me-resād ma�nāsına ki yavuz göz 

degmesün dimekdir. Ki ḥarf-i ta�līl veyā rābıṭ-ı ṣıfat. Bā-�aḳl; bā ḥarf-i ṣıla.

Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳīniñ çeşminde bir mey vardır, Allāh yavuz gözden ṣaḳla-

sun ki �aḳla mestlik eyler ya�nī �aḳlı mest eyler ve gökçek ḫumār getürür. Ḥāṣı-

lı, �aḳla mestlik virdikden ṣoñra ḫumār da baġışlar. Minhusinde benāmīzed 

be-nām-ı Īzed’den muḫaffefdir ve ma�nāsını Allāh adı ḥaḳḳıçün diyen bu lafẓıñ 

isti�mālātından külliyyen ġāfil imiş1.

א א  א  א  א     
ش ز כאر  א א  ش  ن  כ 

Be-ġaflet �omr şud Ḥāfıẓ bi-y-ā bā-mā be-mey-ḫāne

Ki şengūlān-ı ḫoş-bāşet bi-y-āmūzend kār-ı ḫoş

Ki ḥarf-i ta�līl. Şengūl ve şengul ve şeng maṭbū� u şīrīn-ḥareket ma�nāsı-

nadır. Ḫoş-bāş ġam u ġuṣṣa bilmeyüp dā�imā sürūr üzre olan kimseye dirler,  
tā żamīr-i ḫiṭābdır, ma�nā cihetinden bi-y-āmūzend’e muḳayyeddir, żamīr-i 

manṣūb muttaṣıl ma�nāsına, taḳdīri bi-y-āmūzendet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, �ömür ġafletle gitdi, bizimle meyḫāneye gel ki 

ḫoş-ṭab� u şīrīn-ḥareket güzeller saña güzel iş ögredeler, ya�nī �ömrüñi ġafletle 

geçürmeyüp bāde-nūşluġla ve ḥużūr u ṣafāyla geçürmegi ögredeler. Mıṣrā�-ı 

ẟānīniñ ma�nāsını; ki seniñ ḫoş olıcı şengülleriñ ögreneler bir iş diyen �aceb 

gūlluḳ eylemiş.2

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 S: güzeller imiş. <T+ Redd-i Sürūrī>
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

ار     و  
א  ا א   כ  و و

Mecma�-ı ḫūbī vu luṭf ’est �iẕār-ı çu meheş

Līkineş mihr u vefā nīst Ḫudāyā bi-diheş

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ meh gibi �iẕārı luṭf u güzellik mecma�ıdır, ammā 

mihr ü vefāsı yoḳdur. Yā Allāh aña mihr ü vefā vir, ya�nī anı vefā-dār eyle.

אزی روزی א  و  م  د
א  ع  כ زارم و در 

Dil-berem şāhid-i ṭıfl’est u be-bāzī rūzī

Bi-kuşed zārem u der-şer� ne-bāşed guneheş

Maḥṣūl-i Beyt: Dilberim ṭıfl-ı maḥbūbdur, ḥālbuki oyunla bir gün beni 

zār u ẕelīl oldürür ve şer�de günāhı olmaz, zīrā ṭıfldır mertebe-i teklīfde degil.

כ  دارم دل אن  כ از او   
ارد  כ   و  כ  و 

Men hemān bih ki ezū nīk nigeh dārem dil

Ki bed u nīk ne-dīde’st u ne-dāred nigeheş

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ol yegdir ki göñlümi andan muḥkem ṣaḳlı ṭutam, ya�nī 

göñlümi aña teslīm eylemeyem, zīrā eyü ve yaramaz görmemişdir ve göñlümi 

ri�āyet idüp ṣaḳlamaz, ḥāṣılı, ṭıfldır, hīç nesneniñ ḳadrini bilmez. Mıṣrā�-ı ev-

velde nīk muḥkem ma�nāsınadır.

כ  دارم א א   אرده 
אرد אن     כ 
Çār-deh sāle butī çāpuk-i şīrīn dārem

Ki be-cān ḥalḳa be-gūş’est meh-i çār-deheş
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(M,T+ Butī; yā ḥarf-i vaḥdet.) Çāpuk-i şīrīn iżāfeti beyāniyyedir. Ḥalḳa 
be-guş ḳulaġı ḥalḳalı, ḳuldan kināyetdir, zīrā anlarıñ bendeleri hep ḥalḳa 
be-gūş olur. Meh-i çār-deh beyāniyye, şīn-i żamīr but’e rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: (340b) Ondört yaşında çāpük-i şīrīn bir bütüm ya�nī 

bir maḥbūbum vardır ki cānla meh-i bedr ḥalḳa be-gūşıdır, (M,T+ ya�nī �abd-i 

zer-ḫarīdesidir.)

ش  آ כ ن  ی  از  
ۀ   כ از  ن    

Būy-ı şīr ez-leb-i hemçun şekereş mī-āyed

Gerçi ḫūn mī-çeked ez-şīve-i çeşm-i siyeheş

Maḥṣūl-i Beyt: Meẕkūr şāhid-i ṭıflıñ şeker gibi lebinden süt ḳoḳusı gelür, 

gerçi şīve-i çeşm-i siyāhından ḳan ṭamar, ya�nī gerçi küçücükdür1, ammā evlā 

cücükdür2. Bu beyt şāhid-i ṭıfldan ṣoñra yazılmaḳ gerek idi, ammā şurrāḥa 

tābi� olup bunda yazdıḳ.

א رب א  در  آن   ر دل 
א  כ  در   د כ

Der-pey-i ān gul-i nev-ruste dil-i mā yā Rab

Ḫod kucā şud ki ne-didīm derīn çend geheş

Çend geh niçe vaḳt dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol yeñi bitmiş3 gülüñ ardınca bizim göñlümüz �acabā ḳan-

da gitdi ki niçe vaḳtdir ki anı görmedik. Ḥāṣılı, göñlümüz nā-peydādır, bilme-

ziz ki ḳanda vardı.

כ אن  ار  ار   אر د
אد د  ارئ  א د زود 

Yār-ı dil-dār-ı men er ḳalb bedīnsān şikened

Bi-bered zūd be-cān-dārī-i ḫod pādişeheş

Ḳalb’den bunda murād ḳalb-i �askerdir ki ortasıdır. Ḥāṣılı, maḳṣūd alaydır. 

Cān-dār (S+ cellād u) silāh-dār, ya�nī begleriñ ve pādişāhlarıñ silaḥ-dārı.

1 S: küçükdür. 

2 S: ر او 
3 S: yetişmiş. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim yār-ı dil-dārım ya�nī göñül alıcı yārim eger ḳalb-i 

�askeri bunuñ gibi ṣırsa, ya�nī bu ḥiddet ü şiddet üzerine ḳalursa tīzcecik pā-

dişāh anı cellādlıġına ve silāḥ-dārlıġına iledür.

ف  آن دا در ا כ  כ אن 
د آرا א  ۀ  ف د

Cān be-şukrāne konem ṣarf ger ān dāne-i durr

Ṣadef-i dīde-i Ḥāfıẓ buved ārāmgeheş

Maḥṣūl-i Beyt: Cānımı şükrāne ile ṣarf iderim eger ol incü dānesiniñ Ḥā-

fıẓ’ıñ ṣadef-i dīdesi ārāmgehi ola, ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ dīdesinde ārām u ḳarār iderse 

cānımı şükrāne ile beẕl iderim. Dīdede ḳarār u ārām eylemekden murād göz-

den gitmemekdir.

332

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt

ده ا در    א آز
א از ور ر  ون כ 
Mā āzmūdeīm derīn şehr baḫt-ı ḫīş

Bīrūn keşīd bāyed ezīn varṭa raḫt-ı ḫīş

Keşīd bāyed; keşīd bunda keşīden ma�nāsınadır, zīrā mużāri�e muḳārindir, 

niteki mükerrer beyān olunmuşdur. Varṭa lüġatda helāk ma�nāsınadır, ammā 

ekẟer mehlikde isti�māl iderler, niteki bunda böyledir. Raḫt esbāb ma�nāsına-

dır.  Kendi şehrini ya�nī Şīrāz’ı varṭa’ya teşbīh eyledi, emānīsi1 ve murādātı 

anda ḥāṣıl olmaduġı cihetden. Gūyā ki mehlik-i murādātdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Biz bu şehirde kendi ṭāli�mizi ṣınamışuz ve murādātımızı 

bunda ḥāṣıl olmayacaġın2 bilmişüz. Pes, imdi bu varṭadan esbābımızı ṭaşra çek-

mek gerekiz. Ḥāṣılı, bu şehri terk idüp gitmek gerekiz.

1 <T, F+ Emānī umniyye’niñ cem�idir, ārzū ma�nāsına.>

2 S: olmayınca ġayre. 
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م و آه  כ از  כ د  
آ زدم      

Ez-bes ki dest mī-gezem u āh mī-keşem

Āteş zedem çu gul be-ten-i laḫt-i laḫt-i ḫīş

Laḫt pāre. Tekrārı te�kīd-i lafẓī ḳabīlindendir. (S,T+ Gülde hem pāre pārelik 

hem āteş-renglik var.) Ten-i laḫt iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Elim çoḳ ısırmaḳdan ve āh çoḳ çekmekden gül gibi kendi 

pāre pāre tenime āteş urdum. Ḥāṣılı, ziyāde ıżṭırāb u elemden kināyetdir.

ود ش آ כ   دو ز   
אخ در  ش ز  ده    כ

Dūşem zi-bulbulī çi ḫoş āmed ki mī-surūd

Gul pehn kerde gūş zi-şāḫ-ı diraḫt-ı (341a) ḫīş

Dūşem; mīm ma�nā cihetinden āmed’e muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb 

muttaṣıl ma�nāsınadır, baña ḫoş geldi dimekdir. Bulbulī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki 
ḥarf-i beyān. Mī-surūd ḥikāyet-i ḥāl-i māżī, ırlardı dimekdir. Irladıġı beyt-i 

ẟānīdir. Gul pehn kerde ilā āḫirihi cümle-i ḥāliyyedir muḳadder gülden, taḳ-

dīri gul-rā mī-surūd’dur. Gul pehn kerde muḥkem diñlemekden kināyetdir. 

Güli ḳulaġa teşbīh eylemişlerdir ve pehn kerde �ibāreti güle ziyāde münāsibdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice bir bülbülden baña ḫoş geldi ki ırlardı, gül kendi 

dıraḫtından ḳulaġın yaṣṣıladup muḥkem diñledigi ḥālde.

אر   אش כ آن  אد  כאی دل  
ی  ز   אر  

K’ey dil tu şād bāş ki ān yār-ı tund-ḫū

Bisyār tund-ḫūy nişīned zi-baḫt-i ḫīş

K’ey; ki ḥarf-i beyān. Dil münādā. Bāş fi�l-i emr müfred muḫāṭab, ol di-

mekdir. Ki ḥarf-i ta�līl. Yār-ı tund-ḫū beyāniyyedir. Tund-ḫū vaṣf-ı terkībī, 

yavuz ḫūylı dimekdir. Ān yār-ı tund-ḫū mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Bülbül dir ki, ey göñül, sen şād ol ki ol tund-ḫū yār çoḳ 

tund-ḫū ya�nī bī-ḥużūr u mużṭarib oturur kendi baḫtından. Ya�nī tund-ḫūy 
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kimesne cemī� zamānda elemden ḫālī degildir, zīrā yavuzluġından her nesne-

den müte�eẟẟir olsa gerek.

رد אن    ا כ  و  
אی   ر ز   و 

Ḫāhī ki saḫt u sust-i cihān ber-tu bi-gẕered

Bi-gẕer zi-�ahd-i sust u suḫanhā-yı saḫt-ı ḫīş

Ḫāhī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, istifhāmı mutażammın, diler misin di-

mekdir. Ki ḥarf-i beyān. Saḫt ḳatı. Sust geñşek1, cihān’a iżāfet lāmiyye. Ber-tu 
bi-guẕered seniñ üzeriñden geçe, ya�nī üstüñden mürūr idüp aşa ve saña ża-

rar eylemeye. Bi-guẕer fi�l-i emr müfred muḫāṭab, geç dimekdir. �Ahd-i sust 
beyāniyye. Suḫanhā-yı saḫt da böyledir. �Ahd-i sust oldur ki �ahdi boza ya�nī 

�ahdi üzerine olmaya ve �ahdini ṣıya2.

Maḥṣūl-i Beyt: İster misin ki cihānıñ eyisi ve yaramazı seniñ üstüñden 

aşup saña żarar eylemeye, kendi süst �ahdiñden ve ḳatı sözleriñden geç, ya�nī 

kimseye żarar u ziyān degirme3 ki cihāndan saña żarar u ziyān degmeye. Zīrā4 

dünyā intiḳāmla muḳayyeddir. Pes5, ‘Kema tedīnu tudānu ve kemā tekīlü tukā-
lü’6dür. Ḥāṣılı, her ne kīle ile virürseñ ol kīle ile alursın. Egerçi bādī-i naẓarda 

ẕihne bi-guẕered yerine ne-guẕered mülāyim gelür, ammā nüsḫalar muvāfıḳ 

degil, pes, te�vīl eylemek lāzım geldi. Ḥāṣılı, nüsḫalara tābi� olup bi-guẕered’i 
iḫtiyār eyledik, te�emmel.

כ ز אد    ج    
כ ر و   ب   אرف 

Ger mevc-ḫīz-i ḥādiẟe ser ber-felek zened

�Ārif be-āb ter ne-koned raḫt u baḫt-ı ḫīş

Mevc-ḫīz talazlıḳ, ḥādiẟe’ye iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ḥādiẟe talazlıġı başını felege urursa ya�nī felege çıḳarsa 

�ārif kendi raḫt u baḫtını āb ile ter eylemez, ya�nī tamām �ālemi ḥavādiẟ-i rūzgār 

1 M: gevşek. 

2 S, M: olmayup �ahdini ṣıya. 

3 S, M: degürme. (T’de kelime harekeli)

4 S: pes. 

5 S: zīrā. 

6 Başkalarına nasıl davranırsan sana da öyle davranırlar, onlara hangi ölçekle verirsen sana da aynı ölçekle 

verirler. 
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iḥāṭa iderse �ārif andan müte�eẟẟir olmaz, zīrā �ārif bir mertebededir1 ki aña 

nesne te�ẟīr eylemez.

ام ی  אل   א ار و ای 
ی ز   א   دور 

Ey Ḥāfıẓ er viṣāl muyesser şudī mudām

Cemşīd nīz dūr ne-māndī zi-taḫt-ı ḫīş

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger viṣāl dā�imā müyesser olaydı  ya�nī hīç firāḳ 

olmasa Cemşīd kendi taḫtından dūr ḳalmazdı, zīrā taḫt-ı (341b) salṭanat 

merġūbdur, hīç andan dūr olmaġı kimse istemez. İmdi dā�imā viṣāl (S,M+ mü-

yesser) olmaz, belki gāh viṣāl ü gāh firāḳ olur.

333

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Serī�

Müfte�ilün Müfte�ilün Fā�ilāt

א دوش א از  
ش     

Hātifī ez-gūşe-i mey-ḫāne dūş

Goft bi-baḫşend guneh mey bi-nūş

Hātifī; yā ḥarf-i vaḥdet. Gūşe-i mey-ḫāne lāmiyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir hātif meyḫāne köşesinden dün gice didi. Günāhı baġış-

larlar, bāde iç, ya�nī Allāhu Te�ālā �Afuvv-ı Ġafūr’dur, ḥaḳḳ-ı �abd olmayınca 

mercūdur ki mü�miniñ bunuñ gibi günāhlarını tevbe sebebiyle �afv eyler, niteki 

beyt-i ātī bu ma�nāyı beyān ider.

כ כאر   ا 
وش א  دۀ ر 

�Afv-ı İlāhī bi-koned kār-ı ḫīş

Mujde-i raḥmet bi-resāned surūş

1 T, F: �irfān bir mertebedir. 
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(M,T+ İlāhī; yā ḥarf-i nisbet. Surūş’dan bunda murād Ḥażret-i Cibrīl-i 

Emīndir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh’ıñ �afvı kendi işini eyler, ya�nī (M,T+ Allāhu Te�ālā) 

�Afuvv u Ġafūrdur, ḥālbuki bu ṣīġalar mübālaġa ifāde ider, pes, �afv u ġufrān 

emr-i żarūrīdir. Pes, işin işler dimekden murād bu mevṣūfdan bu ṣıfatlar ẓuhūr 

ider dimekdir. Mıṣrā�-ı ẟānī tekerrür-i ḫaber ḳabīlindendir1, ya�nī ferişte raḥ-

met ve �afv muştuluġın irişdürür. Ve cā�izdir ki şarṭ-ı maḥẕūfa cevāb ola, pes 

taḳdīriyle. Pes mujde-i raḥmet bi-resāned surūş dimek ola.

א م  ا  از   
ش כ    

Luṭf-i Ḫudā bīşter ez-curm-i mā’st

Nukte-i ser-beste çi gūyī ḫamūş

Bu üç beyt maḳūl-i hātifdir, (S,T+ ya�nī hātif dir) ki, Allāh’ıñ luṭf u �afvı 

bizim günāhımızdan ziyādedir. Ḫāce hātif içün bir muḫaṭāb tecrīd idüp bu-

yurur: Nukte-i ser-beste çi gūyī ḫamūş. Ke�enne ki hātife mu�teriż i�tirāż ider 

ki sen menāhīye iġrā ve ilḳā idersin ve �afv u ġufrāna ittikā2 idersin. Pes, bu, 

ḳaṣd ile ma�ṣiyete irtikābdır �afv u ġufran ümīdiyle. İmdi bunda cürm ü günāh 

mużā�af olur. Hātif dir ki eż�af-ı mużā�af olursa da luṭf-ı Ḫudā ziyādedir. Pes,

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫudā’nıñ luṭfı bizim günāhımızdan ziyādedir. Maḫfī nük-

teyi ne söylersin, epsem ol, ṭınma, ya�nī eyledügüñ i�tirāż bir maḫfī emirdir, 

zīrā meşiyyetu’llāha menūṭdur ve bi’l-cümle bizim günāhımızdan anıñ luṭf u 

�afv u ṣafḥı bīşter ber-bīşterdir.

א  אم  د  ا 
ش ن  א   آوردش 

Īn ḫired-i ḫām be-mey-ḫāne ber

Tā mey-i la�l āveredeş ḫūn be-cūş

Maḥṣūl-i Beyt: Bu ḫām �aḳlı meyḫāneye ilet, tā ḳırmızı şarāb ḳanını cūşa 

getüre, ya�nī bu �aḳl-ı ḫāmı �ışḳ meyḫānesine ilet, tā kim bāde-i �ışḳ ḫūnını 

cūşa getürüp vücūdını ıṣlāḥ eyleye. Ḥāṣılı, �aḳl-ı ma�āş iken �aḳl-ı ma�ād eyleye.

1 <T, F+ ḫaberden murād kelām-ı iḫbārīdir, mübtedā ḫaberi değil.>

2 S: inkār. 
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כ د א    و
ش כ ا  ر ای دل כ  آن 

Gerçi viṣāleş ne be-kūşiş dehend

Ān ḳadar ey dil ki tuvānī bi-kūş

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi cānānıñ viṣālini sa�y ü kūşişle virmezler, ya�nī kūşişle 

viṣāl-i cānān ele girmez, lākin ey göñül, ol ḳadar ki ḳādirsin, sa�y eyle, ḥāṣılı, 

mümkün olduġı deñli viṣāline ṭālib ol.

אر ی  ش  و  
وش אك در   روی  و 

Gūş-ı men u ḥalḳa-i gīsū-yı yār

Rūy-ı men u ḫāk-i der-i mey-furūş

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ḳulaġım ve yāriñ ḥalḳa-i gīsūsı, ya�nī ḥalḳa-i gīsūsı 

ḳulaġıma olsun ki bende-i ḥalḳa-be-gūşı olayım. Benim rūyum ve mey-furū-

şuñ ḫāk-i deri, (M,T+ ya�nī benim rūyum mey-furūşuñ ḫāk-i deri) olsun veyā 

ḫāk-i (342a) derinde olsun dimekdir.

א  א   ئ  ر
ش אد   م  א כ
Rindī-i Ḥāfıẓ ne gunāhī’st ṣa�b

Bā-kerem-i pādişeh-i �ayb-pūş

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ rindligi müşkil günāh degildir �ayb-pūş pādişā-

hıñ keremine nisbet, ya�nī �ayb-pūş pādişāhıñ luṭf u keremi (M+ rind) Ḥāfıẓ’ıñ 

günāhından ziyādedir.

د אع آن כ כ אه  داور د 
ش ش  س  ا روح 

Dāver-i dīn Şāh Şucā� ān ki kerd

Rūḥ-i Ḳudus ḥalḳa-i emreş be-gūş

Dāver ḥākim ma�nāsınadır. Rūḥ-i Ḳuds Cebre�īl1. Ḥalḳa-i emreş iżāfetleri 

beyāniyye ve lāmiyyedir.

1 M, S: Cibrīl-i Emīn 
aleyhi’s-selām.
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Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāhdan murād diniñ ḥākimi ol Şāh Şucā�’dır ki Rūḥ-ı 

Ḳuds emri ḥalḳasını ḳulaġına eyledi, ya�nī ol Şāh Şucā�dır ki  Ḥażret-i Cibrīl1 

anıñ şerī�ata inḳiyādını pesend idüp ḳulluġın ḳabūl eyledi, ḥāṣılı, emr-i şer�ine2 

iṭā�at eyledi.

ه ادش  ش  כ ا ای 
ش ش دار  وز   

Ey meliku’l-�arş murādeş bi-dih

V’ez-ḫaṭar-ı çeşm-i bedeş dār gūş

Ḫaṭār lüġatda işrāf �ale’l-helākdir, ya�nī helāḳa ḳarīb olmaḳ, ammā A�cām 

ekẟer ḫavf maḳāmında isti�māl iderler. Ḫaṭār-ı çeşm-i bedeş iżāfetleri lāmiyye 

ve beyāniyye ve lāmiyyedir. Dār gūş ḥıfẓ eyle dimekdir, zīrā gūş dāşten ḥıfẓ u 

ṣıyānet eylemekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey �arşıñ pādişāhı, murādını vir, daḫi yaramaz göz ḳorḳu-

sından anı ṣaḳla, ya�nī aña yavuz göz degmesün dimekdir. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ 

ma�nāsını; yaramaz göz żararından ḳulaḳ ṭut aña diyen dār gūş’uñ ma�nāsına 

üstāddan ḳulaḳ ṭutmamış3. Gūş bunda ḥıfẓ ma�nāsınadır diyen daḫi bu �ibāre-

tiñ ma�nāsını üstāddan ḥıfẓ eylememiş.4

1 M, S: Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn.

2 M: ḥāṣıl-ı kelām emr-i şerī�ata. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

دی  ان כ  א رب آن  
د  אرم  از    

Yā Rab ān nev gul-i ḫandān ki supurdī be-meneş

Mī-sipārem be-tu ez-çeşm-i ḥasūd-i çemeneş

Supurdī fi�l-i māżī müfred muḫāṭab, ıṣmarladıñ ve teslīm eylediñ dimek-

dir. Be-meneş; şīn nev gul’e rāci�dir. Mī-sipārem fi�l-i ḥāl nefs-i mütekellim 

vaḥde, ıṣmarlarım ve teslīm iderim dimekdir. Evvelkisi supurden ve ẟānīsi 

sipārīden maṣdarından müştaḳdır. Çeşm-i ḥasūd-ı çemen iżāfetleri beyāniyye 

ve lāmiyye veyā �aksincedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā Rab, ol tāze ḫandān gül ki anı baña teslīm eylediñ, anı 

saña ıṣmarlarım çemeniñ ḥasūd çeşminden veyā ḥasūd çemeniñ çeşminden. 

Çemen ḥasūdından murād gül olmaḳ rūşendir diyen rūşen söylememişdir1.

א    دور ی و  از כ
אن و  אد آ دور  از  دور 

Gerçi ez-kūy-ı vefā geşt be-ṣed merḥale dūr

Dūr bād āfet-i devr-i ḳamer ez-cān u teneş

<T,F+ Be-ṣed bā’sı ḥarf-i zā�iddir.>

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi nev gül-i ḫandān kūy-ı vefādan yüz ḳonaḳ uzaḳ oldı, 

ya�nī bizden külliyyen müfārıḳ oldı, ıraḳ olsun devr-i ḳamer āfeti anıñ cān u 

teninden.

א אد  ل  ر ای   
א ز   دارم כ  

Ger be-ser-menzil-i Selmā resī ey bād-ı ṣabā

Çeşm dārem ki selāmī bi-resānī zi-meneş

1 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Çeşm bunda ümīd ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. Selāmī; yā ḥarf-i vaḥdet. 

Bi-resānī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, resānīden’den, irişdiresin dimekdir, 

elif ve nūn edāt-ı ta�diyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger Selmā’nıñ ḳonaġı başına irişürseñ ey bād-ı ṣabā, ümī-

dim var ki benden aña bir selām irişdüresin.

אه א כ از آن ز  א  אدب 
אی    אی د

Be-edeb nāfe-guşāyī kon ez-ān zulf-i siyāh

Cāy-ı dilhā-yı �azīz’est behem ber-me-zeneş

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāya ḫitāb (342b) idüp buyurur: Ol cānānıñ zülf-i siyā-

hından nāfe-güşālıġı edeble eyle, ya�nī zülfini açduġuñ ḥīnde1 te�ennī ve edeble 

aç, zīrā �azīz diller maḳāmıdır. Pes, biri birine urup ḳarış murış eyleme. Me-ze-
neş; żamīri zulf’e ve dilhā’ya rāci� olmaḳ mümkündür.

א دارد א  و  א   د  و
כ ۀ   م دار در آن 

Gū dilem ḥaḳḳ-ı vefā ber ḫaṭ u ḫālet dāred

Muḥterem dār der-ān ṭurra-i �anber-şikeneş

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabāya buyurur: Ey ṣabā, cānāna di, seniñ ḫaṭṭ u ḫāliñ üze-

rinde göñlümüñ ḥaḳḳ-ı vefāsı vardır, ya�nī göñlüm dā�imā anlarıñ ed�iyesine ve 

nīk-ḫāhlıġına2 muḳayyeddir. İmdi göñlümi muḥterem ṭut ol �anber ṣıyıcı3 ṭur-

rada, ya�nī �anberiñ revnaḳ u ṣafāsını gideren ṭurrada dilimi �azīz u ḥürmetli ṭut.

אد  او   א כ  در 
א  از   آن  כ 

Der-maḳāmī ki be-yād-ı leb-i ū mey nūşend

Sifle ān mest ki bāşed ḫaber ez-ḫīşteneş

Maḥṣūl-i Beyt: Bir maḳāmda ki anıñ lebi yādına4 bāde içerler, ol mest 

alçaḳdır ki kendiden ḫaber-dār ola. Ya�nī bir bāde-nūş ki anıñ lebi �ışḳına 

1 S: vaḳtin. 

2 S: nīk-ḫūyluġına. 

3 M, T: �anber ṣaçıcı. S: �abīr ṣaçılu. F nüshası esas alındı.

4 S: yādıyla. 
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bāde nūş eyleye, alçaḳ kimsedir eger kendiden ḫaber-dār olursa, ya�nī lā-ya�ḳil 

olmaḳ gerek.

و א ا א  אل از در  ض و 
כ א  ر رد ر   כ ا آب 

�Irż u māl ez-der-i mey-ḫāne ne-şāyed endūḫt

Her ki īn āb ḫored raḫt be-deryā fikeneş

Maḥṣūl-i Beyt: �Irż u mālı meyḫāne ḳapısından ḳazanmaḳ olmaz, ya�nī 

meyḫāneden �ırż u māl kesb olmaz, zīrā her kimse ki bu ṣuyı içer, raḫtını der-

yāya ṣal1, ya�nī bu ṣuyı içen �ırż u māldan geçer. Fiken fi�l-i emr-i muḫāṭabdır, 

bunda ḫiṭāb maḳām-ı ġaybetde vāḳi�dir.  Raḫtını deryāya ṣalsın diyecek yerde 

ṣal dimiş, bu irtikāb ḳāfiye żarūretindendir. Muḳteżā-yı kelām böyle olmaḳ 

idi. Her ki īn āb ḫored raḫt be-deryā fikened, zīrā fikened müşterekdir fi�l-i 

mużāri�le emr-i ġā�ib beyninde.

ل ه    ل ا  כ  ز 
א و د א   א و    

Her ki tersed zi-melāl enduh-i �ışḳeş ne ḥelāl

Ser-i mā vu ḳademeş yā leb-i mā vu deheneş

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse ki melālden ḳorḳar, �ışḳ ġuṣṣası aña ḥelāl ol-

masun ya�nī ḥarām olsun dimekdir. İmdi bizim başımız ve anıñ ḳademi veyā 

bizim lebimiz ve anıñ dehānı. Ya�nī gerekse bizi ḳademi altına alup pā-māl 

eylesün ve gerekse başına berāber idüp ri�āyet ü ta�ẓīm eylesün2, biz bī-ḥużūr 

olup melūl olmazız. Ḥāṣılı, �izzet ü ẕillet yanımızda berāberdir.

ل  א   ا  
כ و   آ   د

Şi�r-i Ḥāfıẓ heme beytu’l-ġazel-i ma�rifet’est

Āferīn ber nefes-i dil-keş u luṭf-i suḫaneş

Beytu’l-ġazel ve beytu’l-ḳaṣīde şol beytdir ki ġazelden ve ḳaṣīdeden 

maḳṣūddur, ma�rifet’e iżāfet beyāniyyedir. Dil-keş vaṣf-ı terkībīdir, göñül çe-

kici dimekdir. Luṭf-i suḫan iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir, şīn żamīri Ḥā-
fıẓ’a rāci�dir.

1 S, M: ṣalar. 

2 S: gerekse başına berāber ri�āyet ve ta�ẓīm. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ şi�ri hep beytü’l-ġazel-i ma�rifetdir, ya�nī her bir 

beyti beytü’l-ġazel olmaġa lāyıḳdır, zīrā cemī�an eş�ār u ebyātı laṭīfdir, āferin 

göñül alıcı nefesine ve luṭf-ı kelāmına. Ḫāce tecrīd ṭarīḳiyle kendine taḥsīn 

ider. Beytü’l-ġazeliñ ma�nāsını bilmeyenler1 ziyāde �indiyyāt söylemişler, i�tibār 

olunmasun.2

335

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א א ز  ا כ   
א אزه   כ כ    
Çu ber-şikest ṣabā zulf-i �anber-efşāneş

Be-her şikeste ki peyvest tāze şud cāneş

Şikest fi�l-i māżī müfred ġā�ib, ṣıdı ya�nī egdi ve bükdi dimekdir. Şikeste 

bunda ḫasta ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ṣabā cānānıñ �anber niẟār idici ya�nī ṣaçıcı zülfini 

egdi ve bükdi, her ḫastaya ki vāṣıl oldı (343a) ya�nī ṣabā, cānı tāze oldı ol ḫasta-

nın. Ya�nī cānānıñ zülfine vāṣıl olup andan müstefīż olduġından her bīmāra3 ki 

ittiṣāl buldı, andan tāze cān kesb eyledi. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; çünki ṣabā 

anıñ �anber-efşān zülfini perīşān eyledi diyen perīşān söylemiş4.

ح  د א כ  א   כ
ا אر  כ دل   כ از روز

Kucā’st hem-nefesī tā ki şerḥ-i ġuṣṣa dehem

Ki dil çi mī-keşed ez-rūzgār-ı hicrāneş

1 S, M: bilmeyen �azīzler. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 S: bī-çāre. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>
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Kucā’st maḳām-ı istifhāmda vāḳi� olmuş, ḳandadır dimekdir, muḳaddem 

ḫaber, hem-nefesī mu�aḫḫar mübtedā. Tā ḥarf-i ta�līl. Ki ḥarf-i beyān-ı şerḥ-i 
ġuṣṣa, ya�nī beyān-ı aḥvāl-i ġuṣṣa. Dehem fi�l-i mużāri� nefs-i mütekellim vaḥ-

de, virem dimekdir. Ki ḥarf-i beyān-ı şerḥ-i ġuṣṣa’dır. Rūzgār bunuñ gibi yer-

lerde eyyām ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳandadır bir hem-nefes, tā ki aña çekdigim ġuṣṣayı şerḥ 

idem ki göñül cānānıñ firāḳı eyyāmında ne çeker? Ya�nī ḳanı bir yār-ı muvāfıḳ 

ki cānānıñ firāḳı zamānında çekdigim ālām u miḥeni beyān ideyim?

و د  א כ  א   و
ا د   א  ۀ  ن د ز 

Berīd-i ṣubḥ vefā-nāme�i ki burd be-dōst

Zi-ḫūn-ı dīde-i mā būd muhr-i �unvāneş

Berīd-i ṣubḥ beyāniyye. Vefā-nāme terkīb-i mezcī ve yā ḥarf-i vaḥdet ve 

hemze ḥarf-i tevessül. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. �Unvān nāme ẓahrında1 raḥmet 

aña kim bu mektūbı filāna īṣāl ide diyü yazarlar, aña �unvan dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir vefā mektūbını berīd-i ṣubḥ ki dosta iletdi, anıñ mühr-i 

�unvānı bizim ḫūn-ı dīdemizden idi.

א אل روی   א از ورق   ز
א د  م  در  כ و ز 

Zemāne ez-varaḳ-ı gul miẟāl-ı rūy-ı tu sāḫt

Velī zi-şerm-i tu der-ġonçe kerd pinhāneş

Maḥṣūl-i Beyt: Zamāne gül yapraġından seniñ rūyuñ miẟālini yapdı, 

ammā senden utanduġından ġonça içinde anı pinhān eyledi, zīrā ol pinhān 

eyledigi miẟāle sende olan tāb u ṭarāveti viremedi.

ا    و   را כ
א א אرك ا از ره כ  

Tu ḫufte�i vu ne-şud �ışḳ-rā kerāne pedīd

Tebāreke’llāh ezīn reh ki nīst pāyāneş

Ba�żı nüsḫada ḫufte yerine ḫaste düşmüşdür.

1 M: nāme ẓahrında yazılandır ki. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: (M,T+ Sen ḫuftesin) ya�nī 

ġāfil ü fāriġ-i bālsin, ḥālbuki �ışḳıñ ġāyeti āşikāre degil,  ḥāṣılı, ṭarīḳ-i �ışḳıñ 

pāyānı yoḳdur. Allāh münezzehdir bu yoldan ki pāyānı ve nihāyeti yoḳdur, 

ya�nī pāyānı olmamaḳ Allāhu Te�ālā’ya lāyıḳdır muṭlaḳā, ammā ṭarīḳ-i �ışḳıñ 

pāyānı olmamaḳ emr-i izāfīdir. Pes, bunuñ pāyānı olmamaḳdan Allāh mü-

nezzehdir. Minhusinde ḫufte’de olan hemze vaḥdet içündür diyen meydān-ı 

Fürs’üñ fārisleriniñ seyislerinden bile degildir1.

ا ر ره روان  אل כ  
א א ن  در  ه د אن ز כ 

Cemāl-i Ka�be meger �oẕr-i reh-revān ḫāhed

Ki cān-i zinde-dilān sūḫt der-beyābāneş

Ka�be’den murād kūy-ı cānāndır ve reh-revān �uşşāḳdır. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Zinde-dilān’dan murād ṣādıḳ �āşıḳlardır.

Maḥṣūl-i Beyt: Cemāl-i kūy-ı cānān meger �āşıḳlarıñ �öẕrini dileye, zīrā 

ṣādıḳ �āşıḳlarıñ cānı anıñ beyābānında yandı. Ya�nī kūy-ı cānāna ziyāde mülā-

zemet ü müdāvemet eylediler, ammā viṣāl müyesser olmadı, pes, bu zaḥmet-

lerinden meger cemāl-i kūy-ı cānān i�tiẕār eyleye ki cānān viṣāli müyesser ol-

maduġın ma�ẕūr buyuruñ ki cānān, ḥareminde ẕevḳ u ṣafāya meşġūldür, siziñ 

gelüp gitdügüñüzden āgāh degildir.

ن כ  آرد כ  ا  
ا אن  دل از  ز

Bedīn şikeste-i beytu’l-ḥazen ki mī-āred

Nişān-ı Yūsuf-ı dil ez-çeh-i zeneḫdāneş

Şikeste-i beytu’l-ḥazen lāmiyye. Beytu’l-ḥazen ġam ve ġuṣṣa çekilen yere 

dirler. Ki bunda ismdir kim ma�nāsına. Mī-āred mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. 

Nişān-ı Yūsuf-ı dil lāmiyye ve beyāniyyedir. Çeh-i zeneḫdāneş lāmiyyedir, 

şīn-i żamīr cānāna rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu beytü’l-ḥazen şikestesine cānānıñ çeh-i zeneḫdānından 

Yūsuf-ı dil nişānını kim getürür, ya�nī baña çeh-i zeneḫdānından (343b) göñ-

lüm ḫaberin kim getürür?

1 M: diyen Fürsden ḫaber-dār degilmiş. S: minhu’sinde ilā āḫirihi. <T+ Redd-i Şem�ī>
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ا د م آن  ز و  
א כ و د א ز  כ داد  

Bi-gīrem ān ser-i zulf u be-dest-i ḫāce dehem

Ki dād-ı men bi-sitāned zi-mekr u destāneş

Ḫāce’den murād vezīr-i a�ẓamdır. Ki ḥarf-i ta�līl. Destān ḥīle.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ser-i zülfini ṭutarım ve ḫāceniñ eline virürem, tā 

ki benim dādım ala mekr u destānından, ya�nī baña eyledigi mekr u ḥīle içün 

intiṣāf eyleye.

م از  ف     
א ش ا ش   א  ای 

Seḥer be-ṭarf-ı çemen mī-şenīdem ez-bulbul

Nevā-yı Ḥāfıẓ-ı ḫoş-lehce-i ḫoş-elḥāneş

Lehce lafẓ-ı �Arabī�dir, lisān ma�nāsına. Elḥān bunda naġamāt ma�nāsına-

dır, şīn-i żamīr Ḫāce’ye rāci�dir1.

Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer çemen cānibinde bülbülden işidirdim ḫoş-lehce ve 

ḫoş-elḥān Ḥāfıẓ’ıñ nevā ve naġmesini, ya�nī ebyāt u eşārını. Ya�nī Ḥāfıẓ’ıñ eş�ā-

rı ziyāde laṭīf olduġıçün bülbül anıñla terennüm ider.

1 S, F: Ḫāce’ye rāci� olmaḳ ensebdir. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

א  ا אر  ا ز    
אوك   دل ر ۀ او   ز 

Men ḫarābem zi-ġam-ı yār-ı ḫarābātī-i ḫīş

Mī-zened ġamze-i ū nāvek-i ġam ber-dil-i-rīş

Ġam-ı yār-ı hārābātī lāmiyye ve beyāniyyedir. Ḫarābāt meyḫāne, yā ḥarf-i 

nisbet, ḫīş’e iżāfet lāmiyyedir. Ġamze-i ū lāmiyye. Nāvek-i ġam beyāniyye. 

Dil-i rīş de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫarābata mensūb kendi yārimiñ ġamından ḫarābım, zīrā 

anıñ ġamzesi dil-i mecrūḥuma nāvek-i ġam urur, ya�nī beni dā�imā ġam-nāk 

ṭutduġıçün ḫarābım.

א אی  ز ز    
د  آن כא כ אن כ   
Ger çelīpā-yı ser-i zulf zi-hem bi-gşāyed

Bes muselmān ki şeved fitne-i ān kāfer-kīş

Çelīpā kāfirleriñ götürdügi ve ṭapdugi1 ḫaça dirler, ser-i zulf’e iżāfet beyā-

niyyedir. Kāfer-kīş vaṣf-ı terkībīdir, kāfir meẕhebli dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ser-i zülfüñ çelīpāsını biri birinden cānān açarsa çoḳ 

müslümān ol kāfir-kīşiñ fitnesi ya�nī meftūnı olur, ya�nī çelīpā-yı ser-i zülfini 

gören bī-iḫtiyār aña mā�il olur.

م دل א   و از   
א و  ارد   אی   آ

Bā-tu peyvestem u ez-ġayr-i tu bi-brīdem dil

Āşinā-yı tu ne-dāred ser-i bīgāne vu ḫīş

Bā-tu; bā ḥarf-i ṣıla. Ḫīş bunda ḫıṣım ma�nāsınadır.

1 S, M: ṭapduġı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Saña vāṣıl oldum ve seniñ ġayrıñdan göñlümi kesdim, ya�nī 

saña vāṣıl olalı ġayrıdan1 �alāḳayı ḳaṭ� eyledim, zīrā seniñ āşināñ ḫıṣım ve bīgā-

ne bilmez, ya�nī seniñle āşinā olan ġayrıyla āşinālıḳ hevesini ṭutmaz, āşinālıġı 

hemān saña maḥṣūrdur ancaḳ.

ه را ی כ כ  د א 
د   כאری از  ود  

Be-�ināyet naẓarī kon ki men-i dil-şude-rā

Ne-reved bī-meded-i luṭf-ı tu kārī ez-pīş

Dil-şude �āşıḳdan kināyetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �İnayetle baña naẓar eyle, zīrā ben �āşıḳıñ hīç bir işi seniñ 

luṭfuñ mededinsiz öñinden gitmez, ya�nī seniñ luṭfuñ meded eylemeyince  bir 

işi ileri gelmez dimekdir. Ḥāṣılı, ḥuṣūl-ı murād seniñ �ināyetle2 naẓarıñdadır.

د כ    אد  آ ای 
כ  دل ر د      ر

Āḫir ey pādişeh-i mulk-i melāḥat çi şeved

Ger leb-i la�l-i tu rīzed nemekī ber-dil-i rīş

Āḫir bunda tezyīn-i lafẓ u tekmīl-i vezniçün gelmişdir, egerçi nev�an tenbīh 

u te�kīd ifādesinden de ḫālī degildir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey melāḥat memleketiniñ pādişāhı, ne olur ya�nī ne lāzım 

gelür (344a) eger seniñ leb-i la�liñ ya�nī ḳırmızı ṭudaġıñ mecrūḥ yürege tuz 

dökerse, ya�nī mecrūḥ yüregiñ yarasını tāzelendirirse. Zīrā yaraya tuz sepseler 

açılır, ḳızıl et olur.

אد     دل داد 
אد כ از  و     כ 
Ḫirmen-i ṣabr-ı men-i sūḫte-dil dād be-bād

Çeşm-i mest-i tu ki bi-gşād kemīn ez-pes u pīş

Ḫirmen-i ṣabr-ı men beyāniyye ve lāmiyyedir. Çeşm-i mest-i tu da böyle-

dir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.

1 S: senden ġayrıdan. 

2 S: �ināyetiñle. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ben yüregi yanmışıñ ṣabrı ḫarmanını yile virdi, ya�nī beni 

bī-ṣabr u bī-ḳarār eyledi seniñ mestāne çeşmiñ ki ardımdan ve öñümden pusı 

açdı ya�nī pusı ḳurdı dimekdir. Ḥāṣılı, her ne cānibe ki teveccüh eylesem seniñ 

çeşm-i mestiñ yolum alur.

ش א  از آن     دل 
ن  و  ۀ  ن  از آن  כ  
Merhemī ber-dil-i Ḥāfıẓ nih ez-ān ḥoḳḳa-i nūş

Ki ciger-ḫūn şud ez-ān ġamze-i çun neşter u nīş

Hoḳḳa-i nūş’dan murād aġızdır, zīrā nūş bala ya�nī �asele ve her ṭatlıya 

dirler. Neşter faṣṣādlarıñ ḳan alacaḳları ālet ve nīş �aḳrebiñ ve arınıñ ve ġayrı 

ḥayvānıñ ṣoḳduġı �użva dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ yüregine merhem ḳo ol bal ḥoḳḳasından, ya�nī 

bir şīrīn kelām eyle ki dil-i mecrūḥına merhem olsun, zīrā ol neşter ü nīş gibi 

ġamzeden ḳan yürekli olmuşdur, ḥāṣılı, yüregi ḳan olmuşdur, ya�nī derdi sen-

dendir, dermānı da senden olsun dimekdir.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

ش א  א  אم    כ  
ش ا כ دارد       

Çu cām-ı la�l-i tu nūşem kucā bi-māned hūş

Çu çeşm-i mest-i tu bīnem merā ki dāred gūş

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki seniñ la�liñ cāmını nūş �idem, �aḳl ü idrāk ḳanda 

ḳalur? Çünki seniñ çeşm-i mestini görem, beni kim ṣaḳlar ya�nī beni kim żabṭ 

ider? Zīrā çeşm-i mestāneñi görünce baña esrüklük sirāyet ider, pes, beni kim 

görüp gözedir? Gūş lafẓı dāşten ve dārīden’le terkīb olsa ḥıfẓ u ṣıyānet ma�nā-

sınadır, ammā kerden ve konīdenle terkīb olsa diñlemekdir, istimā� ma�nāsına. 
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Pes, gūş bunda ḥıfẓ ma�nāsınadır diyen gūş’uñ isti�mālini bilmez imiş1.

כ از  آزادی م  ور زا  
وش א  ا وش  زه  כ ا 

Menem ġulām-ı tu v’er zān-ki ez-men āzādī

Merā be-kūze-furūş-ı şerāb-ḫāne furūş

V’er-zān ki ve eger şöyle ki dimekdir. Āzādī bunda müstaġnī ma�nāsına-

dır, ya�nī şöyle ki benden müstaġnī ve bīzārsın. Kūze bardaḳ, �Arabīsi kūz’dur, 

hā’sız. Kūze-furūş-ı şerāb-ḫāne lāmiyyedir. Kūze-furūş vaṣf-ı terkībīdir, 

furūşīden’den, kūze ṣatıcı dimekdir. Furūş fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, ṣat 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben seniñ ḳuluñum ve eger şöyle ki benden müstaġnī ve 

bīzār iseñ beni meyḫānelere desti ve bardaḳ ṣatıcılara ṣat ki ol vāsıṭa ile meyḫā-

neye mülāzım olayım. V’er zān-ki’niñ ma�nāsını ‘ve eger andan ki’ diyen is-

ti�māli bilmez imiş2.

א زۀ  א כ ی آن כ 
אن כ  دوش א ا ی  روم 
Be-būy-ı ān ki be-mey-ḫāne kūze�i yābem

Revem sebū-yı ḫarābātiyān keşem ber-dūş

Būy bunda ümīd ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ümīdle ki meyḫānede bir kūze bulam, ya�nī bir kūze 

bāde bulmaḳ ümīdiyle varup ḫarābātīleriñ destisini omuzumda ṭaşırım, ḥāṣı-

lı, bāde-nūşlara bir bardaḳ bāde ümīdiyle ḫidmetkār olurum. Mıṣrā�-ı evveliñ 

ma�nāsını; ol ḳoḳu ile ki meyḫānede bir bardaḳ bulam diyen ma�nādan (344b) 
ḳoḳu bulmamış3.

اران ی  אی כ ق    ز 
وش אده  אن  ه آب ز آ

Zi şevḳ-i la�l-i tu saḳḳā-yı kūy-ı mey-ḫārān

Be-dīde āb zened āsitān-i bāde-furūş

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 <F+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ la�liñ şevḳinden mey-ḫārlar maḥallesiniñ saḳḳāsı gö-

ziyle ṣu seper bāde-furūşuñ āsitānına, ya�nī seniñ la�l-i lebiñ şevḳinden ol ḳadar 

girye ider ki āsitān-ı meyḫāneyi ṣular.

אش و دم در כ ش  א ی כ  ا 
ش א غ را  ان   כ در  

Merā me-gūy ki ḫāmūş bāş u dem der-keş

Ki der-çemen  ne-tuvān goft murġ-rā ḫāmūş

Ḫāmūş bāş fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır. Dem der-keş de fi�l-i emr müf-

red muḫāṭabdır. Ki ḥarf-i ta�līl. Murġ’den murād bülbüldür. Ḫāmūş fi�l-i emr 

muḫāṭab, epsem ol dimekdir, ḥāṣılı, terkīble isti�māli ziyādedir müfred isti�mā-

linden, ḫāmūş bāş ve ḫāmūş şev dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Baña dime ki epsem ol ve nefesiñ çek ya�nī söz söyleme, 

zīrā çemende bülbüle epsem ol dimek olmaz. Ḥāṣılı, ben seniñ muḥabbetiñ 

çemenindeyim, tek ṭurmaġa ḳādir degilim, elbette naġamāt u terennümāt 

iderim.

ار א  و  אن   כ ا 
ش א و  ا  و     כ

Eger nişān-ı tu cūyem kucā’st ṣabr u ḳarār

Vu ger ḥadīẟ-i tu gūyem ki-rā’st ṭāḳat u hūş

Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ nişānıñ istersem ṣabr u ḳarār ḳandadır? Ya�nī 

nişānıñ aramaġa ṣabr u ḳarār gerek. Ve eger seniñ sözüñ söylersem kimiñ ṭāḳat 

u hūşı var? Ya�nī seniñ sözüñ söylemege �aḳl ü ṭāḳat gerek.

ده د אی دل  א اب  
ش אن در  אده آ  و  כ 

Şerāb-ı puḫte be-cānhā-yı dil-fusurde dehend

Ki bāde āteş-i tīz’est u puḫtegān der-cūş

Maḥṣūl-i Beyt: Puḫte şarābı göñli donmuş kimselere virsünler, zīrā bāde 

āteş-i tīzdir, puḫteler ise cūşdadır. Ya�nī puḫteler şarābla ẕevḳ u şevḳ eylemege 

muḥtāc degiller, zīrā anlar şarāb-ı �ışḳla cūş u ḫurūşdadır, ammā dil-füsürdeler 

bunlarıñ �aksincedir.
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אن   داد ا   
ش אش  ش و  א  ا زد כ 

Merā çu ḫil�at-ı sulṭān-ı �ışḳ mī-dādend

Nidā zedend ki Ḥāfıẓ bi-pūş u bāş ḫamūş

Maḥṣūl-i Beyt: Baña ki �ışḳ pādişāhınıñ ḫil�atını virürlerdi1, nidā urdılar 

ya�nī nidā eylediler ki Ḥāfıẓ giy ve epsem ol, kimseye sırrıñı açma, ya�nī saña 

virilen �aṭāyāyı kimseye ifşā eyleme.

1 M: virdiler. 
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[ṢĀD HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’ṣ-ṣād1
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 Ez-Baḥr-i Remel
Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

ص  כ را ز כ  ز  
אص כ و  ز  א   כ 

Nīst kes-rā zi-kemend-i ser-i zulf-i tu ḫalāṣ

Mī-kuşī �āşıḳ-ı miskīn u ne-tersī zi-ḳıṣāṣ

Maḥṣūl-i Beyt: Kimseniñ seniñ ser-i zülfüñden ḫalāṣı yoḳdur, ya�nī seniñ 

ser-i zülfüñden kimse ḳurtulmaz. �Āşıḳ-ı miskīni helāk idersin, ḥālbuki ḳıṣāṣ-

dan ḳorḳmazsın, ya�nī �uşşāḳı rāyegān öldürürsün.

א אن  א א  א  دل 
אص אص ا د  אن  م  ود در 

�Āşıḳ-ı sūḫte-dil tā be-beyābān-ı fenā

Ne-reved der-ḥarem-i cān ne-şeved ḫāṣṣu’l-ḫāṣ

Mıṣrā�-ı evvel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Sūḫte-dil �āşıḳ mādām ki fenā beyābānına varmaya, ya�nī 

�ışḳ-ı cānānla fānī-i muṭlaḳ olmaya, cān ḥareminde ḫāṣṣu’l-ḫāṣ olmaz. Cāndān 

murād cānāndır, ya�nī cānān ḥareminde maḳbūl olmaz dimekdir.

د از ر ۀ  د  אوك 
אص و از و ده  وی   א ا
Nāvek-i ġamze-i tu dest bi-burd ez-Rustem

Ḥācib-i ebrū-yı tu burde girev ez-Vaḳḳāṣ

1 S: Fī ḥarfi’ṣ-ṣād.
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Ba�żı nüsḫada ḥācib yerine Çāçī düşmüşdür. Çāç bir şehirdir, diyār-ı 

�Acemde ki anıñ yayları eylikle meşhūrdur, Rūm’da Edirne yayı gibi, āḫirinde 

yā ḥarf-i (345a) nisbetdir. Dest bi-burd ġalebe eyledi dimekdir, bunuñ ma�nā-

sı sābıḳan mufaṣṣal beyān olunmuşdur. Ḥācib lüġatda ebrū ya�nī ḳaş ve mā-

ni� ma�nāsınadır. Ḳapıcılara da ḥācib didikleri icāzetsiz kimseye sarāya duḫūl 

eylemege māni� olduḳlarındandır. Burde girev; [girev], (M,T+ kāf-ı �Acemīniñ 

kesri ve rā’nıñ fetḥiyle, rehin) ya�nī ṭutı ve öñdül dimekdir, ya�nī ḳoşı atlarına 

ta�yīn olunan nesne. Pes, burde girev dimek andan öñdül iletmiş, ya�nī ol 

fende anı geçmişdir dimekdir. Ez-Vaḳḳāṣ; taḳdīri ez-Sa�d-i Vaḳḳāṣ’dır, ya�nī 

Vaḳḳāṣ’ıñ oġlı Sa�d dimekdir1, bu iżāfet aralarında şāyi�dir. Pes, bunda murād 

Vaḳḳāṣ’ıñ oġlı Sa�d’dır ki aṣḥābdan bir tīr-endaz pehlevān imiş ki aña Ḥażret-i 

Resūlu’llāh2 ṣalla’llāhu 
aleyhi ve sellem bir cengde ‘İrmi yā Sa
du fedāke ebī ve 
ummī’3 buyurmuş.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ nāvek-i ġamzeñ Rüstem’den el iletdi ya�nī tīr-endāz-

lıḳ fenninde aña ġalebe eyledi. Ḥācib-i ebrūñ da tīr-endāzlıḳ fenninde Sa�d bin 

Vaḳḳāṣ’dan öñdül iletmiş, ya�nī bu fende anı geçmiş ve üzerine sābıḳ olmuşdur.

ق אن   از   אدم  אن 
ص אر   ز روی ا دم ا כ
Cān nihādem be-miyān şem�-ṣıfat ez-ser-i ṣıdḳ

Kerdem īẟār-ı ten-i ḫīş zi-rūy-ı iḫlāṣ

Ba�żı nüsḫada ten yerinde but vāḳi� olmuş, bu taḳdīrce īẟār’ıñ but’e iżāfeti  
maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve ḫīş’e iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānımı ortaya ḳodum şem� gibi ṣıdḳ cihetinden, ya�nī 

ṣıdḳıla tenimi īẟār eyledim iḫlāṣ4 cihetinden. Bu beyt nüsḫalarda böyle bulun-

dı, ammā muḳteżā-yı �aḳl bu idi ki5 cān nihāde hā-yı terettüble olaydı ve ten 

yerine but olup maḥṣūl-ı ma�nā böyle olaydı: Şem� gibi cānımı ortaya ḳoyup 

ṣıdḳıla kendi bütüme īẟār eyledim iḫlāṣ yüzinden, ve’l-
ilmu 
inde’llāh6.

1 S: ez-Sa�d-i Vaḳḳāṣ’dır, ya�nī Vaḳḳāṣ’ıñ oġlı Sa�d, niteki Gülistān’da ez-Sa�d-i Ebībekr dimişdir, 

Ebūbekir’iñ oġlı Sa�d dimekdir. 

2 M, T: Ḥażret-i Peyġamberimiz. 

3 At ya Sa’d, anam babam sana feda olsun. 

4 S: iḫlāṣ, ṣıdḳ. 

5 S: muḳteżā-yı �aḳla göre böyle idi ki. 

6 İlim Allah katındadır/Doğrusunu Allah bilir.
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ق وا ز  ص   ا داری و ا
ص א ز    زی   א 

Be-hevā-dārī vu iḫlāṣ çu pervāne zi-şevḳ

Tā ne-sūzī tu ne-yābī zi-ġam-ı �ışḳ ḫalāṣ

Hevā-dār vaṣf-ı terkībīdir (M+ ve yā ḥarf-i maṣdar) ve bā ḥarf-i muṣāḥabet, 

muḥabbetle dimekdir. Tā ḥarf-i tevḳīt, mādām ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Muḥabbet ü iḫlāṣla pervāne gibi şevḳ cihetinden mādām ki 

yanmayasın, ġam-ı �ışḳdan ḫalāṣ bulmazsın.

ی כ א ا وا  آ در دل 
אص ا ر د    

Āteşī der-dil-i pervāne-i mā efkendī

Gerçi būdīm hemīşe be-hevāyet raḳḳāṣ

Āteşī; yā ḥarf-i vaḥdet. Dil-i pervāne-i mā iżāfetleri beyāniyye ve lā-

miyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim pervāne gibi göñlümüze bir āteş bıraḳdıñ egerçi 

dā�imā seniñ muḥabbetiñle raḳḳāṣ idik, ya�nī egerçi ḫidmetiñde pervāne gibi 

çüst ü çāpük idik, ammā bizi esirgemeyüp1 yüregimize āteş bıraḳdıñ.

א אכ  אی      כ
אص د  ر א כ ار   زر 

Kīmyā-yı ġam-ı �ışḳ-ı tu ten-i ḫākī-i mā

Zer-i ḫāliṣ koned er çend buved hemçu raṣāṣ

Kīmyā-yı ġam-ı �ışḳ-ı tu iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Ten-i ḫākī-i 
mā beyāniyye ve lāmiyyedir ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, koned’iñ muḳad-

dem mef�ūl-i evveli ve zer-i ḫāliṣ mef�ūl-i ẟānīsi. Raṣāṣ, rā’nıñ fetḥiyle, ḳal�ī ki 

Türkçe ḳalay dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ışḳıñ ġamı kīmyāsı bizim ḫāke mensūb tenimizi 

ḫāliṣ altun ider her ne ḳadar raṣāṣ ise de, ya�nī hīç bir i�tibārda degil iken iksīr 

gibi mu�teber u maḳbūl ider. (345b)

1 T: esirgeyüp. 
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ام א  دا  ا  در 
اص ه   ا  כ א   א
Ḳıymet-i durr-i girān-māye çi dānend �avām

Ḥāfıẓā gevher-i yekdāne me-dih cuz be-ḫavāṣ

Girān-māye aġır bahālı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Aġır bahālı dürrüñ ḳıymetini ne bilür �avām? Ey Ḥāfıẓ, 

gevher-i yekdāneyi ya�nī dürr-i yetīmi virme ḫavāṣdan ġayra, ya�nī cevher-i 

ma�rifet ü kemāliñ var ise anı nā-ehle ṣarf eyleme, ehle ṣarf eyle. (M+ �Alā külli 

ḥāl nā-ehilden pinhān eyle, ehlinden degil.)

339

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Ḫafīf

Fā�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

ص א  از ر د 
אص אص   ا  ا

Ez-raḳībet dilem ne-yāft ḫalāṣ

Meẟel el-ḳāṣṣ lā yuḥibbu’l-ḳāṣ

Ḳāṣṣ, ṣād’ıñ teşdīdiyle, ism-i fā�ildir, ḳaṣṣe-yeḳuṣṣu’dan ya�nī naṣara bābı-

nıñ mużā�afından, ḳıṣṣa-ḫān ma�nāsına. El-ḳāṣṣ mübtedā, lā yuḥibbu’l-ḳāṣ 
ḫaberi ve bu cümle-i ismiyye maḥallen mecrūr mużāfun ileyhidir meẟel’iñ, 

(M,T+ mīm’iñ ve ẟā’nıñ fetḥalarıyla.) Taḳdīri Meẟel’est el-ḳāṣṣ lā yuḥib-
bu’l-ḳāṣṣ’dır, żarūret-i vezniçün ṣād taḫfīf ḳılınmışdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ raḳībiñden göñlüm ḫalāṣ bulmadı. Meẟeldir ki 

ḳıṣṣa-ḫān ḳıṣṣa-ḫānı sevmez, ya�nī �Arabda ḍarb-ı meẟeldir. Ḥāṣılı, raḳīb be-

nim gözdeşim olduġıçün anıñ belāsından ḫalāṣ bulmadım, zīrā ḳadīmden 

�āşıḳla raḳīb żıddāndır.
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ش ه  כ و    
אص وح  א و ا  
Muḥtesib ḫum şikest u bende sereş

Sinne bi’s-sinni ve’l-curūḥa ḳıṣāṣ

אٌص﴾1 َ ِ وَح  ُ ُ ْ ِّ َوا ِّ א ِ  ِّ  ,Bu āyet-i kerīmeniñ aṣlı ‘es-sinne bi’s-sinni’dir  ﴿اَ

żarūret-i vezniçün elif ve lām ḥaẕf olunmuşdur, sinn, nūn’uñ teşdīdiyle, dişdir, 

dendān ma�nāsına. Curūḥ curḥ’uñ cem�idir, cīm’iñ żammıyla, yara dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Muḥtesib şarāb küpini ṣıdı, ben de başını ṣıdım, zīrā āyet-i 

kerīme buyurur: Diş dişedir, ya�nī sen bir kimseniñ dişin çıḳarsañ şer�ile seniñ 

çıḳardıġıñ diş gibi dişiñ çıḳarırlar ve bir kimseyi yaralasañ seni de ancılayın 

yaralamaḳdır2. Ḥāṣılı, sen ġayrıya niçe iderseñ saña da ancılayın eylemekdir 

şer�īsi. İmdi muḥtesib küpi ṣıdı, ben de cezā içün başını ṣıdım bu āyet-i kerīme 

muḳteżāsıyla.

ام אم  כ    
اص ه  כ  ده را ز
Hemçu �İsī’st cām-ı mey ki mudām

Murde-rā zinde mī-koned be-ḫavāṣ

Maḥṣūl-i Beyt: Cām-ı mey �Īsā gibidir ki dā�imā ḫavāṣla mürdeyi zinde3 

ider, ya�nī bādede bir ḫāṣṣa vardır ki �Īsā mürdeleri zinde eyledügi gibi ol ḫāṣṣa 

ile  ol da ider4.

خ ن כ  ب  ر 
אص د ر ه وش  ی ز
Muṭrib-i men rehī bi-zen ki be-çarḫ

Muşterī Zuhreveş şeved raḳḳāṣ

Muṭrib münādā, men’e iżāfeti lāmiyyedir. Rehī; yā ḥarf-i vaḥdet, reh’den 

murād perdedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Be-çarḫ mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

1 “Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Yaralamalar karşılığında da kısas.” Mâide 

5/45.

2 T, F: yarelemekdir. 

3 S: iḥyā. 

4 S, M: ol daḫi mürdeleri zinde ider. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey benim muṭribim, bir perde çal ki felekde Müşterī, Züh-

re gibi raḳḳāṣ ola, ya�nī ol perdeniñ şevḳinden Müşterī de Zühre gibi raḳṣ 

eyleye1.

א از دل ز  رخ دو
ص رۀ ا ا ا و 

Ḥāfıẓ ez-dil zi-muṣḥaf-ı ruḫ-ı dōst

Ḫānd El-ḥamd u sūre-i İḫlāṣ2

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ göñülden dostuñ yüzi muṣḥafından Fātiḥa ile Sūre-i 

İḫlāṣ oḳudı. Ḥāṣılı, dostuñ rūyını muṣḥafa teşbīh eylemişdir. Dilden oḳumaḳ-

dan murādı ṣıdḳıla oḳumaḳdır.

1 S: raḳṣa gele. 

2 S: Ḫānd El-ḥamdu li’llāh vu sūre-i iḫlāṣ. 
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[ḌĀD HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfiḍ-ḍād1
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 Ez-Baḥr-i Recez
Müfte�ilün Mefā�ilün Müfte�ilün Mefā�ilün

ض ل و  אن    אل    و 
אه ارض ب  ه از رخ  כ    

Ḥusn u cemāl-ı tu cihān cumle girift tūl u �arż

Şems-i felek ḫacil şude (346a) ez-ruḫ-ı ḫūb-ı māh-ı arż

(M,T+ Ṭūl uzunluḳ, �arż enlilik ya�nī yaṣṣılıḳ2. Ḫacil, ḫā’nıñ fetḥi ve cīm’iñ 

kesriyle, ṣıfat-ı müşebbehedir, utanaġan3 ma�nāsına.)

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḥüsn ü cemāliñ cihānı cümle ṭutdı enine ve uzu-

nına, ḥāṣılı, tamām �ālemi taṣarrufına aldı. Şems-i felek ḫacil olmuş yeryüzi 

ayınıñ ḫūb ruḫından, ya�nī cānān ki yeryüziniñ māhıdır, ḫurşīd-i felek anıñ 

ḫūb ruḫından utanmış.

ن      وا د
ض כ  כ    رؤ روت 

Dīden-i ḥusn u ḫūbiyet ber-heme ḫalḳ vācib’est

Ru�yet-i rūt belki ber-cumle melā�ike’st farż

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḥüsn ü ḫūbluġuñı görmek cemī� ḫalḳıñ üzerine vā-

cibdir, belki rūyuñı görmek cümle melā�ike üzerine farżdır. Bu kelām ol ma�nā-

ya delālet ider ki ba�żılar didiler. Bir pādīşāh yeñi taḫt-ı salṭanata cülūs eyle-

se cemī� ḳalem-revinde ve memleketinde olan ḫalḳ anı görmek gerek, ammā 

melā�ike4 mübālaġa ṭarīḳiyle meẕkūrdur. (S,T+ Ve ekẟer �ulemā didiler ki bunda 

tekellüf-i �aẓīm var, belki hemān ismini işidüp żabṭ eyledikleri kāfīdir.)

1 S: Fī ḥarfi’ḍ-ḍād.

2 T: Ṭūl uzunlük, �arż inlilik ya�nī yaṣṣılik. 

3 M: utanıcı. 

4 S, M: melā�ike rü�yeti. 
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אن אرم آ ر ز  از رخ   
ض אر  ه   א  ز  

Ez-ruḫ-ı tu’st muḳtebis ḫur zi-çehārum āsmān

Hemçu zemīn-i heftumīn mānde be-zīr-i bār-ı ḳarż

Muḳtebis ism-i fā�ildir, ifti�āl bābından, isteyici dimekdir ya�nī ṭālib. 

<T,F+ İḳtibās lüġatde egsüyle1 āteş almaġa dirler.> Ḫur güneş. Çehārum dör-

dünci. Heftumīn yedinci. Ḳarż ödünç.

Maḥṣūl-i Beyt: Güneş dördünci felekden seniñ ruḫuñdan nūr alıcıdır ay 

güneşden nūr alduġı gibi. Bu cihetdendir ki yedinci ḳat yer gibi borç yüki 

altında ḳalmışdır, ya�nī güneş seniñ ruḫuñdan nūr iḳtibās eyledigiçün yedinci 

ḳat yer gibi deyn yüki altında ḳalmışdır. Muḳtebes ism-i mef�ūl olunca ma�nā 

böyle olur ki, güneş dördünci felekde seniñ rūyuñdan me�ḫūẕdur.

א אودان  دۀ  ای او   אن כ 
ض  כ ا او   او  و 

Cān ki fedā-yı ū ne-şud murde-i cāvidān bi-mānd

Ten ki esīr-i ū ne-şud lāyıḳ-ı ū’st ḳaṭ� u barż

Barż lüġatda kişi mālından bir miḳdār bir kimseye virmege dirler, ammā 

bunda ḳaṭ�la mürādif vāḳi�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir cān ki cānāna fedā olmadı, mürde-i ebedī ḳaldı. Bir ten 

ki aña2 esīr olmadı, ol kimseniñ lāyıḳıdır ḳaṭṭ u ḳaṭ�3.

ا א د  אی او د כ אك   
ض ت  א אد ر א  א ق   
Būse be-ḫāk-i pāy-ı ū dest kucā dehed tu-rā

Ḳıṣṣa-i şevḳ Ḥāfıẓā bād resānedet be-�arż

Resānedet tā’sı ma�nā cihetinden şevḳ’e muḳayyeddir, ḳıṣṣa-i şevḳet taḳ-

dīrinde.

1 F: ögsüyle. (eliften sonra vâv konulmuş.)

2 M: ki ol cānāna. 

3 T: lāyıḳıdır ḳadd u ḳaṭ�. M: lāyıḳdır ḳaṭ� u ḳal�i. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ḫāk-i pāyini öpmek saña ḳaçan el virür ey Ḥāfıẓ? 

Ḳıṣṣa-i şevḳiñi cānāna bād �arż eyler veyā �arż eylesün. Ḥāṣılı, cānāna ḥāliñi sen 

i�lām idemezsin, bād �arż eylesün, �arża irişdürsün dimekden ġaraż �arż eylesün 

dimekdir.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

אرض אن از آن  ی  م  א כ  
אرض אن از آن  ى را  א   כ 

Bi-y-ā ki mī-şinevem būy-ı cān ez-ān �āreż

Ki yāftem dil-i ḫod-rā nişān ez-ān �āreż

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki cān ḳoḳusını işidirim ol �ārıżdan. Zīrā kendi dilimiñ 

nişānını buldum ol �ārıżdan.

ح   ری  א כ ز 
אرض אن از آن  ز  و   

Ma�ānī�i ki zi-ḥūrī be-şerh mī-gūyend

Zi-ḥusn u luṭf bi-pursī beyān ez-ān �āreż

Ma�ānī cem�-i ma�nā ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı 

ṣıfat. Bi-pursī fi�l-i mużāri� muḫāṭab, ṣorasın dimekdir. Beyān, bi-pursī’niñ 

mef�ūl-i ṣarīḥi ve ez-ān ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Şol ma�ānī ki cennet ḥūrīsinden (346b) şerḥle söylerler, 

ḥüsn ü luṭfla beyānını ol �ārıżdan ṣorasın. Ḥāṣılı, �ārıż-ı cānān  anıñ māhiyetini 

beyān ider, pes, andan ṣor.

א אز از آن  و  ه   א  
אرض אن از آن  ه   א  
Be-gil bi-mānde ḳad-i serv-i nāz ez-ān ḳāmet

Ḫacil bi-mānde gul-i gulsitān ez-ān �āreż
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Maḥṣūl-i Beyt: Serv-i nāzıñ ḳaddi cānān ḳāmetinden balçıḳda ḳalmış, 

ya�nī zebūnı ve maġlūbı olmış. Gül-i gülistān da cānānıñ �ārıżından ḫacil ü şer-

mende ḳalmış, ya�nī utanduġından ḳızarmış. Gulsitān lām’ıñ sükūnı ve sīn’iñ 

kesriyle oḳunmaḳ gerek ki mevzūn ola.

ام א از آن ا ه   א م 
אرض ان از آن  ن  دل ار
Be-şerm mānde ten-i yāsemen ez-ān endām

Be-ḫūn teşne dil-i erġuvān ez-ān �āreż

Maḥṣūl-i Beyt: Ten-i yāsemīn endām-ı cānāndan şermle ḳalmış, ḥāṣılı, şer-

mende ḳalmış. Erġuvān yüregi de ḳana teşnedir ol �ārıżdan, ya�nī ḫūna müstaġ-

raḳdır ol �ārıż ġayretinden.

כ از آن  ی  א    
אرض אن از آن  ی  א  ب 

Girifte nāfe-i Çīn būy-ı misk ez-ān gīsū

Gul-āb yāfte būy-ı cinān ez-ān �āreż

Maḥṣūl-i Beyt: Nāfe-i Çīn misk ḳoḳusını gīsū-yı cānāndan ṭutmuş ya�nī 

andan iktisāb eylemiş. Gül ṣuyı da cennetler ḳoḳusını ol �ārıżdan bulmuş ya�nī 

almış. Cinān cem�-i cennet olduġı taḳdīrce ma�nā böyledir, ammā çunān olun-

ca (M,T+ cīm-i �Acemīniñ żammıyla,) ki edāt-ı teşbīhdir1, ma�nā, dimek olur ki 

gül ṣuyı ancılayın ḳoḳuyı ol �ārıżdan buldı.

ق ق  ر   ز  روی  
אرض אن از آن  ه  آ א ار 
Zi-mihr-i rūy-ı tu ḫurşīd geşte ġarḳ-ı �araḳ

Nizār mānde meh-i āsmān ez-ān �āreż

<T,F+ Meh’den murād hilāldir, ya�nī māh-ı nev.>

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ rūyuñ muḥabbetinden güneş �araḳa ġarḳ olmuş, 

ya�nī �ışḳ u muḥabbet ḥarāretinden ḫayli derlemiş. Hilāl-i āsumān da ol �ārıżıñ 

�ışḳ u şevḳinden ziyāde arıḳlamış, şöyle ki ıraḳdan barmaḳla gösterirler.

1 T: ammā çunān, cīm-i �Acemīniñ żammıyla, edāt-ı teşbīh olunca. 
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אت ه آب  כ א  כ  ز  د
אرض כאن از آن  א  א ه  ی  אن כ 

Zi-naẓm-ı dil-keş-i Ḥāfıẓ çekīde āb-ı ḥayāt

Çunān ki ḫey şude cānhā çekān ez-ān �āreż

Ḫey şude ma�nā cihetinden �āreż’e ṣıfatdır, �āreż-i ḫey-şude dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ göñül çekici naẓmından āb-ı ḥayāt ṭammış1 ya�nī 

tereşşuḥ eylemiş, ancılayın ki derlemiş �ārıż-ı cānāndan cānlar ṭamar2, ya�nī 

ervāḥ tereşşuḥ idüp sızar. Cānha çekān aṣlında cānhā çekān’est idi, żarūret-i 

vezniçün sīn ve tā terk olundı. (S,T+ Taḳdīr-i kelām Çunānki ez-ān �āreż-i ḫey 
şude cānhā çekānest ya�nī ez-�āreż-i cānān.) Cānhā mübtedā ve çekān ḫaberi. 

Cümle-i ismiyye ṣıfatla mevṣūf beynine i�tirāż eylemiş.3

1 M: ṭamlamış. 

2 M: ṭamlar. 

3 S: ṣıfatla mevṣūf beynine i�tirāż eylemiş, fe-te�emmel.
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[ṬĀ HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’ṭ-ṭā�i1
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 Ez-Baḥr-i Recez
Müfte�ilün Mefā�ilün Müfte�ilün Mefā�ilün

א  دور  א  אر  ار  د 
אد در  כ ز روی او را  אه 

Gird-i �iẕār-ı yār-ı mā tā bi-nuvişt devr-i ḫaṭ

Māh-ı felek zi-rūy-ı ū rāst futād der-ġalaṭ

Bunda �iẕār’dan murād ruḫdur ve gird eṭrāf ma�nāsınadır. Gird-i �iẕār-ı 
yār-ı mā iżāfetleri lāmiyyelerdir. Tā edāt-ı ibtidā, zamānda münẕü gibi �Ara-

bīde. Bi-nuvişt; bā ḥarf-i te�kīd. Nuvişt fi�l-i māżī müfred ġā�ib, müşterekdir 

lāzımla (2/380) müte�addī beyninde, bunda lāzımdır, yazıldı dimekdir. Devr-i 
ḫaṭ’dan murād ḫaṭṭ-ı müdevver dimekdir. Rāst bunda gerçek dimekdir. Futād 
der ġalaṭ; māh-ı felek ġalaṭa düşdügi budur ki cānānıñ rūyını2 hāleli bir māh 

ẓann eyledi veyā kendini ẓann eyledi, zīrā māhıñ (347a) rūyında bir leke var. 

Pes, müdevver ḫaṭlı rūy-ı cānānı göricek kendini3 ẓann eyledi ol rūyında olan 

siyāhlıḳ vāsıṭasıyla.

Maḥṣūl-i Beyt: Yāriñ �iẕārı eṭrāfına müdevver ḫaṭ yazılalı māh-ı felek rūy-ı 

cānāndan gerçekden ġalaṭa düşdi ki bu müdevver ḫaṭlı rūy-ı cānān māh-ı hā-

le-dār mıdır4, yoḳsa ol siyāhlıḳ vāsıṭasıyla kendi midir? Ḥāṣılı, bu şekille rūy-ı 

cānānı göricek māh mütereddid oldı. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; �iẕār eṭrāfına 

benim yārim tā yazdı ḫaṭ devrini diyen ve benim yārimiñ �iẕārı eṭrāfına tā ki 

devr-i ḫaṭ yazdı diyen muḥaṣṣal-ı ma�nāyı yazamamışlar5.

1 S: Fī ḥarfi’ṭ-ṭā�i.

2 S: ruḫını. 

3 S: kendisi. 

4 S: māh-dār mıdır. T: hāle-dār mıdır diyü. 

5 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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אت  س  כ آن ز آب  از 
ه ام  آب    روان ز د
Ez-heves-i lebeş ki ān z’āb-ı ḥayāt ḫoşter’est

Geşte revān zi-dīdeem çeşme-i āb hemçu Şaṭ

Heves-i leb maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve şīn’e iżāfet lāmiyyedir. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Şaṭ Baġdād  ırmaġı ve muṭlaḳā ırmaḳ ve ırmaḳ kenārı.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol cānānıñ lebi hevesinden ki āb-ı ḥayātdan ḫoşraḳdır, 

gözümden Şaṭ ırmaġı gibi ṣu çeşmesi revān oldı, ya�nī gözüm yaşı çeşme olup 

revān oldı. Ḥāṣılı, leb-i cānān ḥasretinden çoḳ girye eyledim.

אن و دل אل  د  اش  د   
ب  כ آ  او   אه 

Geh be-hevāş mī-dehem gerd-miẟāl cān u dil

Gāh be-āb mī-kuşem āteş-i �ışḳ-ı ū çu baṭ

(M,T+ Geh gāh’dan muḫaffefdir.) Be-hevāş; bā ḥarf-i ṣıla veyā ḥarf-i muṣāḥa-

bet. Hevā muḥabbet ve ārzū. Gerd toz. (M,T+ Mī-kuşem fi�l-i mużāri� mütekel-

lim vaḥde, söyündürürüm1 dimekdir. Baṭṭ, ṭā’nıñ teşdīdiyle, ḳaz ma�nāsınadır, 

bunda żarūret-i vezniçün taḫfīf ḳılınmışdır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Gāh cānān (S,F+ muḥabbetine veyā) muḥabbetiyle cān u 

dilimi toz gibi virürem, ya�nī hebā-yı menẟūr iderim. Gāh gözüm yaşıyla anıñ 

�ışḳı āteşini söyündürürüm2 ḳaz gibi, ya�nī gözüm yaşına ġarḳ olup āteş-i �ışḳını 

iṭfā iderim. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; gāh ṣuya çekerin seniñ �ışḳıñ odını ḳaz 

gibi diyenler ma�nāyı pākça çekmemişler.3

ل  כ אه  دم    
ه   אرכ د  א 

Ger be-ġulāmī-i ḫodem şāh ḳabūl mī-koned

Tā be-mubārekī dehem bende be-bendegīş ḫaṭ

Ba�żı nüsḫada ger yerine gū düşmüş, fi�l-i emr, gūyīden’den ve ba�żında key 

düşmüş, ḳaçan ma�nāsına, iki �ibāret bile bunda ger’den eşbehdir. Tā ḥarf-i 

1 T: ṣoyündürürüm. 

2 T: ṣoyündürürüm. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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ta�līl. Be-mubārekī; bā ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i maṣdar, ġulām’a nisbet mubā-
rek ziyāde münāsibdir. Bendegī; yā ḥarf-i maṣdar, şīn żamīri şāh’a rāci�dir. 

Bunda ḫaṭ’dan murād temessükdür, ḥüccet ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳıyle buyurur: Söyle, pādişāh beni ken-

diye ḳul idüp ḳulluġa ḳabūl eylesün, tā kim mübāreklikle veyā mübāreklige 

ben de bendelige ḥüccet vireyim, ya�nī iḫtiyārımla aña ḳul olduġuma1 aña te-

messük vireyin.

א   ز   א אت  آب 
ی  از  ای  او  כ 
Āb-ı ḥayāt Ḥāfıẓā geşte ḫacil zi-naẓm-ı tu

Kes be-hevā-yı �ışḳ-ı ū şi�r ne-goft ezīn nemaṭ

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, āb-ı ḥayāt seniñ naẓmıñdan ḫacil olmuş, ya�nī 

selāset ü leṭāfetinden şermende olmuş. Kimse cānānıñ �ışḳı hevāsıyla bu üslūb 

gibi şi�r söylemedi. Ezīn bunuñ gibi dimekdir, niteki mükerrer beyānı geçdi. 

Nemaṭ lafẓ-ı �Arabīdir, üslūb dimekdir, ya�nī seniñ didigiñ üslūbla kimse şi�r 

söylemedi. Ve cā�izdir ki bunda ez min ve �an ma�nāsına ola ve īn ism-i işāret 

ola ḳarībe, ya�nī bu üslūb u bu gūneden dimek ola.

1 T: oldügüme. 
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[ẒĀ HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’ẓ-ẓā�i1

343

 Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א ا  ا  ب  ز   رخ 
א א  אی  כ  د   כ כ

Zi-çeşm-i bed ruḫ-ı ḫūb-ı tu-rā Ḫudā ḥāfıẓ

Ki kerd cumle nikūyī be-cāy-ı mā Ḥāfıẓ

Ḫudā ḥāfıẓ; taḳdīri Ḫudā ḥāfıẓ bād’dır. (347b) Ki ḥarf-i ta�līl. Be-cāy; 

bunuñ gibi yerlerde cāy muḳḥamdır. Ḥāfıẓ münādā, taḳdīri ey Ḥāfıẓ’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Allāhu Te�ālā seniñ güzel ruḫuñı (M+ dā�imā) yaramaz göz-

den ṣaḳlayıcı olsun, zīrā cemī� eyligi bize eyledi ey Ḥāfıẓ. Ḫiṭābdan ġaybete 

iltifāt eyledi.

א א כ   و دو و و
א ا  א ا  و  א    כ 
Bi-y-ā ki novbet-i ṣulḥ’est u dōstī vu vefā

Ki bā-tu nīst merā ceng u mācerā Ḥāfıẓ

Maḥṣūl-i Beyt: Tecrīd ṭarīḳiyle buyurur: Gel ki ṣulḥ ve dostluḳ ve vefā 

nevbetidir, zīrā seniñle benim ceng u mācerām yoḳdur ey Ḥāfıẓ. Pes, imdi gel 

ṣulḥ idüp ḫoş-ḥāl olalım.

אن رد    ن د  ا 
א א  ن  אی او ز   

Egerçi ḫūn-i dilet ḫord la�l-i men bi-sitān

Be-cāy-ı ū zi-lebem būse ḫūn-bahā Ḥāfıẓ

1 Fī ḥarfi’ẓ-ẓā�i.
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Bi-sitān mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi benim la�l gibi dudaġım seniñ yüregiñ ḳanını içdi. 

İmdi anıñ yerine ya�nī andan bedel lebimden būse al ḳan bahāsı ey Ḥāfıẓ, ya�nī 

lebimden diyet al bir būse1.

א אل او ز כ א و ا و  از כ
א ا  ا  د  

Tu ez-kuca vu umīd-i viṣāl-i ū zi-kucā

Be-dāmeneş ne-resed dest-i her gedā Ḥāfıẓ

Maḥṣūl-i Beyt: Sen ḳandansın ve cānānıñ viṣāli ümīdin eylemek ḳandan, 

ya�nī viṣāl-i cānān ümīdiyle seniñ ne münāsebetiñ var. Ey Ḥāfıẓ, her gedānıñ 

eli anıñ dāmānına irişmez. Ya�nī dilber �ālī-cenābdır ki anıñ dāmānına dest-res 

bulmaḳ  ziyāde ṣa�bdır, her gedāya müyesser olmaz.

אر אن دل  د  אل   و 
א ا  از  و ا  

Be-zulf u ḫāl-i butān dil me-bend dīger bār

Eger bi-cestī ezīn bend u īn belā Ḥāfıẓ

Maḥṣūl-i Beyt: Bir daḫi bütler ya�nī dilberler zülf ü ḫāline göñül baġlama, 

ya�nī dilberler sevme eger bu bend ü belādan ṣıçradırsañ2 ya�nī ḳurtulursañ ey 

Ḥāfıẓ. Ya�nī eger bu ibtilādan ḫalāṣ bulursañ bir daḫi dilberlere göñül virme 

ey Ḥāfıẓ.

אزه و  و  ب و  ان   א 
א ح  و  زدا  כ   
Bi-y-ā bi-ḫān3 ġazelī ḫūb u tāze vu ter u nev

Ki şi�r-i tu’st feraḥ-baḫş u ġam-zidā Ḥāfıẓ

Maḥṣūl-i Beyt: Gel, güzel, tāze ve ter bir yeñi ġazel oḳı, zīrā seniñ şi�riñ 

feraḥ baġışlayıcı ve ġam açıcıdır ey Ḥāfıẓ. Ya�nī seniñ kelāmıñ laṭīf ü ṣafā-baḫş-

dır, işidüp diñleyende ġam u ġuṣṣa ḳomaz ey Ḥāfıẓ.

1 S: lebimden diyet al bir būseye. M: lebimden diyet bir būse al. 

2 M: ṣıçrarsañ. 

3 T: bi-ḫōn. 
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و زا ۀ  ه   د 
א א  ۀ   درد درد 

Tu delḳ-i şa�bede pūşīde�i bi-rev zāhid

Tu durd-i derd bi-nūşīde�i bi-y-ā Ḥāfıẓ

Maḥṣūl-i Beyt: Ey zāhid, sen ḥīle-bāzlıḳ (S,M+ ve ḥoḳḳa-bāzlıḳ) ḫırḳasını 

giymişsin, var git, bize gerekmezsin. Ey Ḥāfıẓ, sen dürd-i derd nūş eylemişsin 

gel berü. Ya�nī zāhid ḫām ve sen puḫtesin, seni isteriz anı istemeziz dimekdir.

אن אل از دل و  ان     ر
א א  כ د כ آن دم  כאر  

Be-vaḳt-i ṣubḥ çu rindān bi-nāl ez-dil u cān

Be-kār-ı men bi-kon ān dem yekī du�ā Ḥāfıẓ

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣubḥ vaḳtinde rindler gibi cān u göñülden iñle, benim 

işüme ya�nī baña ol demde bir du�ā eyle ey Ḥāfıẓ. Ya�nī ṣabāḥ vaḳtinde cān u 

göñülden nāle idüp benümçün bir ḫayırlı du�ā eyle ey Ḥāfıẓ.1

1 (S+ Temmeti’l-cildu’l-evvelu bi-�avni’llāhi’l-Vehhāb. Ve ṣalla’llāhu �alā seyyidinā Muḥammedin ve �alā 

ālihi ve ṣaḥbihi ve sellem. 1160.) (Birinci cilt bağışı sonsuz Allah’ın yardımıyla tamamlandı. Salat ve 

selam efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun âl ve ashabına olsun.)
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[�AYN HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-�ayn  (349a)1

344

 Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אع אه  ل  אه و    و 
اع אه  אل و  א כ از   כ  

Ḳasem be-ḥaşmet-i cāh u celāl-i Şāh Şucā�

Ki nīst bā-kesem ez-behr-i māl u cāh nizā�

Ḳasem anddır, yemīn ma�nāsına2. Ki ḥarf-i beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: Yemīn Şāh Şucā�’ıñ cāh u celāli �aẓametinedir ki kimse ile 

māl ü manṣıb içün nizā�ım yoḳdur. Ya�nī Şāh Şucā�’ıñ �aẓamet ü celāline yemīn 

iderim ki kimse ile māl ü cāh içün nizā�ım yoḳdur.

כ ا  ی כ  אن  א
אع אه  אد م    כ  
Be-�āşıḳān naẓarī kon be-şukr-i īn ni�met

Ki men ġulām-ı muṭī�em tu pādişāh-ı muṭā�

Muṭā� ism-i mef�ūldür, eṭā�e-yuṭī�u’dan ya�nī if�āl bābından.

Maḥṣūl-i Beyt: �Āşıḳlara naẓar eyle bu ni�metiñ şükrānesi sebebiyle ki ben 

saña iṭā�at idici ḳulum ve sen benim iṭā�at olunmuş pādişāhımsın, ya�nī ben 

seniñ muṭī� ḳulunum ve sen benim muṭā� efendimsin.

אم   ا و   
اع ی  د   כ د
Be-feyż-i cur�a-i cām-ı tu teşneīm velī

Ne-mī-konīm dilīri ne-mī-dehīm ṣudā�

1 (S+ Bismi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm. El-ḥamdu li’llāhi Rabbi’l-�ālemīn ve’ṣ-ṣalātu ve’s-selāmu �alā 

seyyidinā Muḥammedin ve �alā ālihi ve ṣaḥbihi ve sellem. El-cildu’ẟ-ẟānī mine’s-Sūdī �alā Dīvāni’l-Ḥāfıẓ 

ḳuddise sırruhu’l-�azīz ve nefe�anā bi-berekāti �ulūmihi ve feyżihi āmīn.) (S’de 1. ciltten sonra üzerine 

sayfa numarası 348 olarak konulmuş boş bir varak bulunmakta, 2. cilt 349a’dan devam etmektedir.)

2 S: Ḳasem yemīn. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cür�a-i cāmıñ feyżine teşneyiz, ammā bahādırlıḳ ey-

lemeziz ve ṣudā� da virmeziz, ya�nī küstāḫlıḳ idüp cerrārlıḳ eylemeziz. Eger 

sen kendi luṭfuñdan iḥsān iderseñ fe-bihā ve ni
met1. Ḥāṣılı, cür�et idüp baş 

aġrıtmazız dimekdir.

אر א  א    اب 
אده ر ای ر  وداع  
Şerāb-i ḫānegiyem bes mey-i muġāne me-y-ār

Ḥarīf-i bāde resīd ey refīḳ-i tovbe vedā�

Şerāb-i ḫānegī evde ṣıḳılan şarāba dirler. Bes bunda yeter ma�nāsınadır. 

Mey-i muġāne’den murād meyḫāneci şarābıdır. Me-y-ār fi�l-i nehy müfred 

muḫaṭābdır, getürme dimekdir. Ekẟer nüsḫada bi-y-ār ve ba�żında bi-dih vāḳi� 

olmuş, ammā ba�żında me-y-ār ve ba�żında me-dih düşmüşdür fi�l-i nehy şek-

linde. Pes, fi�l-i nehyi tercīḥ eyledik. Ḥarīf-i bāde’den cānān murāddır. Refīḳ-i 
tovbe iżāfeti beyāniyye veyā lāmiyyedir. Vedā� ismdir, tevdī� ma�nāsına, selām 

teslīm ve kelām teklīm ma�nāsına olduġı gibi2.

Maḥṣūl-i Beyt: Şarāb-ı ḫānegī baña yeter, meyḫāne şarābını baña getürme. 

Bāde muṣāḥibi irişdi ey tevbe yoldaşı, bizi şimden girü tevdī� eyle, ya�nī bun-

dan ṣoñra bizden ayrıl, zīrā tevbe ile bāde-nūşluḳ māni�atü’l- cem�dir.

ی  כ ای را   و 
אع ی  از او م  כ   
Ḫudāy-rā be-meyem şust u şūy-ı ḫırḳa konīd

Ki men ne-mī-şinevem būy-ı ḫayr ezīn (349b) evżā�

Ḫudāy-rā; rā edāt-ı taḫṣīṣ. Be-meyem; mīm ma�nā cihetinden ḫırḳaya 

muḳayyeddir. Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Allāh içün benim ḫırḳamı bāde ile yuyup arıdıñ3, zīrā ben 

bu evżā�-ı zühd ü perhīzden  ḫayr ḳoḳusını işidmem, ya�nī zühd ü taḳvāda ḫayr 

añlamam.

א  ود  אن   כ ر כ
אع אع  دی ا כ כ ر 

Bi-bīn ki raḳṣ-konān mī-reved be-nāle-i çeng

Kesī ki ruḫṣa ne-fermūdī istimā�-ı semā�

1 Ne güzel, ne âlâ. 

2 <S+ Vedā�, vāv’ıñ fetḥiyle, isimdir, esenleşmek ma�nāsına, tevdī�den. Vānī>

3 S: yuyuñ ve arıdıñ. 



1817Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

Semā�’ıñ taḥḳīḳi elif ḳāfiyesinde geçmişdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur, niteki de�bi ekẟer böyledir. 

Naẓar eyle ki çeng nālesiyle raḳṣ iderek gider şol kimse ki semā� istimā� eyle-

mege ruḫṣat buyurmazdı, ya�nī sāz u naġme diñlemege icāzet virmeyen kendi 

çeng ü çeġāne āvāzıyla raḳṣ iderek gider.

אد כ ا  ا  א  ۀ   و 
אع אه  אی  אر כ אك  ز 

Cebīn u çihre-i Ḥāfıẓ Ḫuda cudā me-konād

Zi-ḫāk-i bārgeh-i kibriyā-yı Şāh Şucā�

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ cebīn ü çehresini Ḫudā cüdā eylemesün Şāh Şu-

cā�’ıñ �aẓameti bārgāhınıñ ṭopraġından. Ya�nī pādişāhıñ dergāhından Ḫudā, 

Ḥāfıẓ’ı dūr eylemesün dimekdir. Ḫāce redd-i maṭla� buyurdı.

345

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אع אه  وز   دو  
اع אه  אل و  د   א כ  כ 

Be-ferr-i devlet-i gītī-furūz-ı Şāh Şucā�

Ki bā-kesem ne-buved behr-i māl u cāh nizā�

Bu ġazeliñ maṭla�ı ġazel-i sābıḳıñ maṭla�ı mażmūnıdır. Fer żiyā ve revnaḳ-

dır. Devlet’iñ gītī-furūz’a iżāfeti beyāniyyedir ve Şāh Şucā�’a iżāfet lāmiyyedir. 

Gītī-furūz vaṣf-ı terkībīdir, furūzīden’den, cihān yalıñlandırıcı ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāh Şucā�’ıñ cihān yalıñlandırıcı devletiniñ ferr ü żiyāsı 

ḥaḳḳıçün ki kimse ile māl ü cāh içün nizā�ım yoḳdur.
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وزد ر  ا אر  כ  
אع כ درو    ر 
Bi-y-ār mey ki çu ḫurşīd1 meş�al efrūzed

Resed be-kulbe-i dervīş nīz feyż-i şu�ā�

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde getür ki çün ḫurşīd meş�alini yalıñlandıra ya�nī 

�āleme ṭulū� idüp żiyā vire, dervīşiñ ḥücresine de nūrı feyżi irişür. Ya�nī Ḫudā 

ki Şems-i ḥaḳīḳatdir, tamām �āleme nūr-ı �afv u ġufrānını ṣalınca dervīş-i bā-

de-nūşuñ kulübesine de ṣalar, ya�nī anıñ bāde-nūşluḳ günāhını da �afv eyler.

א  ا و   ز د
اع אب   و  כ  از  ا

Ṣurāḥī vu ḥarīfī-i ḫoşem zi-dunyā bes

Ki ġayr ezīn heme esbāb-ı tefriḳa’st u ṣudā�

Ṣurāḥī vu ḥarīfī; yā’lar ḥarf-i vaḥdet. Ḫoş, ḥarīf’e ṣıfatdır. Bes bunda ye-

ter ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i ta�līl. Tefriḳa maṣdardır tef�īl bābından, perīşānlıḳ 

ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir ṣürāḥī bāde ve bir ḫoş muṣāḥib dünyādan baña yeter, 

zīrā bundan ġayrısı hep perīşānlıḳ ve baş aġrısı sebebleridir2. Ḥāṣılı, bunlardan 

ġayrınıñ ziyānı var, fā�idesi yoḳdur.

ل כ ا  א  و اد 
אع אه  אد م    כ  
Bi-rev edīb be-cāmī bedel kon īn şefeḳat

Ki men ġulām-ı muṭī�em ne Pādişāh-ı muṭā�

Edīb; fa�īl fā�il ma�nāsınadır3, edebleyici dimekdir. Şefeḳat şīn’iñ ve fā’nıñ 

ve ḳāf ’ıñ fetḥalarıyla maṣdardır, esirgemek ma�nāsına. Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Var ey edīb, bu şefḳat ü re�feti bir cāma tebdīl eyle, ya�nī 

baña muḥabbetiñ bir ḳadeḥ bāde iḥsānı olsun, zīrā ben ġulām-ı muṭī�im, pā-

dişāh-ı muṭā� (M,T+ degilim.) Ḥāṣılı, ben saña tābi� ve pey-revim, her nice ki 

1 S: Bi-y-ār bāde ki ḫurşīd. 

2 S: baş aġrısıdır. 

3 S: fa�īl bi-ma�nā fā�il ma�nāsınadır. 
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mümkin ise beni te�dīb eyle, (350a) şefḳatle olsun, bādeyle olsun, ammā bā-

deyle edeb baña enfa�-ı şefḳatdir.

אت    ا م  ز 
אده ر ای ر  وداع  

Zi-mescidem be-ḫarābāt mī-firisted �ışḳ

Ḥarīf-i bāde resīd ey refīḳ-i tovbe veda�

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ beni mescidden meyḫāneye gönderir. Bāde muṣāḥibi 

irişdi, ey tevbe refīḳi, beni tevdī� eyle. Ya�nī �ışḳ tevbe ḳabūl eylemez, pes, tev-

be bizi tevdī� eylemek gerek, çünki �ışḳ geldi. Bu beytiñ mażmūnı ve ḳāfiyesi 

beyt-i sābıḳıñ mażmūnı ve ḳāfiyesi gibidir.

אم  از  د ا   
אع אد  אرت  כ א روم  כ

Huner ne-mī-ḫared eyyām ġayr ezīnem nīst

Kucā revem be-ticāret bedīn kesād-metā�

Maḥṣūl-i Beyt: Eyyām hüner ṣatun almaz, benim ise bundan ġayrı nesnem 

yoḳdur, ya�nī ehl-i hünerim, hünersiz degilim. Pes, ticārete ḳanda gideyim bu 

kāsid metā�la? Ya�nī hīç bir yerde hünere ḳıymet yoḳdur ki anda varup hü-

ner-furūş olam.

م ل  אت او  א א و  ز ز 
אع وم  ان כ  ل  אز رود و 

Zi-zuhd-i Ḥāfıẓ u ṭāmāt-ı ū melūl şudem

Bi-sāz rūd u ġazel ḫān ki mī-revem be-semā�

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ’ıñ zühdinden ve anıñ ṭāmāt u şaṭaḥātından1 melūl 

olup usandım. İmdi ey muṭrib, sāz kirişine düzen vir ve ġazel-ḫānlıḳ  eyle, tā ki 

naġme ve semā�la gideyim. Ḥāṣılı, Ḥāfıẓ’ıñ bu vaż�ından ḥaẓẓ idemedim. İmdi 

şevḳ u ẕevḳle varup gideyim.

1 S, T: şaṭḥından. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilāt

اع ادان כ ز  כאخ ا א
אع اف  כ   ا אور   

Bāmdādān ki zi-ḫalvetgeh-i kāḫ-ı ibdā�

Şem�-i ḫāver fikened ber-heme eṭrāf şu�ā�

Bāmdādān ve bāmdād irte dimekdir ya�nī seḥer vaḳti. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı 

ṣıfat. Ḫalvetgeh-i kāḫ-ı ibdā� iżāfetleri beyāniyyedir, kāḫ köşk ve sarāy ma�nā-

sınadır, ibdā� if�āl bābından maṣdardır, īcād u ihdāẟ ma�nāsına, bunda felek 

murāddır. Şem�-i ḫāver lāmiyyedir. Ḫāver maşrıḳ. Şem�-i ḫāver’den murād 

güneşdir. Şu�ā� güneşiñ pertevi.

Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳti ki īcād köşki ḫalvetgāhından ya�nī sipihr ḫal-

vet-gāhından, ḥāṣılı, felekden maşrıḳ şem�i cemī� �ālem eṭrāfına şu�ā� u żiyā 

ṣala, ya�nī āfitāb �āleme pertev ṣala ve �ālemi rūşen eyleye. Bu maṭla� beyt-i ātīye 

merhūndur, ġaflet olunmaya.

خ و در آن כ آ از  ا 
اع اران ا א  روی  

Ber-keşed āyine ez-ceyb-i ufuḳ çarḫ u der-ān

Rūy-ı gītī bi-numāyed be-hezārān envā�

Āyine’den murād güneşdir. Ceyb-i ufuḳ beyāniyyedir. Çarḫ, ber-keşed’iñ 

fā�ili. U der-ān mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Rūy-ı gītī lāmiyye ve bi-numā-
yed’iñ mef�ūli. Be-hezārān, bi-numāyed’e müte�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şem�-i ḫāver böyle idince felek ufuḳ yaḳasından āyīneyi 

çeker ve ol āyīnede rūy-ı gītīyi biñ dürli gösterir. Bu beytiñ mażmūnı beyt-i 

sābıḳıñ mażmūnına muvāfıḳdır, azacıḳ teraḳḳī ile.
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כ א   אی  در زوا
אع ه   אز כ ز ن  ار
Der-zevāyā-yı ṭarab-ḫāne-i Cemşīd-i felek

Erġanūn sāz koned Zuhre be-āheng-i semā�

Bu beyt mā-ḳablinde iki beyte müterettibdir. Zevāyā zāviyeniñ cem�idir, 

bucaḳlar dimekdir. Ṭarab-ḫāne-i Cemşīd-i felek iżāfetleri beyāniyyelerdir. 

Ṭarab-ḫāne şenlik evi. Cemşīd ve Cem Ḫāce’niñ revişi üzre Ḥażret-i (350b) 
Süleymān peyġamberdir1, ammā bunda felek’e iżāfet eyledi, ya�nī felek Cem-

şīd’i. Erġanūn bir büyük sāzdır, (S,M+ mu�ayyen bir ḫānede ḳurılup2 ṭurur, sā�ir 

sāzlar gibi) (M+ meclis be-meclis) (S,M+ gezdirmezler,) belki ḳurılduġı yerde3 ça-

lınur, zīrā cūlāhlar4 tezgāhı gibi bir büyük āletdir, ne yerde ḳurılursa anda çalı-

nur. Ḥāṣılı, görülmege5 mevḳūfdur6. Ekābire maḫṣūṣ7 sāz olduġıçün Cemşīd’e 

isnād eyledi. Sāz bunda düzen ma�nāsınadır. Erġanūn, koned’iñ mef�ūl-i evve-

li ve sāz mef�ūl-i ẟānīsi ve Zuhre fā�ili, be-āheng, koned’e müte�alliḳ mef�ūl-i 

ġayr-i ṣarīḥidir. Bunda āheng sāz yanınca āvāz eylemekdir her ne vecihle olur-

sa8. Āheng-i semā� iżāfeti beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Felek Cemşīd’iniñ ṭarab-ḫānesi bucaḳlarında Zühre yıldızı 

erġanūna düzen9 virür semā� āhengiyle ya�nī ṣavt u naġme ile. Bu sāza başḳa 

bir oda lāzım olduġıçün zevāyā-yı ṭarab-ḫāne didi. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; 

erġanūn sāz ide Zühre semā� āhengiyle diyen ve Zühre semā� ḳaṣdına erġa-

nuñ düze diyen beytiñ ma�nāsına düzen virememişler10. (S,T+ Cemşīd-i felekden 

murād āfitāb olmaḳ rūşendir diyen vāżıḥ söylememiş11.)

1 S: Ḥażret-i Süleymān 
aleyhi’s-selāmdır

2 S: ḳurılur. 

3 M: belki hemān ḳurılduġı yerde. 

4 M: çulhālar. 

5 S: rü�yete. 

6 (S+ Nāmıḳu’l-ḥurūf faḳīr Leh’de Ḳameniçe ḳal�asında bir erġanūn olup bir müşkil işleri vaḳtinde 

ruhbānlar İncīl ḳırā�at iderken ma�hūd sāzı daḫi büyük körük ile üfledüp �aẓīm ṣadā virüp her maḳāmda 

perdeleri olup taḥrīk ider ādemleri olduġın müşāhede iden ecānibden naḳl ider.)

7 S: ekābire ve ḳırallara maḫṣūṣ. 

8 M: her vecihle olursa olsun. 

9 M: erġanūn çalup düzen. 

10 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

11 <T+ Redd-i Şem�ī>
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כ א    در  آ כ כ
אع א   אم در  آ כ כ
Çeng der-ġulġule āyed ki kucā şud munkir

Cām der ḳahḳaha āyed ki kucā şud mennā�

Maḥṣūl-i Beyt: Bu beyt ebyāt-ı sābıḳaya müterettibdir, ya�nī meẕkūr aḥvāl 

ẓuhūr bulunca çeng ġulġuleye gelür ki münkir-i �ışḳ-ı cānān ḳanda gitdi, cām 

da ḳahḳahaya gelür ki ḳanda gitdi mennā�-ı �ışḳ-ı cānān. Ya�nī �ışḳa münkir 

olanlar gelsün, bu ḥāletleri görsün, tā bile ki �ālem-i �işret u ẕevḳ ne �ālemdir.

ت  א  و دوران  
אع א ا  او כ  
Vaż�-ı devrān bi-niger sāġar-ı �işret ber-gīr

Ki be-her ḥāletī īn’est bihīn-i evżā�

Vaż�-ı devrān maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Sāġar-ı �işret beyāniyyedir. Ber-gīr 
lüġatda ḳaldır dimekdir, ammā bunuñ gibi yerlerde almaḳ ve ṭutmaḳ ma�nāsınadır. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Ḥāletī; <T,F+ nüsḫalar yā ile vāḳi�dir, ammā yā’sız olup sektle oḳunsa 

da olur,> yā ḥarf-i tenkīr. Bihīn-i evżā� iżāfeti beyāniyyedir yā-yı baṭnīyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Devrānıñ vaż�ını görüp 

sāġar-ı �işreti eliñe al, zīrā her ḥāletde yegrek evżā� būdur. Ya�nī rindlik ve bā-

de-nūşluḳ evżā�ı cemī� evżā�ıñ eyiregi ve yegregidir.

א د   و  ۀ 
اع אن   ا ر   אر
Ṭurra-i şāhid-i dunyī  heme bend’est u firīb

�Ārifān ber-ser-i īn rişte ne-cūyend nizā�

Ṭurra-i şāhid-i dunyī lāmiyye ve beyāniyyedir. Ṭurra’yı dünyā bendlerin-

den bir bend i�tibār eyledügiçün bunda ṭurra’dan rişte ile ta�bīr eyledi. Ne-cū-
yend bunda ne-konend ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Dünyā (351a) maḥbūbınıñ ṭurrası ve kāküli hep ḳayd u 

mekr u ḥīledir. Pes, �ārifler bu rişte ve ḳayd üzerine ve bu bend u ḥīle üzerin-

de nizā� u cedel eylemezler. Ya�nī dünyānıñ mekr u ḥīlesin ve (M,T+ fānī ve) 

serī�ü’z-zevāl olduġını bilen �ārifler dünyāya ṭālib olup üstinde nizā� u cedel 

eylemezler.
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אن   و  ار    
אع א و כ  د  כ و

�Omr-i ḫusrev ṭaleb er nef�-i cihān mī-ṭalebī

Ki vucūdī’st �atā-baḫş u kerīmī neffā�

Ḫusrev’den murād pādişāhdır. Nef�-i cihān maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Vucūdī ve kerīmī yā’ları vaḥdet içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger dünyā nef� u fā�idesin isterseñ pādişāhıñ �ömri 

uzunluġını iste, zīrā pādişāh bir �aṭā baġışlayıcı vücūddur ve bir fā�ide iriş-

dirici kerīmdir, ḥāṣılı, bir �ādil pādişāhdır. Pes, herkesiñ üzerine ḫayr du�āsı 

lāzımdır.

  ازل رو  ا
אع אه  אن  אن  א  و  

Maẓhar-ı luṭf-ı ezel rūşenī-i çeşm-i emel

Cāmi�-i �ilm u �amel cān-ı cihān Şāh Şucā�

Maẓhar-ı luṭf-ı ezel; taḳdīri maẓhar-ı luṭf-ı ezel-i Ḫudā’dır, iżāfetler lā-

miyye ve beyāniyyedir. Rūşenī-i çeşm-i emel lāmiyye ve beyāniyyedir. Emel 
ümīd ma�nāsınadır. Şāh Şucā� mā-ḳablinde olan elḳābıñ �aṭf-ı beyānıdır.

Maḥṣūl-ı Beyt: Ḫüsrev buyurduġı1 luṭf-ı ezel-i Ḫudā maẓharıdır ve ümīd 

göziniñ aydınlıġıdır2, ya�nī aña her ne ümīd ki baġlansa ḥuṣūl bulur ve ümīd 

ṣāḥibiniñ gözi rūşen olur. �İlm u �amel cem� idicidir, cihānıñ cānıdır, ya�nī 

�ālem ḫalḳınıñ rūḥıdır ki vücūdları anıñla ḳā�imdir. Bu elḳābla mülaḳḳab ve 

bu evṣāfla mevṣūf Şāh Şucā�’dır ki Ḫāce’niñ mürebbīlerindendir.

אش  ه   در او  א  א
אع אه  ار  و  א כ 

Ḥāfıẓā bende-ṣıfat ber-der-i ū bāş muḳīm

Ki cihān-dār-ı muṭī�’est u şehenşāh-ı muṭā�

Ki ḥarf-i ta�līl. Cihān-dār vaṣf-ı terkībīdir, cihān ṭutıcı ma�nāsına, muṭī�’a 

iżāfeti beyāniyyedir, ya�nī Ḫudā’nıñ emrine muṭī�dir dimekdir.

1 T: buyurdügi. 

2 T: aydınligidir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bende gibi Şāh Şucā�’ıñ ḳapısında muḳīm ol, 

ya�nī der-i devletine mülāzım ol, zīrā Ḫudā’nıñ emr u nehyine muṭī� cihān-dār-

dır ve bu sebeble ḫalḳ-ı �ālemiñ muṭā�ı bir pādişāhdır. Ḥāṣılı, ol Allāh’ıñ emri-

ne muṭī� ve ḫalḳ-ı �ālem anıñ emrine muṭī�dir.

347

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

א   ر  אی    در و
ا   אزان و ر ی    כ

Der-vefā-yı �ışḳ-ı tu meşhūr-ı ḫūbānem çu şem�

Şeb-nişīn-i kūy-ı ser-bāzān u rindānem çu şem�

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ışḳıñ vefāsında şem� gibi, maḥbūblarıñ meşhū-

ruyum, ya�nī seniñ ḥaḳḳında vefā eylemekde meşhūr-ı ḫūbānım. Şem� gibi 

ser-bāzlār ve rindler maḥallesiniñ şeb-nişīniyim, ya�nī şem�de iki ṣıfat var, 

şeb-nişīn u ser-bāz olmaḳ, zīrā başı birden ikiden miḳrāżla kesilmekdedir. Pes, 

ben de hem şeb-nişīn u hem ser-bāzım ki rāh-ı �ışḳ-ı cānānda baş viririm.

ا  آ    روز و  
א   אرئ     כ در 

Rūz u şeb ḫābem ne-mī-āyed be-çeşm-i ġam-perest

Bes ki der-bīmārī-i hecr-i tu giryānem çu şem�

Çeşm-i ġam-perest beyāniyye, ġam-perest vaṣf-ı terkībīdir, perestīden’den, 

ġama tapıcı ya�nī ġama mülāzım u müdāvim. Bīmārī-i hecr-i tu lāmiyyelerdir. 

Giryān ṣıfat-ı müşebbehedir, (351b) giryīden’den, aġlaġan1 dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gice ve gündüz çeşm-i ġam-perestime uyḳu gelmez, seniñ 

hicrānıñ ḫastalıġında şem� gibi çoḳ giryān olduġumdan2. Ḥāṣılı, dā�imā giryān 

olduġumdan3 gözüme uyḫu gelmez.

1 M: aġlayıcı. 

2 T: ḫasteliginden şem� gibi çoḳ giryān oldugümden. 

3 T: oldügümden. 



1825Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

ه  اض   م  ر 
ا   אن در آ   

Rişte-i ṣabrem be-miḳrāż-ı ġamet bi-brīde şud

Hemçunān der-āteş-i �ışḳ-ı tu ḫandānem çu şem�

Rişte-i ṣabrem beyāniyyedir. Be-miḳrāż-ı ġamet; bā ḥarf-i isti�ānet ve iżā-

fet beyāniyye ve lāmiyyedir. Bi-brīde şud ism-i mef�ūldür, burīden’den, kesildi 

dimekdir, zīrā ism-i mef�ūl Fārisīde efā�l-i �āmmeniñ biriyle müsta�meldir. Gāh 

olur ki fi�li ḥaẕf idüp yalñız isti�māl iderler, te�emmül yeridir1.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣabrım riştesi ġam miḳrāżıyla  kesildi, yine evvelki gibi 

seniñ �ışḳıñ āteşinde ḫandānım şem� gibi.

وا و  ا  ان  در  
زا   א را  ور  از دردت 
Der-şeb-i hicrān merā pervāne-i vaṣlī firist

V’er ne ez-derdet cihānī-rā bi-sūzānem çu şem�

Tā ḳāfiyesinde pervāne’niñ taḥḳīḳi geçmişdir, tekrāra iḥtiyāc yoḳdur. 

Vaṣlī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir. Firist fi�l-i emr muḫāṭab, gönder di-

mekdir, firistīden’den. Cihānī; yā ḥarf-i tenkīr. Bi-sūzānem; elif ve nūn ḳāfiye 

żarūreti içün gelmişdir, zīrā elif ve nūn’suz da müte�addī müsta�meldir. Niteki 

(M,T+ Āṣafī buyurur:

Beyt:  زی دل زا א  ه در آ  دی 
אن را   ا  ا در آب  زی   د

Numūdī çihre der-āyīne tā sūzī dil-i zāhid

Be-dil-sūzī çi-rā der-āb mī-rānī muselmān-rā2

Ve Şehidī3 buyurur:

Beyt:   א ا آ دوز  ز  آن  
زم   ر    ا آ   دارم  و 

Zi-�ışḳ-ı ān behiştī ḫāhed āḫir dūzaḫem cā şud

K’ezīn āteş ki men dārem behişt u ḥūr mī-sūzem4)

1 S: te�emmel tedri. 

2 Aynada yüzünü gösteriyorsun ve zahidin gönlünü yandırıyorsun. Gönül yakmakla Müslümanı/zahidi 

gönül ateşini teskin için niye suya/şaraba sevk ediyorsun?

3 M, S: Şāhīdī. 

4 O cennet hurisi gibi güzel sevgilinin aşkından sonunda yerim cehennem olacak. Bendeki bu ateşten 
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Maḥṣūl-i Beyt: Hicrān gicesinde baña vaṣl temessükini ve pervānesini irsāl 

eyle, yoḳsa seniñ derdiñden cihānı şem� gibi yandırırım.

م رو دی  כ    כ ا
א   ی رو  راز  כ 

Ger kumeyt-i eşk-i gulgūnem ne-būdī germ-rev

Key şudī rūşen be-gītī rāz-ı pinhānem çu şem�

Kumeyt ism-i taṣġīr ṣūretinde ḳızıl doru1 ata dirler, yelesi2 ve ḳuyruġı siyāh 

ola. Bādeye de kumeyt dirler, ammā bunda at murāddır. Kumeyt-i eşk-i 
gulgūn iżāfetleri beyāniyyelerdir. Germ-rev tīz yüriyici, vaṣf-ı terkībīdir, revī-

den’den.

Maḥṣūl-i Beyt: Eşk-i gülgūnum kümeyti tīz-rev ya�nī muḥkem yüriyici 

olmasa, ḥāṣılı, gözümden ḳanlı yaş muḥkem aḳmayaydı, cihānda ḳaçan rūşen 

u vāżıḥ olurdı gizli rāzım şem� gibi? Ya�nī şem� gibi sırr-ı �ışḳım āşikāre olmazdı 

dimekdir.

م  אن  אن آب و آ  در 
אرا   כ  ار ا ا دل زار و 

Der-miyān-ı āb u āteş hemçunān ser-germ-i tu’st

Īn dil-i zār u nizār-ı eşk-bārānem çu şem�

Ser-germ kellesi ḳızġın3, �āşıḳ ma�nāsınadır. Zār ẕelīl, nizār arıḳdır. 

Eşk-bārān; elif ve nūn ḳāfiye żarūretiçün gelmişdir, ve-illā eşk-bār müte�addī-

dir, eşk yaġdırıcı ma�nāsına vaṣf-ı terkībīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu şem� gibi eşk yaġdırıcı zār u nizār göñlüm seniñ ḳızġın4 

�āşıḳıñdır āb u āteş içinde iken. Ya�nī egerçi göñlüm göz yaşıyla �ışḳ āteşi için-

dedir, ammā gine seniñ kellesi ḳızġın5 �āşıḳıñdır. Ḥāṣılı, āb u āteş muḥabbet u 

ḥarāretine māni� olmadı.

cennet de huriler de yanar (cenneti de hurileri de yandırırım.).

1 S, T: ṭorı. 

2 T, F: yalısı. 

3 S: kellesi ḳızḳın. M: başı ḳızġın. 

4 S: ḳızḳın. 

5 S: ḳızḳın. 
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م در د  ن  م   م  ه  כ
ازا   א در آب و آ  

Kūh-ı ṣabrem nerm şud çun mūm der-dest-i ġamet

Tā der-āb u āteş-i �ışḳet gudāzānem çu şem�

Gudāzān; elif ve nūn bunda vaṣfiyyet ma�nāsını ifāde ider, ya�nī gudāzān 

ṣıfat-ı müşebbehedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ṣabrım ṭaġı bal mumı gibi nerm oldı ya�nī yumuşa-

dı seniñ ġamıñ elinde ol vaḳtden beri ki āb u āteş arasında şem� gibi erigenem1.

א آرای  روز   אل   
א   אل   در   א כ

Bī-cemāl-i �ālem-ārāy-ı tu rūz-ı (352a) men şeb’est

Bā-kemāl-i �ışḳ-ı tu der-�ayn-ı noḳṣānem çu şem�

Cemāl-i �ālem-ārā beyāniyyedir, �ālem-ārā vaṣf-ı terkībīdir, ārāyīden’den, 

�ālem bezeyici dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ālem bezeyici cemāliñsiz benim günüm gicedir, 

ya�nī seniñ firāḳıñda benim günüm gicedir. Seniñ �ışḳıñ kemāliyle şem� gibi 

�ayn-ı noḳṣāndayım, ya�nī bende �ışḳıñ kāmil iken şem� gibi �ayn-ı noḳṣānda-

yım erimekden.

א دن כ د  ازم כ  از و 
ا   ارت ا دد از د ر  א 

Ser-firāzem kon şebī ez-vaṣl-ı ḫod gerden-keşā

Tā munevver gerded ez-dīdāret eyvānem çu şem�

Ser-firāz vaṣf-ı terkībīdir, başı yücelici ma�nāsına, �ālī-cenābdan kināyetdir. 

Gerden-keş vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den, boyun çekici dimekdir, mütekebbir 

ve mu�ānidden kināyetdir, āḫirinde elif ḥarf-i nidādır. Tā ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey gerden-keş civān, beni bir gice vaṣlıñdan ser-firāz eyle, 

ya�nī mübeccel ü mu�azzam eyle, tā ki seniñ dīdārıñdan eyvānım şem� gibi 

münevver ola, ḥāṣılı, ḳudūmuñla ḫānemi rūşen eyle.

1 M: eriyem. 
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ار  א  د כ     
א   ا אن  א  ا  א د ه 

Hemçu ṣubḥem yek-nefes bāḳī’st bī-dīdār-ı tu

Çihre bi-nmā dil-berā tā cān ber-efşānem çu şem�

Ba�żı nüsḫada bī-dīdār yerine bā-dīdār düşmüş, bā ile, bu taḳdīrce  ma�nā 

bā-umīd-i dīdār-ı tu olur. Ṣubḥem; mīm ma�nā cihetinden yek-nefes’e 

muḳayyeddir, yek-nefesem taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ dīdārıñsız ṣubḥ gibi bir nefesim bāḳīdir. İmdi ey 

dilber, çehreñi göster, tā şem� gibi cān1 niẟār ideyim.

א  در   ا  آ  
א   ه  ب د آ دل כ 

Āteş-i mihr-i tu-rā Ḥāfıẓ �aceb der-ser girift

Āteş-i dil key be-āb-ı dīde bi-nşānem çu şem�

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ muḥabbetiñ āteşini Ḥāfıẓ �aceb başında ṭutdı, ya�nī 

muḥabbetiñe başında mekān eyledi, ḥāṣılı, sevdāñı başına aldı. Yürek āteşini 

ḳaçan āb-ı dīdemle söyündürürüm şem� gibi? Ya�nī āteş-i dilim bir mertebe-

dedir ki anı deryālar ṣuları söyündürmege2 ḳādir degil, ḳanda ḳaldı ki gözüm 

yaşı? Ḥāṣılı, keẟret-i āteş-i �ışḳdan şikāyetdir. (S,M+ Ḫāce ġāyibden muḫāṭaba3 

iltifāt buyurdı.)

1 M: cānımı. 

2 T: ṣoyündürmege. 

3 S: muġāyebeden muḫāṭabaya. 
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[ĠAYN HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-ġayn1

348

 Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אغ م در  אن   ی   
אغ ج د א    دل כ  כ 
Seḥer be-būy-ı gulistān hemī-şudem der-bāġ

Ki tā çu bulbul-i bī-dil konem �ilāc-ı dimāġ

Būy bunda ümīd ma�nāsınadır ve ḳoḳuyı īhām ider. Şudem bunda reftem 

ma�nāsınadır. Der-bāġ; der ḥarf-i ṣıla. Ki ḥarf-i beyān. Tā ḥarf-i ta�līl. Bul-
bul-i bī-dil beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seḥer vaḳtinde gülistān ümīdiyle bāġa vardım ki bülbül-i 

bī-dil gibi dimāġıma �ilāc eyleyem.

دم אه  כ ری  ۀ  
اغ و   אری  د در   כ 

Be-çihre-i gul-i sūrī nigāh mī-kerdem

Ki būd der-şeb-i tārī be-rūşenī çu çerāġ

Be-çihre; bā ḥarf-i ṣıla, çihre yüz. Gul-i sūrī beyāniyyedir, Edirne güline 

dirler ki andan gül-āb çıḳar, gul-i sūrī dirler, �Arabça cūrī dirler. Şeb-i tārī 
beyāniyyedir, yā ḥarf-i tenkīr. Be-rūşeni; bā ḥarf-i ẓarf ve yā ḥarf-i maṣdar. 

Çerāġ mumuñ fetīlesinde yanan āteşe dirler, �Arabça sirāc dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāġa varıcaḳ2 gül-i sūrī çehresine naẓar eyledim ki ḳarañlıḳ 

gice içinde aydınlıḳda çerāġ gibi idi, ya�nī çerāġ gibi żiyā virürdi3.

1 T: Ve lehu eyżan. S: Ḥarfü’l-ġayn.

2 T: varicek. 

3 S: virdi. 
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ور ا   אن  و 
اغ ار   כ دا از دل  

Çunān be-ḥusn u civānī-i ḫīşten maġrūr

Ki dāşt ez-dil-i bulbul hezār gūne ferāġ

Maḥṣūl-i Beyt: Gül-i sūrī kendi ḥüsn ü civānlıġına şöyle maġrūr idi ki 

bülbül-i bī-dilden biñ dürli ferāġı var idi, ya�nī bülbül-i bī-diline hīç i�tibārı 

yoġidi. Ḥāṣılı, dil-i bülbüli tefaḳḳud u ta�ahhüd eylemezdi.

ت آب از  א ز  אده  ر
אن و دل  داغ دا  אده  ز 

Guşāde (352b) nergis-i ra�nā zi-ḥasret āb ez-çeşm

Nihāde lāle zi-sevdā be-cān u dil ṣed dāġ

Maḥṣūl-i Beyt: Nergis-i ra�nā ḥasretden çeşm-i çeşminden çeşme açmış1, 

ya�nī giryān olup yaşlar aḳıtmış, lāle de sevdāsından cān u diline yüz dāġ ḳomış.

ز  ه    אن כ ز
אغ دم ا א   אده  אن  د

Zebān keşīde çu tīġī be-ser-zeniş sūsen

Dehān guşāde şaḳāyıḳ çu merdum-i eyfāġ

Eyfāġ, fetḥ-i hemze ve fā ile, (M+ yefāġ’ıñ cem�idir,) ġammāz2 dimekdir 

ve kesr-i hemze ile (M+ if�āl bābından maṣdardır,) çoḳ söylemek. Bunda fetḥ-i 

hemze iledir, zīrā kesr ile olınca merdum’e ḥamli müşkildir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sūsen serzeniş içün ḳılıç gibi dil çekmiş ya�nī dilin uzatmış, 

şaḳāyıḳ da (M+ anı görüp) aġzın açmış ġammāz �ādem gibi.

ر د ا ا אن  אده    
אغ כ  ا אن  א    

Gehī çu bāde-perestān ṣurāḥī ender-dest

Gehī çu sāḳī-i mestān be-kef girifte ayāġ

1 M: nergis-i ra�nā āb ḥasretinden çeşminden çeşme açmış. 

2 M: ġammāzlar. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Bu beyt de şaḳāyıḳıñ ḥālin beyān ider. Gāh bāde-nūşlar 

gibi ṣürāḥī elinde ve gāh mestler sāḳīsi gibi eline ḳadeḥ almış. Ḥāṣılı, lāleniñ 

ġonçasını ṣürāḥīye ve açılmışını1 ḳadeḥe teşbīh eylemiş.

ا    دان אط و  و 
غ ل   د  ر א  א כ 
Neşāṭ u �ayş u civānī çu gul ġanīmet dān

Ki Ḥāfıẓā ne-buved ber-resūl ġayr-i belāġ

Neşāṭ, fetḥ-i nūn’la, şenlik ma�nāsınadır, ammā nūn’uñ kesriyle nāşıṭıñ 

cem�idir2. Ki ḥarf-i ta�līl. Resūl peyġambere ve elçiye ve ḳāḍī muḥżırına dir-

ler, bunda murād ḫaber viricidir, her kim olursa (M+ olsun.) Belāġ, bā’nıñ 

fetḥiyle, ismdir, teblīġ ma�nāsına, selām teslīm ve kelām teklīm ma�nāsına 

ism olduġı gibi.

Maḥṣūl-i Beyt: Şenligi ve yigitligi ve �ayş u �işreti gül gibi ġanīmet bil. Zīrā 

ey Ḥāfıẓ, resūl üzerine ḫaber virmekden ġayri nesne lāzım degil, ya�nī virdügi 

ḫaberi ṭutdurmaḳ, üzerine lāzım degil. Niteki Ḥadīẟ-i Şerif ’de buyurur: ‘Belliġ 
mā 
aleyke fe-in lem yaḳbelū felā 
aleyke’. (M,T+ Ma�nāsı; seniñ üzerine lāzım olanı 

irişdir,  eger ḳabūl eylemezlerse seniñ üzerine nesne lāzım gelmez.) İmdi ben 

saña pend eyledim, ṭutmazsañ sen bilürsin.

1 S: açılmasını. 

2 M, T: Neşāṭ şādīlıḳ ya�nī şenlik, nūn’uñ fetḥiyle, ammā nūn’uñ kesriyle cem�-i nāşiṭdir. 
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[FĀ HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-fā�i1

349

 Ez-Baḥr-i Recez
<Müfte�ilün Mefā�ilün Müfte�ilün Mefā�ilün

כ د د دا آورم  א ا 
ف כ ز  ب ور  כ ز   

Ṭāli� eger meded dehed dāmeneş āverem be-kef

Ger bi-keşem zihī ṭarab v’er bi-kuşed zihī şeref

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭāli� eger meded virürse cānānıñ dāmānını ele getürürüm, 

eger çekersem dāmānını güzel ṭarab ve eger cānān beni ḳatl iderse eyi şeref. 

Ya�nī dāmān-ı viṣāli elime girerse zihī ẕevḳ u şevḳ, ve-illā viṣāl müyesser olma-

yup beni ḳatl iderse zihī �izz u şeref.

ا  م ز כ  ا دل  ف כ
ف د        

Ṭarf-ı kerem zi-kes ne-best īn dil-i pur umīd-i men

Gerçi suḫan hemī-bered ḳıṣṣa-i men be-her ṭaraf

Ṭarf-ı kerem (M,T+ beyāniyye,) fā�ide-i kerem dimekdir. Suḫan mübtedā, 

bered ḫaberi, ḳıṣṣa, bered’iñ mef�ūl-i ṣarīḥi ve be-her ṭaraf ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim pür-ümīd göñlüm, ya�nī çoḳ ümīdli göñlüm kim-

seden kerem fā�idesini baġlamadı, egerçi sözüm ya�nī şi�rim ḳıṣṣamı her cānibe 

iledür. Ya�nī kelāmım aḥvālimi her cānibe inhā ve i�lām ider, ammā hīç kimse-

den baña bir nef� ḥāṣıl olmaz.

אن  دل ورم   אز   
א ان  ر  כ ا  אد 

Çend be-nāz perverem mihr-i butān-ı seng-dil

Yād-ı peder ne-mī-konend īn puserān-ı nā-ḫalef

1 S: Fī ḥarfi’l-fā�i.
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(M,T+ Seng-dil ṭaş yürekli dimekdir, vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır.) Ḫalef, 
ḫā’nıñ ve lām’ıñ fetḥalarıyla, eyi oġula dirler, ammā lām’ıñ sükūnıyla1 yaramaz 

oġula dirler. (M,T+ Pes, nā-ḫalef, edāt-ı selble, yaramaz oġul ma�nāsınadır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ṭaş yürekli maḥbūblarıñ muḥabbetini niçeye dek nāz u 

ni�metle besleyeyim? Babalarını hīç añmazlar bu nā-ḫalef oġullar, ya�nī biz 

bunlarıñ muḥabbetini nāzla perveriş eyledügümüzüñ ḳadrini bilmediklerin-

dendir bizi añmadıḳları.

א  ام   وی  از  ا
אل כ     وه כ در 

Ez-ḫam-ı ebrū-yı tuem hīç guşāyişī ne-şud

Veh ki derīn ḫayāl-i kec �omr-i �azīz şud telef

Ez-ḫam-ı ebrū-yı tuem iżāfetleri lāmiyyelerdir, mīm ma�nā (353a) cihe-

tinden guşāyiş’e muḳayyeddir, guşāyişiyem taḳdīrinde, yā ḥarf-i vaḥdet veyā 

ḥarf-i tenkīrdir. Veh, vāv’ıñ fetḥiyle, esmā-i ef�ālden edāt-ı teġābündür. Ki 
ḥarf-i beyān

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ebrūñ büklüminden baña hīç bir fetḥ-i bāb olmadı, 

ya�nī benim cānibime2 meyl eylemedi. Ḥayf ki bu egri ḫayālde �ömr-i �azīzim 

telef oldı. Ya�nī ḥayf ki baña meyl eyemek ümīdinde �ömr-i �azīzim telef oldı, 

ḥālbuki baña hīç bir fā�idesi olmadı.

د د כ   وی دو כ  ا
ف اد   אن   د  از כ כ 

Ebrū-yı dōst key şeved dest-keş-i men-i ża�īf

Kes ne-zede’st ezīn kemān tīr-i murād ber-hedef

Dest-keş vaṣf-ı terkībīdir, keşīden’den, el çekici ma�nāsına ya�nī yidekçi3, 

niteki a�mālarıñ elinden yiderler. Cenībe-keş dirler ekābiriñ yidegini yiden 

kimseye. Ne-zede’st’iñ aṣlı ne-zede-est’dir, hā-yı resmī żarūret-i vezniçün ḥaẕf 

olunmuşdur. Kemān’dan murād ebrū-yı cānāndır. Tīr-i murād beyāniyyedir. 

Hedef oḳ nişānı.

1 S: sükūn-ı lāmla. 

2 S: cānım. 

3 S: yedici. T’de ‘y’ harfine kesre verilerek (yidekçi, yidegini, yiden) şeklinde yazılmıştır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ ebrūsı ben ża�īfiñ ḳaçan dest-keşi olur ya�nī baña 

ḳaçan meyl ider, istifhām-ı inkārī ṭarīḳiyle, ḥāṣılı, baña mā�il olmaz, zīrā kimse 

bu kemāndan tīr-i murādını hedefe urmamışdır, ya�nī kimse ebrū-yı cānān 

kemānından murād alup behremend olmamışdır.

כ ی   و  آ אل زا  
م  و دف ف  ز  ز  

Men be-ḫayāl-i zāhidī gūşe-nişīn u ṭurfa ān-k’

Muġ-beçe�i zi-her ṭaraf mī-zenedem be-çeng u def

Ṭurfa ān k’ mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ṭurfa �aceb dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben zāhidlik ḫayāliyle gūşe-nişīnim ve �aceb ol ki her ṭaraf-

dan bir muġ-beçe beni çeng ü defle urur, ya�nī ben zāhidlik ḳaṣdıyla gūşe-nişīn 

olup �uzlet eyledikçe muġ-beçeler beni kendi ḥālime ḳomazlar, zīrā bāde-nūş 

olduġımı1 bilürler. Pes, gerçekden zāhid olmayacaġım bilürler, anıñçün beni 

temesḫur idüp çeng ü defle ururlar.

ان و   ان     زا
ه و   אده  א    ر

Bī-ḫaber’end zāhidān naḳş  bi-ḫān u lā-teḳul

Mest-i riyā’st muḥtesib bāde bi-dih u lā-teḫaf

Bunda naḳş’dan murād muġannīler beyninde meşhūr olan naḳş’dır ki 

sābıḳān beyān olunmuşdur. Lā-teḳul fi�l-nehy müfred muhātāb, ma�nā-yı 

lüġavīsi söyleme dimekdir, ammā burada murād ḳavldir ki muġannīler beynin-

de ma�mūlun bihdir, ya�nī naḳş oḳu, ḳavl oḳuma dimekdir, zīrā naḳş şerī�ate 

nisbet efḥaşdır ḳavlden, zīrā ḳavlde ‘ten teneten’2 ve terennümāt olmaz. İmdi 

zāhid bī-ḫaber cāhil olduġıçün naḳşı ve ḳavli farḳ eylemez. İmdi naḳş oḳu 

ki ḳavlden leẕīẕdir3 dimekdir. (M,T+ Lā-teḫaf fi�l-i nehy müfred muḫāṭabdır, 

ḳorḳma dimekdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Muġannīye ḫiṭāb idüp buyurur: Zāhidler bī-ḫaber cāhil-

lerdir. Pes, ey muġannī, naḳş oḳu, ḳavl oḳuma. Muḥtesib de mest-i riyādır, ey 

sāḳī, bāde vir ve ḳorḳma Ḥāṣılı, muḥtesib mest olunca bāde içmeden ḳorḳma, 

zīrā seniñle bir ḥālli olur ve içdügüñe nesne dimez.

1 T: oldügimi. 

2 M: tını tını tan tana. S: tene tene tene. 

3 S: ḳavlden �azīzdir ve leẕīẕdir. 
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رد ن        כ 
ش  ان  אد آن  אرد دراز 

Ṣūfī-i şehr bīn ki çun loḳma-i şubhe mī-ḫored

Pārdemeş dirāz bād īn ḥayevān-ı ḫoş-�alef

Pārdem ḳusḳun. Ḥayevān aṣlı üzerine yā’nıñ fetḥiyle oḳunur, tā ki mev-

zūn ola. (M,T+ �Alef ḥayvānlara yedirdikleri nesnelere dirler.) Ḫoş-�alef ḥayvān’a 

ṣıfatdır, ya�nī iżāfet-i beyāniyyedir. Zāhidi ḥayvān’a teşbīh idüp şübheli loḳma-

sını �alef’e teşbīh eylemiş. Pārdem iẟbātı taḥḳīr içündür, ya�nī eyer1 ve semer 

urduḳarı ḥayvāndır.

Maḥṣūl-i Beyt: Şehriñ ṣūfīsini gör ki şübheli loḳma yir, ḳusḳunı (353b) 
dırāz olsun bu ḫoş-�alef ḥayvānın, ya�nī ḥayvānlıġı2 ziyāde olsun, ḥāṣılı, şübheli 

loḳma yimekden ḫālī olmasun.

ان  א م ز در ره  א ا 
د    ر ر 

Ḥāfıẓ eger ḳadem zenī der-reh-i ḫānedān-ı �ışḳ

Bedraḳa-i rehet şeved himmet-i şaḥne-i Necef

(M,T+ Ḳadem zenī ḳadem urursañ ya�nī ḳadem ḳorsañ.) Ḫānedān ehl-i beyt 

ve ev ıssı dimekdir, �ışḳ’a iżāfet beyāniyyedir. (M,T+ Bedraḳa bunda ḳulaġuz 

ma�nāsınadır. Şeved bunda fi�l-i mużāri�le emr-i ġā�ib ma�nāsına olmaḳ müm-

kündür.) Himmet-i şaḥne-i Necef lāmiyyelerdir. (M,T+ Şaḥne ṣubaşıya dirler.) 

Necef Kūfe şehriniñ yanında ve Ḥażret-i İmām-ı �Alī’niñ türbesi olduġı yeriñ 

ismidir, ‘kerreme’llāhu vechehu’. Şaḥne-i Necef’den murād Ḥażret-i İmām ken-

didir. Mevlānā Cāmī ḥażretleri İmām’ıñ menḳabetinde şaḥne-i Necef buyur-

dugiçün Revāfiż aña buġż iderler, ḥālbuki Ḫāce anlardan evvel buyurmuşdur, 

ammā aña nesne dimezler, ġarīb ḳıṣṣadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, �ışḳ ḫānedānı yolına eger ḳadem ḳorsañ ya�nī 

�āşıḳ olursañ saña yol ḳulaġuzı olur veyā olsun Ḥażret-i İmām-ı �Alī’niñ him-

meti, zīrā silsile-i �uşşāḳ aña müntehī olur. Ḥāṣılı, pīr ü pīş-i ḳadem-i �āşıḳān-

dır. Pes, �āşıḳ-ı ṣādıḳ olana himmeti irişür, (M+ ẕilletde ḳomaz dimekdir.)

1 T: eger. 

2 T: ḥayvānligi. 
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[ḲĀF HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-ḳāf1

350

 Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אم ا و    و ر 
د ز  ام   ت 

Maḳām-ı emn u mey-i bī-ġaş u refīḳ-i şefīḳ

Geret mudām muyesser şeved zihī tevfīḳ

Emn bunda maṣdardır, emīn ma�nāsına. Ġaş bunda çirk ma�nāsınadır, 

(M,T+ ṣāfī muḳābili, aṣlında şīn müşeddeddir.) Refīḳ-i şefīḳ; (M,T+ refīḳ yol-

daş, şefīḳ raḥīm, esirgeyici ma�nāsına, iżāfetler) beyāniyyelerdir. Tevfīḳ Allāhu 

Te�ālā ḳuluñ murādını kendi murādına uydurmaġa dirler ve ba�żılar didiler, 

iṭā�ate ḳuvvet u ḳudret virmege dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Emīn maḳām u ṣāfī bāde (M+ ki dürdi olmaya) ve müşfīk 

yoldaş eger saña dā�im müyesser olursa zihī tevfīḳ-i Ḫudā2.

אن   در  אن و כאر 
ده ام  כ כ אر  ا  ار 

Cihān u kār-ı cihān cumle hīç der-hīç’est

Hezār bār men īn nukte kerdeem taḥḳīḳ

Ba�żı nüsḫada hīç ber-hīç vāḳi�dir, ber �ibaretiyle, ma�nā birdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihān ve cihānıñ işi ya�nī dünyāya müte�alliḳ maṣlaḥat hīç-

le hīçdir (M,T+ veyā hīçden hīçdir,) ḥāṣılı, i�tibārı yoḳ dimekdir. Biñ kerre ben 

bu nükteyi taḥḳīḳ eylemişim, ya�nī cihān ve kār-ı cihān emr-i bī-i�tibār olduġı-

nı biñ kere3 tecrübe ve imtiḥān eylemişim4.

1 T: Ve lehu eyżan. S: Fī ḥarfi’l-ḳāf

2 S: zihī tevfīḳ-i Ḫudā saña. 

3 S: olduġını ben taḥḳīḳ eylemişim, ya�nī biñ kere. 

4 M: eylemişim, hīçdir. 
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 رو و    و
אن  א כ در כ  

Be-me�menī rev u furṣat şumur ġanīmet-i vaḳt

Ki der-kemīngeh-i �omr’end ḳāṭı�ān-ı ṭarīḳ

(M+ Be-me�menī;) (S,T+ me�men) ism-i mekāndır, emīn olacaḳ yer, bā 

ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i vaḥdet. Rev, (M,T+ rā’nıñ fetḥiyle,) fi�l-i emr-i muḫāṭab, 

(M,T+ revīden’den, var dimekdir.) Ki ḥarf-i ta�līl.  Kemīngeh ism-i mekāndır, 

pusı yeri ma�nāsına. (M,T+ Ḳāṭı�ān-ı ṭarīḳ yol kesicilerdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Bir emīn olacaḳ yere var ve vaḳtiñ ġanīmetini furṣat bil, 

zīrā yol kesicileri �ömür pusıgāhındadır, ya�nī �ömür ma�riż-i fenāda (S,M+ ve 

maḥall-i zevāldedir,) dergāh-ı cānān ise me�men-i ḫāṣdır, pes, aña ilticā eyle ki 

ḥayāt-ı cāvidān bulasın, (M+ ya�nī ebedī ḥayāt bulasın.)

ا אن  א ا ز در و درد כ 
د ر אدت ر  אی  כ כ

Dirīġ u derd ki tā īn zamān ne-dānistem

Ki kīmyā-yı sa�ādet refīḳ būd refīḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Dirīġ u derd u ḥayf ki bu zamāna dek bilmedim ki sa�ādet 

kīmyāsı yoldaş imiş yoldaş. Ḥāṣılı, (S,M+ yoldaş) yoḳluġuna taḥassür çeker.

אم ۀ  אر و  א כ  ز  
כא כ   כ 

Bi-y-ā ki tovbe zi-la�l-i nigār u ḫande-i cām

Taṣavvurī’st ki �aḳleş (354a) ne-mī-koned taṣdīḳ

Ekẟer nüsḫada taṣavvur yerine ḥikāyet düşmüşdür, ammā taṣdīḳ’e nisbet 

taṣavvur münāsibdir. Ḫande-i cām’dan murād bāde ile pür olmasıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gel ki la�l-i nigār ve ḫande-i cāmdan tevbe eylemek bir 

taṣavvurdur ki �aḳıl anı taṣdīḳ eylemez, ya�nī bu iki nesneden tevbe eylemegi 

�aḳıl ḳabūl eylemez, zīrā ziyāde ṣa�b u müşkildir1.

1 S, T, F: ziyāde ṣa�bdır. 
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ا ا در  ز  כ 
כ  ار  כ آن   

Melāḥatī ki tu-rā der çeh-i zeneḫdān’est

Be-kunh-i ān ne-resed ṣed hezār fikr-i �amīk

(M,T+ Melāḥatī; yā ḥarf-i vaḥdet.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Çeh-i zeneḫdān 

beyāniyye. Kunh bir nesneniñ nihāyeti. �Amīḳ deriñ, ekẟer ṣuda müsta�meldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir melāḥat u leṭāfet ki seniñ eñegiñ çuḳurındadır1, anıñ 

ġāyetine (S,M+ ve nihāyetine) yüz biñ deriñ fikir2 irişmez, ya�nī melāḥati ḥadden 

bīrūndur dimekdir.

א כ د  א ا د  כ
د ره   و  א  כ 

Kucā’st ehl-i dilī tā koned delālet-i ḫayr

Ki mā be-dōst ne-burdīm reh be-hīç ṭarīḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳandadır bir ehl-i dil, tā ki bizi ḫayra ḳulaġuzlaya? Zīrā biz 

hīç bir ṭarīḳile dosta yol iletmedik, ya�nī bize hīç bir vecihle viṣāl müyesser ol-

madı. (M+ El-ḥāṣıl, dosta vüṣūl bulmaġa ehl-i dilden himmet isterim dimekdir.)

ن   א  ی  ا  
אل د כ ا  م از  א  

Egerçi mūy-ı miyānet be-çun menī ne-resed

Ḫoş’est ḫāṭırem ez-fikr-i īn ḫayāl-i daḳīḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi seniñ ḳıl gibi ince beliñ benim gibiye irişmez ya�nī 

lāyıḳ degildir, bunuñ biriyle ḫāṭırım ḫoşdur bu ince ḫayāl fikriyle. Ya�nī egerçi 

elim miyānıña irişmez, ammā anıñ ince fikriyle ḫāṭırım ḫoşdur.

כ    ا   ا
א     כ  

Eger be-reng-i �aḳīḳ’est eşk-i men çi �aceb

Ki muhr-i ḫātem-i çeşm-i men’est hemçu �aḳīḳ

1 S, M: seniñ çuḳuruñdadır. 

2 S, M: deriñ deriñ fikir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger �aḳīḳ renginde ise benim gözüm yaşı �aceb degil, ya�nī 

gözüm yaşı ḳızıl ḳan ise �aceb degildir1, zīrā benim gözüm ḫāteminiñ mühri 

�aḳīḳ gibidir. Ya�nī gözüm ḳıpḳızıl ḳandır, andan ḳanlı yaş gelse �aceb degil.

ام م   א  ه  כ 
م  כ  א    כ 

Be-ḫande goft ki Ḥāfıẓ ġulām-ı ṭab�-ı tuem

Bi-bīn ki tā be-çi ḥaddem hemī-koned taḥmīḳ

Taḥmīḳ bir kimseyi ḥamāḳate nisbet eylemege dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānān gülüp didi, ey Ḥāfıẓ, seniñ ṭab�ıñ ḳulıyam. Ḫāce 

buyurur ki gör ki beni ne ḳadar2 taḥmīḳ ider, ya�nī böyle dimesi istihzā ṭarīḳiy-

ledir, gerçekden degil.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilat

اق אن  ارد   א  אن  ز
اق אن  א  دا ح د  و 
Zebān-ı ḫāme ne-dāred ser-i beyān-ı firāḳ

Vu ger ne şerḥ dehem bā-tu dāstān-ı firāḳ

Zebān-ı ḫāme beyāniyyedir. Ser-i beyān-ı firāḳ lāmiyyelerdir. Ser bunda 

sevdā ve ārzū ma�nāsınadır. Beyān-ı firāḳ maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Vu ger 
ne ve-illā ma�nāsınadır. Şerḥ dehem şerḥ virürdüm dimekdir. Bā-tu; bā ḥarf-i 

ṣıla, saña dimekdir. Dāstān ḥikāyet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳalem diliniñ firāḳ beyānı sevdāsı yoḳ, ya�nī firāḳı beyān 

eylemek istemez, ve-illā saña firāḳ dāstānını şerḥ virürdüm, ya�nī firāḳı şerḥ 

eylerdim. Ya�nī ḳalem cāmid iken firāḳı diline almaġa rāżī degil, pes, �āşıḳlarıñ 

ne yüregi var ki dile getüreler veyā kitābet3 eyleyeler, zīrā firāḳ bir şenī� emirdir, 

Allāhu Te�ālā �āşıḳları andan ṣaḳlasun.

1 T: ya�nī ḳızıl ḳan ise. 

2 T, F: ne ḥadde. 

3 S: kināyet. 
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כ כ  א و  ر  
اق ان  ان و    آ 
Refīḳ-i ḫayl-i ḫayālīm u hem-rekīb-i şekīb

Ḳarīn-i āteş-i hicrān u hem-ḳırān-ı firāḳ (354b)

Refīḳ-i ḫayl-i ḫayālīm lāmiyye ve beyāniyyedir. Ḫayl bunda bölük ma�nā-

sınadır. Rekīb rikāb’ıñ imālesidir, ya�nī elifiñ mā-ḳablini meksūr idüp elifi yā’ya 

ḳalb iderler, �ilm-i ḳāfiyede bu kā�ideye imāle dirler. Niteki Enverī buyurur:

Beyt:  אب دارد و از  رخ در  א א 
א  دل  دارد   اب  ه   د

Tā māh-rūyem ez-men ruḫ der-naḳīb dāred 

Nī dīde ḫāb yābed nī dil şekīb dāred1

Şekīb’e muvāfıḳ olmaḳ içün niḳāb’ı naḳīb eylemiş. Şekīb ṣabır ma�nāsı-

nadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānānıñ ḫayāli �askerine refīḳ ve şekībe hem-rikābız, ya�nī 

ṣabre üzengideşiz2, ḥāṣılı, ṣābiriz. Hicrān āteşine yoldaş ve firāḳa hem-ḳırānız 

(M+ ya�nī muḳāriniz.) Ḥāṣılı, firāḳa ḳoşulmuş ve andan ayrılmazız, ya�nī dā�imā 

firāḳ u hicrāndayuz.

אل م כ  ا و ت  در 
اق אن  א  ز  ر و 

Dirīġ muddet-i �omrem ki ber-umīd-i viṣāl

Be-ser resīd u ne-y-āmed be-ser zamān-ı firāḳ

Be-ser resīd uca ve ġāyete irişdi, ya�nī dükendi dimekdir3.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥayf ki �ömrüm zamānı viṣāl ümīdiyle ġāyete irişdi ve dü-

kendi, ammā firāḳ zamānı nihāyete ve ġāyete gelmedi, ya�nī zamān-ı �ömür 

dükendi, ammā zamān-ı firāḳ dükenmedi.

1 Ay yüzlü sevgilim benden yüzünü örttüğü sürece ne gözde uyku, ne de gönülde sabır/tahammül 

bulunur.

2 S: üzengideyüz. 

3 S: Be-ser resīd; ser uca ve ġāyete dirler, ya�nī ġāyete irişdi ve dükendi dimekdir.
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دم دون    ی כ   
اق אن  אدم  آ אن כ  ا

Serī ki ber-ser-i gerdūn be-faḫr mī-sūdem

Be-rāstān ki nihādem ber-āsitān-ı firāḳ

Serī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Be-faḫr; bā ḥarf-i muṣāḥa-

bet. Mī-sūdem ḥikāyet-i ḥāl-i māżī mütekellim vaḥde, sürterdim dimekdir. 

Be-rāstān; bā ḥarf-i ḳasem, rāstān rāst’ıñ cem�idir, ṭoġrılar dimekdir. Ki ḥarf-i 

beyān. Ber-āsitān; ber ḥarf-i isti�lā, āsitān ḳapı eşigi.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir baş ki faḫr ile felege sürterdim, rāstlar ḥaḳḳıçün ya�nī 

ṣādıḳ �āşıḳlar ḥaḳḳıçün ki ol başı āsitān-ı firāḳa ḳodum, ya�nī firāḳ ḫidmetine 

ta�yīn eyledim. (S,F+ İki berāstān tecnīs-i mürekkebdir.)

אل ای و אل در  אز כ    
اق אن  غ د  در آ כ ر 

Çi gūne bāz konem bāl der-hevā-yı viṣāl

Ki rīḫt murġ-ı dilem per der-āşiyān-ı firāḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Viṣāl hevāsında ne vechile ḳanat açayım ki göñlüm murġı 

āşiyān-ı firāḳda ḳanadın dökdi. Ya�nī murġ-ı dilimde firāḳ tüy tus1 ḳomadı, 

pes, hevā-yı viṣālde ne dürli pervāz eyleye. Ḥāṣılı, firāḳ murġ-ı dilimi şöyle 

zebūn eyledi ki ḥarekete mecāl ḳomadı2.

אن כ   ئ و כ    د
اق אن  א و   د وכ 

Çi gūne da�vī-i vaṣlet konem be-cān ki şude’st

Dilem vekīl-i ḳażā vu tenem ḍamān-ı firāḳ

Ki ḥarf-i ta�līl. Şude’st mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, aṣlı şudeest’dir, hā-yı 

resmī żārūret-i vezniçün ḥaẕf olunmuşdur. Vekīl; bunda fa�īl mef�ūl ma�nāsı-

nadır, ḳażā’ya iżāfet lāmiyyedir, (S,F+ vekīl-i ḳażā mevkūl-i ḳażā ma�nāsınadır,) 

ḳażā bunda ḥükm-i ezelīden �ibāretdir, ḳader gibi. Ḍamān-ı firāḳ lāmiyyedir, 

ḍamān bunda mutażammın ma�nāsınadır, yāḫud ḍamān żāmin ma�nāsınadır3.

1 S: tüyini. 

2 S, M: mecālim ḳalmadı. 

3 S’de cümle sırası farklı. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ne gūne seniñ vaṣlıñ da�vāsın ideyim cānla ki göñlüm 

ḳażānıñ vekīli ya�nī ḳażā üzerine ḥavāle olmuşdur ve tenim (T,F+ firāḳı mu-

tażammın olmuşdur. Ḥāṣılı, göñlüm) ḳażā ve ḳader emrindedir, benim elimde 

ve iḫtiyārımda degil. Pes, da�vā-yı viṣāl benim ḥaddim degil.

אر אب دور از  ق د  כ ز  ز 
اق ان  رم ز  ن    ام 

Zi-sūz-ı şevḳ dilem şud kebāb (355a) u dūr ez-yār

Mudām ḫūn-ı ciger mī-ḫorem zi-ḫān-ı firāḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Şevḳ sūzından yüregim kebāb oldı, ḥālbuki yārdan ıraḳ 

ya�nī yāriñ firāḳında dā�imā ciger ḳanını içerim firāḳ sofrasından. (M+ Ḥāṣıl-ı 

kelām, firāḳ sofrasında) nevālem ḫūn-ı cigerdir.

دا אره כ در    ن   כ
اق אن  אد م ز  אد زورق 

Kunūn çi çāre ki der-baḥr-i ġam be-girdābī

Futād zevraḳ-ı ṣabrem zi-bādbān-ı firāḳ

Be-girdābī mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur, yā ḥarf-i vaḥdet. Zevraḳ keştī cinsi-

niñ bir nev�idir, ṣabr’a iżāfet beyāniyyedir. (M,T+ Bādbān gemi yelkeni, firāḳ’a 

iżāfet beyāniyyedir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Şimdi ne çāre ki ġam deñizinde bir girdāba düşdi ṣabrım 

zevraḳı firāḳ bādbānından. Ya�nī firāḳ u iştiyāḳ sebebiyle ġama düşdüm di-

mekdir, ḥāṣılı, ġam u ġuṣṣa ile ṣabr bir yerde cem� olmaz.

د א כ כ     
اق ان  ق  در   כ ج  ز 

Besī ne-mānd ki keştī-i �omr ġarḳa şeved

Zi-mevc-i şevḳ-i tu der-baḥr-i bī-kerān-ı firāḳ

Kerān kenār ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çoḳ zamān ḳalmadı ki �ömür keştīsi ġarḳ olısardır seniñ 

şevḳiñ mevcinden firāḳıñ baḥr-i bī-kenārında. Ya�nī çoḳ zamān ḳalmadı ki 

�ömrüm fenā bulısardır seniñ şevḳiñden baḥr-i firāḳda.
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م را ا   כ  د 
اق אن  م  دن   
Felek çu dīd serem-rā esīr-i çenber-i �ışḳ

Bi-best gerden-i ṣabrem be-rīsmān-ı  firāḳ

Esīr-i çenber-i �ışḳ lāmiyye ve beyāniyyedir. Gerden-i ṣabr beyāniyye. Rīs-
mān-ı firāḳ da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Felek çünki benim başımı firāḳ çenberine esīr gördi, ṣab-

rım gerdenini rīsmān-ı firāḳla baġladı. Ya�nī beni ki esīr-i �ışḳ ya�nī �āşıḳ gördi, 

ṣabrımı firāḳla muḳayyed eyledi, ya�nī firāḳa ṣābir eyledi.

א رب אن  اق و  כ آورد در 
اق אن  א אد و  כ روز   

Firāḳ u hecr ki āverd der-cihān yā Rab

Ki rūz-ı hecr siyeh bād u ḫānumān-ı firāḳ

Ki bunda ismdir, kim ma�nāsına. Der-cihān; der ḥarf-i ṣıla. Yā Rab �aca-

bā ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i beyān. Rūz-ı hecr siyeh bād ya�nī mātem-zede ve 

muṣībetli olsun. Ḫānumān (M,T+ māl ü) mülk ü esbāb-ı dünyā ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Firāḳla hicrānı dünyāya kim getürdi �acabā? Ki hecriñ güni 

ve firāḳıñ ḫānumānı siyāh olsun, ya�nī ikisi de mātemde ve muṣībetde olsunlar.

א ی  ق  ا ره   אی 
اق אن  ادی כ    

Be-pāy-i şevḳ ger īn reh be-ser şudī Ḥāfıẓ

Be-dest-i hecr ne-dādī kesī �inān-ı firāḳ

(M,T+ Pāy-i şevḳ beyāniyye. Be-ser şudī;) be-ser şuden nihāyete varmaḳdır, 

ya�nī dükenmek ma�nāsına. Niteki Gülistān’da buyurur:

Beyt:    در ا   در
از آ    آ در د ا از درم 

Derīn umīd be-ser şud dirīġ �omr-i �azīz

Ki ān-çi der-dilem’est ez-derem firāz āyed1

1 Değerli ömrüm ne yazık ki gönlümde olanın gerçekleşmesi yani kavuşma ümidiyle tükendi.
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Şudī ḥikāyet-i ḥāl-i māżī olaydı dimekdir, (M,T+ be-ser olaydı ya�nī nihāyet 

bulaydı.) Dest-i hecr ve �inān-ı firāḳ beyāniyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger bu yol şevḳ ayaġıyla nihāyet bulsa ve bunuñ 

nihāyetine şevḳ ayaġıyla varılsa hīç kimse hicrān eline firāḳ �inānını virmezdi. 

Ya�nī rāh-ı �ışḳ eger şevḳ u ṣıdḳ-ı muḥabbetle ve ḫulūṣ-ı ṭaviyyetle ḳaṭ� olay-

dı hīç bir �āşıḳ firāḳla mehcūr olmazdı, zīrā bu eşyānıñ muḳteżāsı vüṣūldur, 

firāḳ degildir. Ḥāṣılı, viṣāle müsteḥaḳ olmaġa şevḳ-i dil ü ṣıdḳ-ı bāṭın u ḫulūṣ-ı 

derūn gerek, [ama bunlar yeterli değil.]
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

اق ی  אد     כ 
اق ی  כ     در 

Kesī me-bād çu men-i ḫaste mubtelā-yı firāḳ

Ki �omr-i men heme bi-gẕeşt der-belā-yı firāḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ḫasta gibi bir kimse mübtelā-yı firāḳ olmasun, (355b) 
zīrā benim �ömrüm cemī�an belā-yı firāḳda geçdi.

دان א و  دل  و   و 
اق אی  אم و دا ه  ا כ
Ġarīb u �āşıḳ u bī-dil faḳīr u ser-gerdān

Keşīde miḥnet-i eyyām u dāġhā-yı firāḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Ġarīb u �āşıḳ u bī-dil faḳīr u ser-gerdānım, eyyām miḥneti-

ni çekmiş ve firāḳ dāġlarını. Ḥāṣılı, bu ṣıfatlar benim ḥālimdir.

כ اق را  ا   ا 
اق אی  אز  ه د  ب د

Eger be-dest-i men ufted firāḳ-rā bi-kuşem

Be-āb-ı dīde dehem bāz ḫūn-bahā-yı firāḳ
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Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim elüme düşerse firāḳı öldürürüm ve gözüm ya-

şıyla gine ḳan bahāsını virürem.

ا  אل دل כ א روم  כ  כ
اق ای  א د  כ داد  
Kucā revem çi konem ḥāl-i dil ki-rā gūyem

Ki dād-ı men bi-sitāned dehed sezā-yı firāḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanda varayım, nice ideyim, göñül ḥālini kime diyeyim ki 

benim dādımı ala ve firāḳıñ sezāsını ya�nī lāyıḳını vire1.

אزم اق    اق را 
اق אی  כא ز د ن  אن כ 

Firāḳ-rā be-firāḳ-ı tu mubtelā sāzem

Çunān ki ḫūn bi-çekānem zi-dīdehā-yı firāḳ

Bi-çekānem; bā ḥarf-i te�kīd, (M+ çekānem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥ-

dedir, çekānīden’den,) elif ve nūn edāt-ı ta�diyelerdir, ṭamzırırım ya�nī tamla-

dırım dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Firāḳı seniñ firāḳıña mübtelā ideyim, şöyle ki ḳan aḳıda-

yım (S,M+ yaş yerine) firāḳıñ gözlerinden, ya�nī firāḳa ḳan aġladayım.

א א و  ز כ اق از כ א و   از כ
اق ای  אدر از  ا  اد   

Men ez-kucā vu firāḳ ez-kucā vu ġam zi-kucā

Meger bi-zād merā māder ez-berāy-ı firāḳ

Bi-zād; bā ḥarf-i te�kīd, (M,T+ zād fi�l-i māżī müfred ġā�ib, bunda müte�ad-

dīddir, ṭoġurdı dimekdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ḳandan ve firāḳ ḳandan ve ġam ḳandan? Meger anam 

beni firāḳ içün ṭoġurdı. Ya�nī firāḳ u ġamla benim ne münāsebetim var, meger 

anamdan bunları çekmekiçün ṭoġdum2 ola.

1 M: benim dādımı ve feryādımı ala ve benim çekdigim firāḳıñ sezāsını ya�nī lāyıḳını vire. 

2 M: çekmek içün dünyāya geldim. 
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א از   و روز اغ   
اق ای  ن   ز 

Be-dāġ-ı �ışḳ çu Ḥāfıẓ ezīn cihet şeb u rūz

Be-bulbulān-ı seḥer mī-zenem hevā-yı firāḳ

Maḥṣūl-i Beyt: Anam beni firāḳ u ġamiçün (M,T+ ya�nī firāḳ) u ġam çekme-

kiçün ṭoġurdıġı cihetden gice ve gündüz seniñ �ışḳıñ dāġıyla  Ḥāfıẓ gibi seḥer 

bülbülleriyle firāḳ nevāsını ururum, ya�nī firāḳ ġamından nāliş ü zārī iderim.
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[KĀF HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-kāf1

353

 Ez-Baḥr-i Remel
Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilūn

כ א     ا  ای دل ر 
כ وم ا    دار כ  

Ey dil-i rīş-i merā ber-leb-i tu ḥaḳḳ-ı nemek

Ḥaḳ nigeh dār ki men mī-revem Allāhu ma�ak

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūf, ey cānān dimekdir. Dil-i rīş-i merā iżā-

fetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Ḥaḳḳ-ı nemek lāmiyye. (M,T+ Nigeh dār ḥıfẓ 

eyle.) Ḥaḳ (M,T+ muḳaddem) mef�ūlidir nigeh dār’ıñ. Allāhu ma�ak du�ādır, 

Allāh seniñle olsun dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, benim mecrūḥ yüregimiñ seniñ lebiñ üzerinde 

ṭuz ḥaḳḳı var, ya�nī lebiñ dil-i mecrūḥuma niçe kerre ṭuz sepmiş. Pes, ḥaḳḳ-ı 

nemeki ḥıfẓ eyle ki ben giderim, Allāh’a ıṣmarladım seni.

س א  ه כ در  אכ  آن  
כ א   د  ذכ   
Tuyī ān gevher-i pākīze ki der-�ālem-i ḳuds

Ẕikr-i ḫayr-ı tu buved ḥāṣıl-ı tesbīḥ-i melek

Ẕikr’iñ ḫayr’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve tu’ya iżāfet lāmiyye-

dir. Ḥāṣıl-ı tesbīḥ-i melek lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Sensin ol pāk cevher ki ḳuds �āleminde seniñ ẕikr-i ḫay-

rıñdır melek tesbīḥiniñ ḥāṣılı, ya�nī tesbīḥleri dā�imā ḫayr du�ādır2, ḥāṣılı, ḫayr 

du�āña meşġūllerdir.

1 S: Fī ḥarfi’l-kāf

2 S: tesbīḥleri dā�imā saña ḫayr eylemekdir. 
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כ  כ ص  ار   در 
כ א   א  אر زر  כ 

Der-ḫulūṣ-ı menet er hest şekī tecrube kon

Kes �iyār-ı zer-i ḫāliṣ ne-şināsed çu miḥek

Ḫulūṣ-ı men iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir ve tā’ya iżāfet lāmiyyedir. 

(M,T+ Şekī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā ḥarf-i tenkīr, şekke-yeşukku’dan ya�ni naṣara 

bābınıñ muzā�afından, ḫilāf-ı yaḳīndir.) �İyār, �ayn’ıñ kesriyle, bunda ṣıḥḥat 

ma�nāsına tażmīn olunmuşdur. �İyār-ı zer-i ḫāliṣ lāmiyye ve beyāniyyedir. 

Miḥekk, mīm’iñ kesriyle ve ḥā’nıñ fetḥi ve kāf ’ıñ teşdīdiyle, ism-i �āletdir, 

ḥakke-yeḥukku’dan, (M+ şekke-yeşukku gibi,) naṣara bābından muzā�afdır, al-

tunla gümüşi tecrübe idecek bir ḳaraca ṭaşdır1.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim ḫulūṣumda ya�nī saña ḫāliṣ (356a) dost ol-

duġumda2 şekkiñ var ise tecrübe eyle, zīrā ḫāliṣ altunuñ ṣıḥḥatini miḥekk gibi 

kimse bilmez. İmdi beni miḥekk-i tecrübeye ur, gör ki muḥibb-i ḫāliṣ miyim 

(M+ degil miyim.) Ḥāṣılı, ṣıḥḥat-ı muḥabbet u �ışḳım tecrübeye mevḳūfdur.

م  و دو   دی כ   
כ א  دو د و   ه از   و  و

Gofte būdī ki şevem mest u du būset bi-dehem

Va�de ez-ḥad bi-şud u mā ne du dīdīm u ne yek

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Sen dimişidiñ ki mest olayım 

ve saña iki öpüş vireyim. Ḫāce buyurur ki va�de ḥadden aşdı, biz ne iki gördük 

ne bir. Ḥāṣılı, ḫulf-ı va�d eylediñ, imdi didigiñi edā eyle, zīrā ‘El-kerīmu izā 
va
ade vefā ve izā ḫālefe cefā’3.

ی כ כ ر ان و  א  
כ از   را از د  

Bi-guşā peste-i ḫandān u şeker-rīzī kon

Ḫalḳ-rā ez-dehen-i ḫīş me-y-endāz be-şek

1 S: Miḥekk kesr-i mīmle ism-i āletdir, ḥakke -yeḥukku’dan. 

2 T: oldügümde. 

3 Kerîm olan söz verdiği zaman sözünü yerine getirir. Şayet sözünde durmazsa cefa etmiş olur. 
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Peste-i ḫandān beyāniyyedir. Şeker-rīz vaṣf-ı terkībīdir, (M+ şeker dökici 

dimekdir) ve yā ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Peste-i ḫandānıñı aç ve şeker dök, ya�nī peste-i ḫandān 

gibi dehānıñdan şeker gibi ṭatlı söz söyle. Ḫalḳı kendi dehānıñdan şekke 

düşürme, ya�nī ḫalḳıñ kimisi var ve kimisi yoḳ didi, imdi tekellüm eyle, var-

lıġı vücūd bulsun. Ma�lūm ola ki dehānıñ ḫurdesi ziyāde merġūb u maḳbūl 

olduġıçün şu�arā ḫurdeligini �ademe iletdiler. Pes, Ḫāce’niñ şekk buyurduġı 

bu i�tibāriledir.

دد ادم  خ  ز ار  
כ خ و    آ כ ز כ از 

Çarḫ berhem zenem er ġayr-i murādem gerded

Men ne ānem ki zebūnī keşem ez-çarḫ u felek

Çarḫ niçe ma�nā beyninde müşterekdir, ammā bunda gök murāddır, fe-

lek ma�nāsına. Berhem zenem ḳarış murış eylerim dimekdir, ya�nī yıḳarım 

ma�nāsına. Gerded bunda īhām ṭarīḳiyle vāḳi� olmuş, ya�nī olmaḳ, ṣayrūret 

ma�nāsına ve dönmek, semā� ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Çarḫı ḳarış murış iderim eger murādım �aksince dönerse 

veyā murādımıñ �aksince olursa, ben ol degilim ki zebūnluḳ çekem çarḫ u fe-

lekden. Çarḫ u felek ḥaşv-i ḳabīḥ ṭarīḳıyle vārid1 olmuş. Ḫāce beytde ṣan�at-ı 

mübālaġadan ḳısm-ı ġuluvvı ri�āyet2 eyledi.

אری اری  א   ن  
ك م دور כ دو  ای ر از  او 

Çun ber-i Ḥāfıẓ-ı ḫīşeş ne-guẕārī bārī

Ey raḳīb ez-ber-i ū yek du ḳadem dūrterek

Ber-i Ḥāfıẓ-ı ḫīşeş iżāfetleri lāmiyyelerdir, şīn-i żamīr cānāna rāci�dir, 

ma�nā cihetinden Ḥāfıẓ’a muḳayyeddir. Ne-guẕārī  fi�l-i nefy-i müstaḳbel, ḳo-

mazsın, ya�nī yanına varmaġa māni� olursun. Dūrterek; dūr ıraḳ ma�nāsında-

dır ve ter edāt-ı tafḍīl (S,T+ ve kāf edāt-ı taṣġīrdir, ıraḳracik3 dimekdir.)

1 S: vāḳi�. 

2 S: i�tibār. 

3 S: ıraḳraḳ ya�nī ıraḳracıḳ. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Çünki cānānı kendi Ḥāfıẓ’ı yanına varmaġa ḳomazsın, 

ya�nī viṣāline māni� olursun, bārī ey raḳīb, anıñ yanından bir iki ḳadem ıraḳra-

cik ol, ya�nī ḳatına varma, çünki baña yoḳ, saña da olmasun.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אك אن   ری   اب  ا 
אك אه כ  ر    در آن 

Eger şerāb ḫorī cur�a�i feşān ber-ḫāk

Der-ān gunāh ki nef�ī resed be-ġayr çi bāk

Ba�żı nüsḫada der-ān yerine ez-ān vāḳi� olmuş. (M,T+ Cur�a�i; yā ḥarf-i vaḥ-

det. Nef�ī’de yā da böyledir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Eger şarāb içerseñ ṭopraġa bir cür�a ṣaç, zīrā ol günāhda 

ki ġayre bir fā�ide irişe, ḳorḳı yoḳdur, ya�nī bir günāhda ki müsteḥaḳlara eylik 

irişe, ümīd var ki Allāh anı �afv eyleye.

ر ر در  و    داری 
ك אر   כ  در ز روز

Bi-rev be-her çi tu dārī bi-ḫor dirīġ me-ḫor

Ki bī-dirīġ zened rūzgār tīġ-i helāk

Be-her çi; bā ḥarf-i ṣıladır.

Maḥṣūl-i Beyt: Var, her nesneyi ki ṭutarsın, yi, (356b) dirīġ yime, ya�nī her 

neye mālik iseñ yi ve ḥayf u peşīmānlıḳ yime, zīrā rūzgār bī-dirīġ u bī-pervā1 

saña helāk ḳılıcını urur, ya�nī māmelekiñi ṣaġlıġında yi, düşmene ḳalmasun.

ور  אز  و  אی  ای  אك 
אك م از   א وا  כ روز وا 

1 S: bī-dirīġ ve bī-muḥābā ve bī-pervā. 
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Be-ḫāk-i pāy-i tu ey serv-i nāz-perver-i men

Ki rūz-ı vāḳı�a pā vā-me-gīrem ez-ser-i ḫāk

Be-ḫāk; bā ḥarf-i ḳasem Nāz-perver nāzla beslenmiş. Rūz-ı vāḳı�a mevt 

güni. Vā bunda bāz ma�nāsınadır ya�nī girü. (M,T+ Me-gīr fi�l-i nehy müfred 

muḫāṭab, vā-me-gīr girü ṭutma dimekdir,) mīm ma�nā cihetinden ḫāk’e 

muḳayyeddir, ez-ser-i ḫākem taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, ayaġıñ ṭopraġı ḥaḳḳiçün ki vāḳı�a güni maḳbe-

rimden ayaġıñı girü ṭutma, ya�nī ey benim nāzla1 beslenmiş cānānım, öldügüm 

güni ḳabrim ucına gel. Bunuñ gibi yerlerde ḫākden murād türbedir. Mıṣrā�-ı 

ẟānīniñ ma�nāsını; ki ecel güninde ayaḳ çekmezem ṭopraḳ başından diyen 

ma�nā-yı beyti ḫilāfına çekmiş2.

כ  دوز    آد  
אك   כ  ا

Çi dūzaḫī çi behiştī çi ādemī çi melek

Be-meẕheb-i heme kufr-i ṭarīḳat’est imsāk

(S+ Çi edāt-ı tesviye.) Mıṣrā�-ı evvelde yā’lar nisbet içündür. Be-meẕheb; bā 

ḥarf-i ẓarf. İmsāk (M,T+ if�āl bābından maṣdardır,) ḫisset ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Cehennem ehli ne ve cennet ehli ne ve ādem oġlanı ne ve 

firişte ne? Ḳamusınıñ meẕhebinde ehl-i ṭarīḳate nisbet imsāk küfürdür, ya�nī 

ḫisset ü imsāk cemī� ṭavā�if ḳatında meẕmūm u merdūddur.

כ راه د   س 
אك אن  כ ره  ز دام 

Muhendis-i felekī rāh-ı deyr-i şeş cihetī

Çunān bi-best ki reh nīst zīr-i dām-ı meġāk

Muhendis ism-i fā�ildir, (M,T+ hendese-yuhendisu’dan ya�nī) daḥrece bābın-

dan, �ilm-i hendese ehli dimekdir. �İlm-i hendese bir �ilimdir ki meḳādīr-i eş-

yāyı ta�yīn ider. Felekī; yā ḥarf-i nisbet. Muhendis-i felekī’den murād Ṣāni�-i 

Ezelīdir. Deyr’den bunda dünyā murāddır. (M,T+ Şeş cihetī; yā ḥarf-i nisbet, 

altı cihete mensūb deyr dimekdir. Dām duzaḳdır.) Meġāk mīm’iñ fetḥi ve 

żammıyla lüġatdır, çuḳur dimekdir, dām-ı meġāk’dan bunda murād felekdir.

1 M: nāz ve ni�am ile. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Maḥṣūl-i Beyt: Felege mensūb mühendis ya�nī Ṣāni�-i Ezelī altı cihete 

mensūb deyriñ yolını ancılayın baġladı ki çuḳur duzaġı altında yol yoḳdur, 

ya�nī felekden ṭaşra çıḳmaġa yol yoḳdur. Ya�nī herkes felek duzaġına ṭutılup 

helāk olmaḳ muḳarrerdir, zīrā Sāni� çuḳur duzaġını ya�nī felegi şöyle vaż� ey-

lemişdir ki hīç kimse andan ḫalāṣ olmaḳ mümkün degildir1. Ma�nā-yı beytiñ 

ḥaḳīḳatine vāṣıl olmayanlarıñ terzīḳātına iltifāt olunmasun ki virdikleri ma�nā 

meġāk-ı cehlden nāşīdir2.

 د رز   ره 
אك אرم  اب  א  א  אد 

Firīb-i duḫter-i rez ṭurfe mī-zened reh-i �aḳl

Me-bād tā be-ḳıyāmet ḫarāb ṭārum-i tāk

Ṭurfe �aceb dimekdir. Ṭārum aṣlı tā iledir, zīrā lüġat-i Fursde ṭā olmaz, 

ammā ṭā ile tā’nıñ egerçi ṣıfātları mütebā�iddir, (S,T+ ṣıfātları mütebā�id olduġı 

oldur ki ṭā ḥurūf-ı müsta�liyedendir ve tā ḥurūf-ı münḫafiḍadandır,) ammā 

maḫrecleri müteḳārib olduġıçün tā’yı ṭā şeklinde yazarlar, ammā gine tā oḳu-

nur, ṭā oḳunmaz.  Ṭārum derim evine dirler ki göçer evli Türkmānlar3 evidir, 

felege ıṭlāḳı teşbīh ṭarīḳiyledir. Tāk asma çubuġına dirler, tāk’e ṭārum buyur-

dugi4 mecāzīdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Şarābıñ firībi ṭurfe urur �aḳıl yolını, ya�nī şarāb �aceb iḍlāl 

ider �aḳlı. İmdi ḳıyāmete dek ḫarāb olmasun aṣma ṭārumı ya�nī çardaġı ki �aḳla 

böyle reng virür. Bu du�ā �aḳıl ehl-i �ışḳ yanında meẕmūm ve �ışḳ maḳbūl ol-

duġına göredir, ve-illā �aḳıl bir şerīf (357a) cevherdir ki medḥe lāyıḳdır.

אن ر ش از  א  ه  כ اه 
אك אد  دل  אی ا د  د
Be-rāh-ı meykede Ḥāfıẓ ḫoş ez-cihān reftī

Du�ā-yı ehl-i dilet bād mūnis-i dil-i pāk

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne yolında ey Ḥāfıẓ, cihāndan güzel gitdiñ, ehl-i 

diliñ du�āsı dil-i pākiñe mūnis olsun. Dilet’iñ tā’sı ma�nā cihetinden pāke 

muḳayyeddir, dil-i pāket taḳdīrinde.

1 S: hīç kimse andan ḫalāṣ olmaz. T, F: kimse andan ḫalāṣ olmazdır. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 S, M: Türkmenleriñ. 

4 S, M: buyurduġı. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

ك ار د ار  כ  
אك ارم  אن  م  دو از د
Hezār duşmenem er mī-konend ḳaṣd-ı helāk

Gerem tu dōstī ez-duşmenān ne-dārem bāk

Duşmenem; mīm ma�nā cihetinden helāk’e muḳayyeddir, helākem taḳdī-

rinde. Dōstī; yā żamīr-i ḫiṭāb.

Maḥṣūl-i Beyt: Biñ düşmen eger benim helākime ḳaṣd iderse ya�nī beni 

helāk eylemege niyyet iderse, eger sen dostum iseñ düşmānlardan bāk ṭutmam, 

ya�nī ḳayırmam ve eymenmem.

Beyt:  Eger yārim benimle yār olursa

  Ne ġam �ālem ḳamu aġyār olursa

ه  دارد אل  ز ا ا و
ك و    د از   

Merā umīd-i viṣāl-i tu zinde mī-dāred

Vu ger ne ṣed rehem ez-hecret’est bīm-i helāk

Ümīd- viṣāl-i tu lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Beni seniñ viṣāliñ ümīdi diri ṭutar, ve-illā yüz kerre seniñ 

hecriñden helākim ḳorḳusı vardır, ya�nī helāk olmaḳ ḳorḳusı var.

م  אد    ا از 
אك אن  אن כ از     אن ز ز

Nefes nefes eger ez-bād ne-şnevem būyet

Zemān zemān konem ez-ġam çu gul girībān çāk

Nefes nefes ve zemān zemān; buña �ilm-i Bedī�’de ṣan�at-ı tekrār dirler. 

Bunda nefes’den murād sā�atdir.
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Maḥṣūl-i Beyt: Sā�at-be-sā�at bāddan eger seniñ būyuñ işitmesem 

zamān-be-zamān ya�nī her zamān gül gibi yaḳamı çāk iderdim.

אت אل   اب دو  از  رود 
אك א اق   ر  ر دل ا د 
Reved be-ḫāb du-çeşm ez-ḫayāl-i tu heyhāt

Buved ṣabūr dil ender-firāḳ-ı tu ḥāşāk

Reved be-ḫāb ve buved ṣabūr istifhām-ı inkārīlerdir. Ḥāşāk ve ḥāşā lek 

ikisi bir ma�nāyadır, edāt-ı istiẟnālardır, tenzīh ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫayālinden iki gözüm uyḳuya varır mı heyhāt, ya�nī 

varmaz. Seniñ firāḳıñda göñül ṣabūr olur mu, ḥāşāk, ya�nī olmaz.

ی  ا  ز ز  כ د
אك ی  و   ز د  כ د

Eger tu zaḫm zenī bih ki dīgerī merhem

Vu ger tu zehr dehī bih ki dīgerī tiryāk

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān eger sen baña zaḫm urursañ yegdir ki ġayrisi 

merhem vire ve eger zehir virürseñ yegdir ki ġayrisi tiryāk. Ḥāṣılı, seniñ cefāñ 

ġayriniñ vefāsından yeġdir.

ا א ا א כ   ب 
اك ن  כ אب ان  ن رو  

Bi-ḍarbi seyfike ḳatlā ḥayātuna ebedā

Li-enne rūḥī ḳad ṭābe en yekūne fedāk

Bi-ḍarb; bā ḥarf-i isti�ānet, ḳatl’e müte�alliḳ, ḍarb’ıñ seyf’e iżāfeti maṣda-

rıñ fā�iline iżāfetidir ve kāf’a iżāfet lāmiyyedir. Ḳatlā taḳdīren merfū� mübtedā, 

ḥayātunā lafẓen merfū� ḫaberi. Lākin mübtedā ile ḫaber beyninde muṭābaḳat 

şarṭ iken bunda fevt olmuş, zīrā ḳıyās ḥayātun veyā ḥayātī idi. Pes, bu beyti 

Ḫāce’ye isnādda vehn var. Ebedā zamān-ı istiḳbāl içün ẓarfdır, ammā isti�māli 

nefye maḫṣūṣdur, pes, iẟbātda isti�māli ḫilāf-ı vaż�dır. Ḥāṣılı, bu beyti devāvīn-i 

Ḫāce’de bulmadıḳ, ammā şāriḥler ẕikr eyledikleriçün biz de īrad eyledik �aczi-

mize ḥaml olunmasun diyü, velākin terki evlā idi, Ḫāce’ye sū�-i ẓann gelme-

sün içün. Li-enne; lām ḥarf-i ta�līl, ḥayāt-ı ebede �illetdir. (M,T+ İnne ḥarfdir 

ḥurūf-i müşebbehun bi’l-fi�lden.) Rūḥī taḳdīren manṣūb ismidir, mużāf ol-

muşdur yā-yı mütekellime. (M,T+ Ḳad bunda ḥarf-i taḥḳīḳdir. Ṭābe fi�l-i māżī. 
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En ḥarf-i maṣdar-i yekūne, te�vīl-i maṣdarda en-i maṣdariyye ile.) Ṭābe’niñ 

fā�ili ve ismi taḥtında müstetir rūḥ’a rāci� (357b) żamīrdir. Fedāke taḳdīren 

manṣūb ḫaberidir, kāf’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline  iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳılıcıñ ḍarbıyle beni öldürmek ebedī dirligimizdir, yāḫud 

ḍarb-ı şimşīriñle beni ḳatliñ ebedī ḥayātımızdır, zīrā rūḥum saña fedā olmaḳ 

gökçekdir yāḫud gökçek oldı. Bu beyt maḳūl-i Ḫāce ise 
afa’llāhu 
anhu, ammā 

ẓannım budur ki iftirādır.

م אن  כ   ز 
اك ارم از   כ  و د 

�İnān me-pīç ki ger mī-zenī be-şemşīrem

Siper konem ser-i destet ne-dārem ez-fitrāk

Destet tā’sı ma�nā cihetinden fitrāk’e muḳayyeddir, ez-fitrāket taḳdīrinde.

Maḥṣūl-i Beyt: Dizginiñi benden çevirme ya�nī benden i�rāż eyleme ki, eger 

beni ḳılıçla da urursañ başımı ḳalḳan idüp elimi fitrākiñden ṭutmam (M,T+ ya�nī 

çekmem. Ḥāṣılı, beni ḳılıçla da çalarsañ elimi fitrākinden girü ṭutmam.)

א  אن כ    כ ا 
د  כ כ ادراك ر دا 

Tu-rā çunān ki tuyī her naẓar kucā bīned

Be-ḳadr-i bīnīş-i ḫod her kesī koned idrāk

Bīnīş ism-i maṣdardır, görüş ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Seni şöyle ki sensin, her naẓar ḳanda görür? Ya�nī seni 

kemāhiye her bir naẓar göremez1. (S,M+ Herkes) kendi bīnīşi miḳdārınca seni 

idrāk eyler.

א د  אن     آن ز
אك כ   כ  در   روی 

Be-çeşm-i ḫalḳ �azīz ān zamān şeved Ḥāfıẓ

Ki ber-der-i tu nihed rūy-ı meskenet ber-ḫāk

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ ḫalḳıñ gözine ol zamān �azīz olur ki seniñ ḳapıñda 

meskenet yüzini ḫāke ḳoya, ya�nī seniñ ḳapıñ ṭopraġında iẓhār-ı meskenet ey-

ledikde2 �azīz-i cihān olur.

1 M: görmege ḳādir degildir. 

2 M: iẓhār-ı meskenet idüp yüz ḳoduḳda. 
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[LĀM HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-lām1

356

 Ez-Baḥr-i Mücteẟ
Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

ل אل و ا  א  ی   כ ا 
ل א و و  כאر   ر 

Eger be-kūy-ı tu bāşed merā mecāl-i vuṣūl

Resed be-devlet-i vaṣl-ı tu kār-ı men be-uṣūl

Maḥṣūl-i Beyt: Eger seniñ maḥalleñe baña vuṣūle mecāl olursa seniñ vaṣlıñ 

devletinde benim işim uṣūle ve ḳānūna irişür, ya�nī işim muḳannen olur.

א ده ز  آن دو  ر ار 
ل כ ده ز  آن دو   اغ 

Ḳarār burde zi-men ān du sunbul-i ra�nā

Ferāġ burde zi-men ān du nergis-i mekḥūl

Maḥṣūl-i Beyt: Benden ol iki sünbül-i ra�nā ḳarārı iletmiş, ferāġı da ben-

den iletmiş ol iki mükaḥḥal nergis, ya�nī sürmelenmiş2 iki göz.

 دل ز     دارد
ل ادث  آ  د ز ژ 
Çu dil zi-cevher-i mihr-i tu ṣayḳalī dāred

Buved zi-jeng-i ḥavādiẟ her āyine maṣḳūl

Mihr muḥabbet. Ṣayḳalī; yā ḥarf-i tenkīr. Jeng pās. Ḥavādiẟ ḥādiẟeniñ 

cem�i, beliyye ve muṣībetden kināyetdir. (M,T+ Maṣḳūl ism-i mef�ūldür, ṣayḳal-

lanmış dimekdir.)

1 S: Fī ḥarfi’l-lām.

2 M, T: kuḥllenmiş. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Çünki göñlüm seniñ muḥabbetiñ cevherinden ṣayḳal ṭu-

tar, elbette ḥavādiẟ pasından maṣḳūl olur, ya�nī seniñ muḥabbetiñden ṣafā kesb 

eyleyen göñül jeng u keder-i ḥavādiẟ-i rūzgārdan pāk ü ṣāfī olur. Ḥāṣılı, cefā-yı 

rūzgārdan münfa�il olmaz1.

א אل ز  כ   
ل م  در آن  כ   

Men-i şikeste-i bed-hāl zindegī yābem

Der-ān nefes ki be-tīġ-i ġamet şevem maḳtūl

Men-i şikeste-i bed-hāl beyāniyyelerdir. Zindegī; yā ḥarf-i maṣdar, dirlik 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben bed-hāl-i şikeste ḥayāt bulurum ya�nī tāze dirlik kesb 

iderim ol nefesde ya�nī ol zamānda ve ol sā�atde ki seniñ ġamıñ ḳılıcıyla maḳtūl 

olam. Ḥāṣılı, seniñ ġamıñdan ölmek ḥayāt-ı ebedī kesb eylemekdir.

ت  אن و دل  ده ام ای  م כ  
ل د  א   دل   כ 
Çi curm kerdeem ey cān u dil be-ḥażret-i tu

Ki ṭā�at-i men-i bī-dil ne-mī-şeved maḳbūl (358a)

Maḥṣūl-i Beyt: Ne günāh eylemişim ey cān u dil seniñ ḥużūruña veyā 

ḥużūruñda ki ben bī-diliñ ṭā�ati seniñ ḳatıñda maḳbūl olmaz.

ای  زر و زور   در    
ل وج و د ارم ره  אب   

Çu ber-der-i tu men-i bī-nevā-yı bī-zer u zūr

Be-hīç bāb ne-dārem reh-i ḫurūc u duḫūl

Nevā, nūn’uñ fetḥi ve żammıyla, baylıḳ (S,M+ ve azıḳ) ve ni�met ma�nāsı-

na gelür. Ḫurūc çıḳmaḳ ve duḫūl girmek, ṣan�at-ı teżād ḳabīlindendir2. Bāb 

īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur; biri vech, birisi ḳapı ma�nāsındadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki seniñ ḳapıñda ben zer u zūrsuz bī-nevāyım ya�nī 

faḳīr u ḥaḳīrim, hīç bir vecihle duḫūl ü ḫurūca yol ṭutmam, ya�nī yolum yoḳ-

dur. (S,T+ Bu beyt beyt-i ātīye merhūndur.)

1 M: cefā-yı rūzgārdan ḳurtulup pāk olur, girü münfa�il-ḫāṭır olmaz. 

2 S: Ḫurūc ve duḫūl ṣan�at-ı teżād ḳabīlindendir. 
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אره כ م   ن  א روم  כ  כ
ل אر  ر روز כ  ام ز  

Kucā revem çi konem çūn şevem çi çāre konem

Ki geşteem zi-ġam-ı cevr-i rūzgār melūl

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanda gideyim, nice ideyim, ne eyleyeyim, ne çāre ḳılayım 

ki rūzgārıñ cevri ġamından melūl olmuşum. 

א אی  ا ز دل    
ول אه  ار א در دل   כ 
Ḫarābter zi-dil-i men ġam-ı tu cāy ne-yāft

Ki sāḫt der-dil-i tengem ḳarārgāh-ı nuzūl

Ḳarārgāh-ı nuzūl lāmiyye, ḳonmaḳ ḳarārgāhı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ġamıñ benim göñlümden ḫarābraḳ yer bulmadı ki 

dil-i tengimde ḳonmaḳ ḳarārgāhını peydā eyledi, ya�nī ḳonup ḳarār idecek yer 

eyledi göñlümi1.

א ش   אز و  رد  
ل אش  ا  כ  ز   ر

Be-derd-i �ışḳ bi-sāz u ḫamūş şev Ḥāfıẓ

Rumūz-ı �ışḳ me-kon fāş pīş-i ehl-i �uḳūl

Bi-sāz ḳāni� ol dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ derdiyle ḳāni� ol ve epsem ol Ey Ḥāfıẓ, �ışḳ rumūzını2 

fāş eyleme ehl-i �uḳūl ḳatında, ya�nī ehl-i ẓāhir ḳatında esrār-ı �ışḳı keşf eyleme 

ki rüsvā olmayasın.

1 M: yer eyledi cānān benim göñlümi. 

2 M: rumūzını ve sırrını. 
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

اب  م از     
اب  א دار  אد ز כ כ כ 

Be-�ahd-i gul şudem ez-tovbe-i şerāb ḫacil

Ki kes me-bād zi-kerdār-i nā-ṣavāb ḫacil

Kerdār, kāf-ı �Arabīniñ fetḥiyle, vaṣf-ı terkībīdir, ārīden’den, kerd işdir1, 

fi�il ma�nāsına, kerden’den me�ḫūẕ, ma�nāsı fi�li vücūda getüricidir, ṣoñra �amel 

ma�nāsına isti�māl eylediler, te�emmel.

Maḥṣūl-i Beyt: Gül devrinde şarāba tevbeden ḫacil oldum ki kimse 

nā-ṣavāb �amelden ḫacil olmasun. Ḫacil ṣıfat-ı müşebbehedir, utanaġan ma�nā-

sına, ammā ekẟer ism-i fā�il ma�nāsına isti�māl iderler.

א  دام ر و  ز  ح 
אب  א   א و   ز 

Ṣalāḥ-ı men heme dām-ı reh’est u men zīn baḥẟ

Niyem zi-şāhid-i sāḳī be-hīç bāb ḫacil

Baḥẟ ẟā-yı müẟelleẟe iledir, (M,T+ tā ile) ṭāli� ma�nāsına baḫt degildir, ġaflet 

olunmaya2, (M+ baḥẟ’den bunda murād da�vādır)3.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ṣalāḥım ve taḳvām ṭarīḳ-i �ışḳda yol ṭuzaġıdır, ḥāl-

buki ben bu baḥẟden ya�nī baḥẟ-i rāh-ı �ışḳdan, şāhid u sāḳīden hīç bir vechile 

ḫacil ü şermende degilim.

ا  ن כ ر  دوش از  ز 
اب  وان   در  

Zi-ḫūn ki reft şeb-i dūş ez-serāçe-i çeşm

Şudīm der-naẓar-ı şeb-revān-ı ḫāb ḫacil

1 S: Kerd, kāf-ı �Arabīniñ fetḥiyle, isimdir. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 <S+ Kelām-ı Fārisīde ẟā olmamaġla baḫtı ẟā ile şerḥ itmişler, ancaḳ aṣlı lafẓ-ı Fārisidir ki, tā ile ve ḫā-i 

mu�ceme ile, baḫt ṭāli� u devlet ü ġınā ma�nāsına olduġını Ṣıḥāḥ-ı Cevherī ve Burhān-ı Ḳāṭı� gibi 

mu�teber lüġatler de yazmışdır, ẟā ile yazanlar bulamadıḳ. Nāmıḳu’l-ḥurūf Es-seyyid İbrāhīm Ḥamdī.>
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Serāçe serā’nıñ taṣġīridir ki serāy’dan muḫaffefdir. Naẓar-ı şeb-revān-ı ḫāb 

lāmiyye ve beyāniyyedir. Şeb-revān vaṣf-ı terkībīdir, gice gidici dimekdir, elif 
ve nūn edāt-ı cem�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dün gice gözüm sarāycıġından aḳan ḳandan uyḳu 

şeb-revleriniñ naẓarında (S,M+ şermende ve) ḫacil olduḳ, ya�nī çoḳ ḳan aġlamaḳ-

dan gözüme uyḳu (358b) gelmedügi cihetden uyḳudan utanurum. Uyḳuya 

şeb-revlik iẟbātı ekẟer uyḳu gice olduġiçündür.

ای כ  אب و  ی از آ و  
אب  כ  ز  در روی آ

Tu ḫūb-rūterī ez-āftāb u şukr-i Ḫudāy

Ki nīstem zi-tu der-rūy-ı āftāb ḫacil

Ḫūb-rū (M,T+ vaṣf-ı terkībīdir, güzel yüzli ma�nāsına ve ter edāt-ı tafḍīl ve) 

yā żamīr-i ḫiṭāb.

Maḥṣūl-i Beyt: Sen āfitābdan güzel yüzlüreksin1. Ḫudā’ya şükür ki senden 

āfitāb yüzinde ḫacil ü şermende degilim, ya�nī güneşle sen berāber olsañ andan 

güzel görinürsün. Pes, seniñ cihetiñden (M,T+ āfitab yüzinde) utanmazam.

אر   ز  כ د כ 
اب  ال  و از  כ از 

Buved ki yār ne-pursed guneh zi-ḫulḳ-ı kerīm

Ki ez-su�āl melūlīm u ez-cevāb ḫacil

(M,T+ Ḫulḳ, ḫā’nıñ żammıyla, ḫūy ma�nāsınadır. Ki ḥarf-i ta�līl.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ola ki yār ḫulḳ-ı kerīminden günāhımızı teftīş idüp ṣor-

maya, zīrā su�ālinden melūl ve cevābından ḫaciliz. Ḥāṣılı, su�āli de cānımıza 

�aẕāb, cevābı da.

א ام א  אب    رخ از 
אب  אرئ  از   

Ruḫ ez-cenāb-ı tu �omrī’st tā ne-tāfteem

Niyem be-yārī-i tevfīḳ ezīn cenāb ḫacil

Maḥṣūl-i Beyt: Yüzümi seniñ āsitānıñdan bir �ömürdür ya�nī bir zamān-

dır ki ġayri cānibe döndürmemişim. Allāhu Te�ālā’nıñ tevfīḳi yoldaşlıġıyla bu 

cenābdan ḫacil degilim (M,T+ ya�nī şermende degilim), zīrā vefāsızlıḳ eylemedim.

1 S: Ḫūb-rūytersin, āfitābdan güzelsin veyā güzel yüzlüreksin. 
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ه ز אم ز  ا   
اب  ا  از     

Çi-rā be-zīr-i leb-i cām zehr-ḫande zened

Eger ne ez-leb-i la�l-i tu şud şerāb ḫacil

Zehr-ḫande beyāniyyedir, ġażabdan1 gülmege dirler, ya�nī ba�żı kimse 

ġażab vaḳtinde güler, ol gülmege (M,T+ zehr-ḫand ve) zehr-ḫande dirler ve 

ġażabla baḳmaġa zehr-çeşm dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Mıṣrā�-ı evvel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Buyurur ki niçün 

ḳadeḥ dudaġı altında zehr-i ḫande urur2, ya�nī niçün ġażab gülişi güler3 eger 

seniñ leb-i la�liñden şarāb  ḫacil ü şermende olmadıysa? Bāde ile ṭolu ḳadeḥiñ 

kenārı4 ḳadeḥe tāze dolduḳda bir miḳdār köpürüp ḫurde ḫurde ḥabāblar peydā 

ider, o ḥālete zehr-ḫande5 dirler.

כ  در  روا   ار 
אب  ۀ آن   כ  ز 

Revā’st nergis-i mest er fikend ser der-pīş

Ki şud zi-şīve-i ān çeşm-i pur-�itāb ḫacil

Revā (M,T+ cevāz ma�nāsınadır ve) muḳaddem ḫaber. Nergis-i mest 
mu�aḫḫar mübtedā ve iżāfet beyāniyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. Pur-�itab �itābı çoḳ6 

dimekdir, ḫışm u ġażabla baḳmaġa �itāb dimiş7.

Maḥṣūl-i Beyt: Revādır eger nergis-i mest başın öñine düşürürse, niteki 

mestleriñ de�bidir. Zīrā ol cānānıñ pür-�itāb çeşminiñ şīvesinden ḫacil ü şer-

mendedir, ḫacāletinden başını öñine bıraġur ḫacil olan kimse.

אب  ازان  آب  כ 
א و ا   آب  ز  

Niḳāb-ı ẓulmet ezān best āb-ı Ḫıżr ki geşt

Zi-ṭab�-ı Ḥāfıẓ u īn şi�r-i hemçu āb ḫacil

1 M: ġażab maḥallinde. 

2 M, S: urursın. 

3 M, S: gülersin. 

4 M: kenārında. 

5 S: ḫande. 

6 M: �itābı ve �iḳābı çoḳ. 

7 S, M: dirler. 
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Niḳāb-ı ẓulmet beyāniyyedir. Ezān edāt-ı ta�līl. Ki ḥarf-i beyān. Geşt 
mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Niḳāb, best’iñ mef�ūlün bihi ve āb-ı Ḫıżr fā�ili.

Maḥṣūl-i Beyt: Āb-ı ḥayāt ḳarañlıḳ niḳābını anıñçün bāġladı, ya�nī anıñ-

çün ẓulümāt içine girdi ki ḫacil oldı Ḥāfıẓ’ıñ ṭab�ından ve ṣu gibi pāk şi�rin-

den. Ḥāṣılı, āb-ı ḥayāt bu ma�nālardan ẓulmete pinhān oldı ki ḫacāletini kimse 

görmesün.

ف אب  ازان  رخ  در 
אب  כ  ز   در 

Ezān nuhuft ruḫ-ı ḫīş der-niḳāb-ı ṣadef

Ki şud zi-lu�lu�-i naẓmem dur-i ḫoş-āb ḫacil

Ezān edāt-ı ta�līl. Nuhuft, (M,T+ nūn’uñ ve hā’nıñ żammeleriyle) fi�l-i māżī 

müfred ġā�ib, gizledi dimekdir, (359a) ruḫ-ı ḫīş mef�ūl-i ṣarīḥi ve iżāfet lāmiy-

ye. Der-niḳāb-ı ṣadef ẓarf-ı nuhuft ve iżāfet beyāniyyedir. Ki ḥarf-i beyān. 

Lu�lu�-i naẓmem beyāniyye ve lāmiyyedir. Dur-i ḫoş-āb da beyāniyye ve nu-
huft’uñ fā�ilidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Anıñçün kendi rūyını ṣadef niḳābında (M,T+ veyā niḳābına) 

gizledi ki benim naẓmım incüsinden dürr-i ḫoş-āb ḫacil oldı. Ḥāṣılı1, inci be-

nim lü�lü� gibi naẓmımdan ḫacil olduġından ṣadef niḳābına gizlendi.

1 M: Ḥāṣıl-ı kelām ve mefhūm-ı merām. 
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Ve lehu eyżan
Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

ن  و   ای ر 
אن و دل  ده   כ

Ey ruḫet çun ḫuld u la�let selsebīl

Selsebīlet kerde cān u dil sebīl

Cennet bıñarlarından birisiniñ adı selsebīl’dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, ruḫuñ cennet ve la�l-i lebiñ selsebīldir. Selsebīl 

saña cān u dilini (M,T+ sebīl ü) fedā eylemiş.

د  אن     
د  را   

Sebz-pūşān-ı ḫaṭet ber-gird-i leb

Hemçu mūrān’end gird-i selsebīl

Sebz-pūş vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ pūşīden’den, yeşil giyici,) elif ve nūn edāt-ı 

cem�dir, ḫaṭṭ’a iżāfet beyāniyye ve ḫaṭṭ’ıñ tā’ya lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānān, lebiñ eṭrāfında ḫaṭṭıñ sebz-pūşları selsebīl eṭrā-

fında ḳarıncalar gibidir. Sebz-pūşları cem� eyledügi mūrān i�tibāriyledir, ve-illā 

ḫaṭṭ-ı leb bir māhiyetdir, cem�iyyet iḳtiżā eylemez. Pes, imdi ḫaṭṭıñ her bir 

ḳılını1 bir mūra teşbīh idüp cem� eylemiş, (M+ fe-te�emmel.)

אن  א رب ا آ כ در 
دی   אن כ כ د כ زا

Yā Rab īn āteş ki der-cān-ı men’est

Serd kon zānsān ki kerdī ber-Ḫalīl

Maḥṣūl-i Beyt: Yā Allāh, bu āteş ki benim cānımdadır, bunı serd eyle, şöyle 

ki Ḫalīl peyġambere2 serd idüp gülistān eylediñ.

1 S: her birini. 

2 S: Ḫalīl 
aleyhi’s-selāma.
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אن אل ای دو א    
א   زان כ او دارد 

Men ne-mī-yābem mecāl ey dōstān

Zān ki ū dāred cemālī bes cemīl

Maḥṣūl-i Beyt: Ben mecāl bulmam ey dostlar, ya�nī bende mecāl ḳalmadı, 

zīrā cānānıñ cemāli ziyāde cemīldir, ya�nī yüzi ḳatı güzeldir1.

ن  ل  א  و  אی 
א   אه و  א כ د 

Pāy-ı mā leng’est u menzil çun behişt

Dest-i mā kūtāh u ḫurmā ber-naḫīl

Çun behişt didügi ıraḳlıḳdan kināyetdir. Naḫīl ve līne ḫurmā aġacınıñ 

özdekidir2.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim ayaġımız aġsaḳ3 ve varacaḳ menzil cennet gibi ıraḳ-

dır. Ve elimiz ḳıṣa ve ḫurma yemişi aġacı (M+ uzun,) üzerindeki (M+ yemişe) 

elimiz irişmez. Ḥāṣılı, menzil-i cānān ba�īd ve kendi �ālī-cenāb, ne ayaġımız 

menziline irişebilür ve ne elimiz (F+ leb-i) ḫurmāsına.

אوك   در  
אده دارد     ا

Nāvek-i çeşm-i tu der her gūşe�i

Hemçu men uftāde dāred ṣed ḳatīl

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ  çeşmiñ nāveki her köşede benim gibi yüz maḳtūl ṭu-

tar, ya�nī yüz benim gibi maḳtūli vardır dimekdir. Uftāde, men lafẓına muḳay-

yed olmaḳ cā�iz ve dāred’e muḳayyed olmaḳ daḫi cā�izdir, ya�nī ben üftāde gibi 

veyā benim gibi üftāde ṭutar, ya�nī üftādesi var.

אر א از    
אی  אده  در  ر ا  
Ḥāfıẓ ez-ser pence-i �ışḳ-ı nigār

Hemçu mūr uftāde şud der-pāy-ı pīl

1 M: ya�nī yüzi, ḥāṣılı, rūy-ı zībāsı ḳatı güzeldir. 

2 M: uzunıdır. 

3 M: aḳsaḳ. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ nigārıñ ya�nī cānānıñ �ışḳı ser-pençesinden fīl ayaġı-

na düşmüş ḳarınca gibi oldı, ya�nī ziyāde zebūn u maġlūb oldı.

אز א و  و  א را  אه 
ا ز  ی כ  אد و  
Şāh-ı �ālem-rā beḳā vu �izz u nāz

Bād u her çīzī ki ḫāhed zīn ḳabīl

Maḥṣūl-i Beyt: Şāh-ı �ālemiñ beḳāsı ve �izz ü nāzı olsun ve her nesneyi ki 

bu cümleden diler, ya�nī �ālemde her nesneyi ki ister, Allāhu Te�ālā aña müyes-

ser eylesün dimekdir.

359

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt

א د وان را    ر
دم  ر ر כ آب  ا

Reh-revān-rā �ışḳ bes bāşed delīl

Āb-ı çeşm ender-reheş kerdem sebīl

Reh-rev vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ revīden’den, yola gidici,) elif ve nūn edāt-ı 

cem�dir ve rā edāt-ı mef�ūl. �Işḳ mā-ba�diyle muḳaddem (359b) ḫaber ve delīl 
mu�aḫḫar mübtedā. (M+ Āb-ı çeşm mübtedā, kerdem sebīl ḫaber.)

Maḥṣūl-i Beyt: Sālik �āşıḳlara �ışḳ delīl yeter, ya�nī ser-menzil-i viṣāle var-

maġa �ışḳ ḳulavuz1 yeter. Gözüm yaşını anıñ yolında sebīl eyledim.

אب א כ آرد در  כ  ج ا
ن  آن כ כ را  

Mevc-i eşk-i mā key āred der-ḥisāb

Ān ki keştī rānd ber-ḫūn-ı ḳatīl

1 S, M: ḳulaġuz. 
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(M,T+ Ḳatīl maḳtūl ma�nāsınadır, ya�nī fa�īl fā�il ma�nāsınadır.)

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim göz yaşımız mevcini ḳaçan naẓara getürür, ya�nī 

bizim eşk-i çeşmimize ḳanda iltifāt ider ol kimse ki maḳtūlüñ ḳanı üzere gemi 

sürdi, ya�nī ol ḳadar ḳanlar aḳıtdı ki üstinde gemi yürümege mümkün oldı. 

Bunda ḳāfiye żarūreti içün ḳatīl īrād eylemiş, ve-illā ḳatlā maḥalli idi ki cem�-i 

ḳatīldir, meger cins-i ḳatīl murād ola.

א  אری    ا
ی ا   ا  
İḫtiyārī nīst bed-nāmī-i men

Ḍallenī fi’l-�ışḳı men yehdi’s-sebīl

İḫtiyārī; yā ḥarf-i nisbet. Ḍallenī; aṣlı ḍallenī �anir-reşād’dır, �an ḥarfiyle 

ta�diye iden efā�ldendir, ḍarabe bābından muzā�afdır. Fi’l-�ışḳ ya�nī fī ṭarīḳi’l-�ışḳ 

dimekdir, mużāf maḥẕūfdur, ḍalle’ye müte�alliḳdir. Men maḥallen merfū� ve 

ḍalle’niñ fā�ili ve yā żamīr-i manṣūb muttaṣıl mef�ūli ve nūn ḥarf-i viḳāye. 

Yehdī fi�l-i mużāri�, fā�il-i żamīri taḥtında müstetir, men’e rāci�dir. Es-sebīl 
lafẓen manṣūb mef�ūl. Yehdī żarūret-i vezn ü ḳāfiye içün sākin oḳunur.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim bed-nāmlıġım iḫtiyārī degildir, belki ṭarīḳ-i �ışḳda 

beni ṭoġrı yoldan azdıran baña ṭoġrı yol gösterendir, ya�nī beni firḳate düşürdi 

vuṣlata īṣāle ḳādir olan.

ن د  אن   آ روی 
ن  ر  ش  א  آ 

Āteş-i rūy-ı butān ber-ḫod me-zen

Yā ber-āteş ḫoş guẕer hemçun Ḫalīl

(M+ Āteş-i rūy-ı butān iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Maḥbūblar rūyı āteşini kendiñe urma, ya�nī maḥbūblara 

�āşıḳ olup �ışḳ āteşini kendiñe urma, yāḫud āteş-i �ışḳ üzerinden ḫoş geç Ḥaż-

ret-i Ḫalīl peyġamber1 gibi. Ḥāṣılı, yā �āşıḳ olma veyā āteş-i �ışḳa ṣābir ol.

د כ   כ א   
ر ره  د א ا א  

Yā bi-nih ber-ḫod ki maḳṣıd gum konī

Yā me-nih pā enderīn reh bī-delīl

1 S: Ḥażret-i Ḫalīl 
aleyhi’s-selām.
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(M,T+ Yā bi-nih ber-ḫod; bi-nih; bā ḥarf-i te�kīd, nih, nūn’uñ kesriy-

le ve hā-yı aṣliyye ile, fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, nihīden’den, ḳomaḳ 

ma�nāsına. Pes, ma�nāsı yā kendiñ üzeriñe ḳo, ya�nī üstüñe ta�yīn eyle, ḥāṣı-

lı, muḳarrer bil. Maḳṣıd, ṣād’ıñ kesriyle, ism-i mekāndır, ḍarabe bābından. 

Gum konī fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, güm idersin. Me-nih fi�l-i nehy 

müfred muḫāṭab, ḳoma dimekdir, muḳābil-i bi-nih’dir.) Enderīn bunda 

edāt-ı ṣıladır.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā üzeriñe maḳṣıdı yitirmegi muḳarrer (M,T+ u mu�ayyen) 

bil, ya�nī vāsıṭasız viṣāl-i cānāna ḳaṣd iderseñ maḳṣıdıñı  güm idersin, ya�nī 

vuṣūl müyesser olmaz elbette, (M+ böyle) bil, yā ayaġıñı bu yola delīlsiz ḳoma, 

ya�nī rāh-ı viṣāl-i cānāna vāsıṭasız ve delīlsiz ayaḳ ḳoma ki müyesser olmaz.

כ آن  כ  א در  א
אی  א   در

Sālhā der-fikr-i ān beytem ki goft

Pīlbānī ber-leb-i deryā-yı Nīl

Ki ḥarf-i beyān. Goft mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur ve maḳūl-i ḳavl bun-

dan ṣoñra gelen beytdir. Pīlbān; pīl Fārisīce fīl ma�nāsınadır, belki fīl pīl’den 

mu�arrebdir ve bān edāt-ı fā�ildir, fīlci ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Yıllardır ki ol beytiñ fikrindeyim ki bir fīlci Nīl deñiziniñ 

kenārında didi.

אد  א  م  א ر
אد  אن  و و  א 

Yā rusūm-ı pīlbānī yād gīr

Yā me-rev Hindūstān bā-yād-ı pīl

(M,T+ Rusūm, rā’nıñ ve sīn’iñ żammeleriyle, resmiñ cem�idir, �ādet ma�nāsı-

na.) Pīlbānī; yā ḥarf-i maṣdar. (M,T+ Yād gīr ezber eyle ya�nī ḫāṭırıña al.) Hin-
dūstān; aṣlı be-Hindūstān idi, żarūret-i vezn içün (M,T+ bā-yı ṣıla) ḥaẕf olundı.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā fīlcileriñ �ādetlerini ve ḳānūnlarını ḥıfẓ eyle veyā fīl ẕik-

riyle Hindūstan’a gitme, ya�nī her şeyiñ şerā�iṭ ü levāzımını muḳaddem tedā-

rük eyle, andan ṣoñra ol şey�e mübāşir ol dimekdir. Beyt-i evvel Gülistān’dan 

tażmīn (360a) olunmuşdur.
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א ه   כ   א 
ی  א  و   א 

Yā me-keş ber-çihre nīl-i �āşıḳī

Yā furū-ber cāme-i taḳvā be-nīl

Nīl çivit ma�nāsınadır, iki mıṣrā�dā bile.

Maḥṣūl-i Beyt: Yā �āşıḳlıḳ nīlini ya�nī �alāmetini çehreñe çekme, ḥāṣılı, �āşıḳ 

olma, yāḫud taḳvā libāsını nīle yatur, ya�nī �āşıḳ olma veyā (M+ olursañ) melā-

meti ve rüsvāylıġı ḳabūl eyle. Ḥāṣılı, yā �āşıḳ olma veyā şi�ār u diẟār-ı taḳvāyı 

rüsvāylıḳ rengiyle boya, ya�nī muḳteżāsı1 üzere ol.

ان دو  ب    و 
اح   ا را  ا

Bī-mey u muṭrib be-Firdevsem me-ḫān

Rāḥatī fi’r-rāḥi lā fi’s-selsebīl

Rāḥ süci. Fi’r-rāḥi aṣlında fī şurbi’r-rāḥi idi, żarūret-i vezniçün mużāf terk 

olundı, selsebīl’den de mużāf maḥẕūfdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Mey ü muṭribsiz beni Firdevs-i a�lāya da�vet eyleme, zīrā 

benim rāḥat u ḥużūrum şürb-i bādededir, şürb-i selsebīlde degildir, ya�nī naḳd 

bādeyi dilerim, nesye selsebīl istemem dimekdir.

אر א   داری  א
אل و  ی   از  ور  د

Ḥāfıẓā ger ma�nī�i dārī bi-y-ār

V’er ne da�vā nīst ġayr ez-ḳāl u ḳīl

Ma�nī�i; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, eger bir ma�nāñ vār ise getür, ve-illā da�vāñ ḳāl ü 

ḳīlden ġayri degildir, ya�nī2 ma�nāsız da�vā hemān ḳīl ü ḳāldir, ya�nī ḳurı avurd 

u ṣavurddur.

1 S: ya�nī �ışḳ muḳteżāsı. 

2 M: ġayri degildir, ya�nī ma�nāsız da�vāñ ḳāluḳīlden ġayri degildir, ya�nī. 
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360

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hafīf1

Fā�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt2

אل אدی ای   ش  
אل אن و א  ر ز כ 
Ḫoş-ḫaber bādī ey nesīm-i şemāl

Ki be-mā mī-resed zemān-ı viṣāl

Ḫoş-ḫaber vaṣf-ı terkībīdir, eyi ḫaberli ma�nāsına. Bādī; (S+ bād) bunda 

īhām ṭarīḳiyle vāḳi�dir, ya�nī fi�l-i emr-i muḫāṭabdır, olasın ma�nāsına ve 

yel ma�nāsına, yā-yı ḫiṭābla. Nesīm-i şemāl (M+ beyāniyyedir,) şemāl şīn’iñ 

fetḥiyle meşhūrdur, lodos3 didikleri yeliñ ismidir, Ṣıḥāḥ fetḥ ile żabṭ eylemiş, 

ammā Lüġat-ı Sāmī’de fetḥ u kesr ile mażbūṭdur. Pes, kesr-i şīn’le ġalaṭdır 

dimek ġalaṭdır4. Ki, bād fi�il olduġı taḳdīrce ḥarf-i ta�līl olur, ammā ism olduġı 

taḳdīrce ḥarf-i beyāndır, te�emmel tedri5. Zemān-ı viṣāl lāmiyyedir6. <T,F+ 

Zemān-ı viṣāli nesīm ta�yīn eyledigiçün aña du�ā ider.>

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫoş ḫaberli olasın veyā ḫoş ḫaberli yelsin ey şimāl nesīmi, 

zīrā bize zamān-ı viṣāl irişür veyā ki bize zamān-ı viṣāl ki irişür, ya�nī yāriñ7 

ḫaberi, bu mıṣrā�ıñ mażmūnıdır.

אك ا א  ا 
אل אل  א  א 
Yā berīde’l-ḥimā ḥamāke’llāh

Merḥaben merḥaben te�āl te�āl

Berīd peyk ma�nāsınadır. Ḥimā ḥā’nıñ kesri ve mīm’iñ fetḥiyle ḳorı ma�nā-

sınadır, ya�nī ḳorınup ḥıfẓ olan8 nesne, cānānıñ mekān u menzili aġyārdan 

1 <T: Ez-Baḥr-i Mücteẟ>

2 <S: Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilāt> <T: Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün>

3 T, F: lodoz. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 M: tedebber. 

6 <S+ Bād-ı şimāle lodos dimişler, sehv-i ḳalem vardır. Bir ādem tamām maġribe teveccüh eylese ṣaġından 

gelen rūzgāra yıldız ve ḳarayel dirler, lodos degildir. Nāmıḳuhu>

7 M, T: bādıñ. F: yāriñ. 

8 S: żabṭ olunan. 
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maḥfūẓ u maṣūn olduġıçün �Arablar andan ḥimā ile ta�bīr iderler. Pes, �Arabıñ 

�ādetidir ki maḥbūbesiniñ1 ḫarmanını2 ḳorıya teşbīh iderler diyüp Gülistān’ıñ  
bu beytini eyledigi da�vāya şāhid getüren,

Beyt:  א א  ا ّ  ذ א 
א   א  א    ور ا

Mā merre min ẕikri’l-ḥimā bi-misma�ī

Lev semi�at vurḳu’l-ḥimā ṣāḥet ma�ī3

iki beytde bile vāḳi� olan ḥimā’yı añlamamış4. Ḥamāke; ḥamā fi�l-i māżī, 

ḍarebe bābından ve kāf żamīr-i manṣūb muttaṣıl ve lafẓatu’llāh fā�ili, Allāh 

seni ḥıfẓ eylesün dimekdir. Merḥaben kelimesiniñ taḥḳīḳi naḥiv kitāblarında 

meẕkūrdur. Te�āl fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, tefā�ul bābından, aṣlı tete�ālā 

idi, tā-yı evveli ictimā�-i tāeyn5 olduġıçün ḥaẕf oldı veyā �alāmet-i cezm içün, 

gel dimekdir, tekrār te�kīd-i lafẓī ḳabīlindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ḥimānıñ peyki, Allāh seni ḥıfẓ eylesün, merhabā mer-

hāba, gel gel.

ی  א  و  
אل א و כ ا ا ا 

Mā li-Selmā ve men bi-Ẕī-selemin

Eyne cīrānunā ve keyfe’l-ḥāl

Mā ism-i (360b) istifhām. Li-Selmā: lām ḥarf-i ṣıla. Selmā bir ḫatunuñ 

ismidir Leylā gibi. Vāv ḥarf-i �aṭf, men ma�ṭūfdur Selmā’ya. Bi-Ẕī-selem; bā 

ḥarf-i ẓarf, Ẕī-selem bir mekān-ı mu�ayyeniñ ismidir, niteki Ḳasīde-i Bürde’niñ 

evvelinde vāḳi�dir. Selem, sīn’iñ ve lām’ıñ fetḥalarıyla, beriyyede bir diken-

li aġacıñ ismidir. Eyne ẓarfdır ẓurūf-ı mekāniyyeden, ḳandadır dimekdir, 

muḳaddem ḫaber, cīran mu�aḫḫar mübtedā. Cīrān cār’ıñ cem�idir, ḳoñşılar 

dimekdir, aṣlı civrān idi, vāv yā’ya ḳalb olındı, mīzān gibi. Nā żamīr-i mecrūr 

muttaṣıl, mütekellim-i ma�a ġayrdan kināyetdir. Ve keyfe; vāv ḥarf-i �aṭf, keyfe 

ism-i mübhem-i ġayr-i mütemekkindir, ekẟer aḥvālden su�ālde vāḳi� olur bun-

daki gibi, muḳaddem ḫaberdir ve el-hāl mu�aḫḫar mübtedā.

1 S: maḥbūbınıñ. 

2 S, M: ḥaremini. 

3 Sevgilinin menzili ile ilgili benim kulağıma gelen haberleri şayet sevgilinin bulunduğu yerde yaşayan 

dağ güvercini işitseydi benimle birlikte feryad ü figan ederdi. 

4 <T+ Redd-i Şem�ī>

5 T: ictimā�-ı sākineyn. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Berīde su�āl idüp buyurur: Selmā’nıñ ḥāli nedir ve Ẕī-se-

lem’de olanıñ ḥāli nedir ve ḳoñşılarımız ḳandadır ve nedir ve nicedir ḥālleri1?

א א  אه   
אل א אن و ر  از 

�Arṣa-i bezmgāh ḫālī mānd

Ez-ḥarīfān u rıṭl-ı mālāmāl

�Arṣa-i bezmgāh beyāniyyedir. �Arṣa lüġatde sarāy ortasına dirler, ammā 

bunda meclis yeri murāddır. Rıṭl, rā’nıñ fetḥi ve kesriyle, yarım baṭmān, 

ammā bunda murād büyük ḳadeḥdir, belki nıṣf-ı baṭmān bāde alur ḳadeḥdir. 

Mālāmāl ṭopṭolı dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Meclis �arṣası ya�nī meydānı ḫālī ḳaldı bāde-nūşlardan2 ve 

ṭopṭolu ḳadeḥden3.

א ار    ا
ل א  ا א ا  א

�Afeti’d-dāru ba�de �āfiyetin

Fe’s�elū ḥālehā �ani’l-eṭlāl

�Afet fi�l-i māżī müfred müennes ġā�ibedir, �afā-ya�fū’dan ya�nī naṣara 

bābınıñ nāḳıṣ-ı vāvīsinden, maṣdarı �afā�un gelür, bir nesne maḥv olmaḳ, dār 
te�nīẟ-i ma�nevī olduġıçün mü�enneẟ ṣīġasını īrād eylemiş. �Āfiyet bir kimseden 

Allāhu Te�ālā belāyı def� eylemege dirler, ammā bunda ma�mūrluḳ murāddır. 

Ḥālehā; żamīri dār’a rāci�dir. Eṭlāl ṭalel’iñ cem�-i ḳılletidir, yurt yerine dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Dār ya�nī ev, ma�mūrluġından ṣoñra maḥv u münderis 

oldı. Pes, ḥālini yurt yerinden su�āl eyleñ, (M,T+ ya�nī maḥv olması yurt yerin-

den) ma�lūmdur, imdi ḥālini yurt yerinden ṣoruñ.

א   א כ  א ا
אل אز  روان  א  

Sāye efkend ḥāliyā şeb-i hecr

Tā çi bāzend şeb-revān-ı ḫayāl

1 S: ḳoñşılarıñız nedir ve niçedir ḥālleri? M: ḳonşılarımız ḳandadır ve ḥālleri nicedir. 

2 M: bāde-nūş yārāndan. 

3 M: ve mālāmāl ḳadeḥlerden ya�nī ṭopṭolu ḳadeḥlerden. 
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Şeb-i hecr beyāniyyedir. Tā �acabā ma�nāsınadır. Bāzend fi�l-i mużāri� cem�-i 

ġā�ibdir, bāzīden’den, oynarlar dimekdir. Şeb-revān-ı ḫayāl beyāniyyedir. 

Şeb-rev vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ revīden’den, gice gidici ma�nāsına,) elif ve nūn 

edāt-ı cem�dir. Şeb-rev’i ve şeb-revān’ı ekẟeri uġrı ma�nālarında isti�māl iderler. 

Niteki Kemāl-i Ḫocendī buyurur:

Beyt:  א אن  روان دارد  ز 
א   ا ز دا د رو ا ا 

Nişān-ı şeb-revān dāred ser-i zulf-i perīşāneş

Delīl-i rūşen’est īnek çerāġī zīr-i dāmāneş1

Ammā bunda muṭlaḳā gice yüriyenler murāddır, (M+ te�emmel.)

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāliyā hicrān gicesi sāye sāldı ya�nī ẓāhir oldı, �acabā bu hic-

rān gicesinde ḫayāl-i cānān şeb-revleri ne oyın oynarlar? Ya�nī bu hicrān ẓuhū-

rında ḫayāl-i cānān �acabā ne oyın oynar, ya�nī hicrāndan ne netīce ẓāhir olur2?

א אم   ا  ا
אل אن  א    
Ḳıṣṣatu’l-�ışḳı le’nfiṣāme lehā

Fuṣimet hāhunā lisānu maḳāl

Ḳıṣṣatü’l-�ışḳ lāmiyyedir (361a) mecāzen, lā ḥarf-i nefy-i ḥükm-i cinsdir. 

İnfiṣāme fetḥ üzere mebnī, ismidir lā’nıñ. Bunda infiṣām’dan murād inḳıṭā�-

dır,  ammā aṣlında fanmaḳdır3, bir vecihle ki biri birinden ayrılmaya. Meẟelā 

(M,T+ ba�żı kāse pāre pāre olur, ammā pāreleri biri birinden münfekk olmaz,) 

ammā ḳasm, ḳāf ’la, fanmaḳdır4 pāreler biri birinden ayrılmaḳ ṭarīḳiyle. Lehā, 
infiṣām’a müte�alliḳdir. Fuṣimet, fi�l-i māżī mebniyyün li’l-mef�ūl ṣīġa-i 

mü�enneẟ ġā�ibe, kesildi dimekdir. Hāhūna ism-i işāretdir mekān-ı ḳarīb içün. 

Lisān, lām’ıñ kesriyle, teẕkīr ü te�nīẟ beyninde müşterekdir, teẕkīr i�tibār ey-

leyen cem�ini elsine ṭutar, (M,T+ sīn’iñ kesriyle) ve te�nīẟ i�tibār eyleyen cem�ini 

elsun ṭutar, sīn’iñ żammıyla, ammā bir ḳavmiñ lüġatinden (M,T+ kināyet olsa) 

elbette mü�enneẟ müsta�meldir, bunda fuṣimet fi�line ḳā�im-maḳām fā�il vāḳi� 

olmuş, pes, mü�enneẟ i�tibār olunması lāzımdır, maḳāl’e iżāfeti beyāniyyedir.

1 Senin perişan zülfün hırsızların alametini taşıyor. Buna delil eteğinin altında ışık bulunması, yani zülfün 

altında yüzün bulunmasıdır.

2 M: ẓāhir ve bāhir olur. 

3 S: ufanmaḳdır. 

4 S: ufanmaḳdır. 
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Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ ḳıṣṣasına inḳıtā� yoḳdur, ya�nī bī-nihāyet ü bī-pāyān 

ḳıṣṣadır ki dükenmek bilmez. Pes, bunda lisān-ı maḳāl kesildi, ya�nī dille beyān 

olunur ḳıṣṣa degildir, zīrā ḳıṣṣa-i �ışḳ ḥālīdir, ḳālī degildir.

د ی כ   א  ك 
ل אه و  א و  آه از כ
Türk-i mā sūy-ı kes ne-mī-nigered

Āh ezīn kibriyā vu cāh u celāl

Kibriyā ve kebīr bir ma�nāyadır. Cāh manṣıb ve celāl �aẓamet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim cānānımız kimse cānibine1 naẓar eylemez. Āh bu 

kibriyā ve cāh u celālden.

אل   כ אل ا  
אل כ  כ ف ا 
Fī cemāli’l-kemāli nilte munā

Ṣarefe’llāhu �anke �ayne Kemāl

Cemāl bunda ḥüsündür ya�nī güzellik ve kemāl tamām ma�nāsına-

dır. Cemāl-i kemāl iżāfeti beyāniyyedir. Nilte fi�l-i māżī müfred müẕekker 

muḫāṭab, mebniyyun li’l-fā�il, nāle-yenālu’dan ya�nī �alime bābından, maṣdarı 

neyl gelür, (M,T+ nūn’uñ fetḥiyle, irişmek ma�nāsına.) Munā, (M,T+ mīm’iñ żam-

mı ve nūn’uñ fetḥiyle,) munye’niñ cem�idir, ārzū ma�nāsına ya�nī göñül dile-

gi2. (M,T+ Ṣarefe fi�l-i māżī, Allāh lafẓen merfū� fā�ili, bunuñ gibi yerlerde) ṣarf 
döndürmege dirler, meẟelā ‘ṣarefe 
inānehu’ dirler, dizginini döndürdi diyecek 

yerde3, ammā bunda ṣarefe defa�a ma�nāsınadır. �Anke; cārr ma�a’l-mecrūr ṣa-
refe’niñ mef�ūlün bih ġayr-i ṣarīḥidir, �ayne Kemāl mef�ūl-i ṣarīḥidir ve iżāfet 

lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Ey cānān, kemāl-i güzellikde 

ārzūlarıña irişdiñ, ya�nī ḥüsn-i kemālde murādātıña vāṣıl olduñ, Allāhu Te�ālā 

senden Kemāl’iñ gözini def� eylesün, ya�nī saña yavuz göz degirmesün. Göz 

degmekde �ayn-i Kemāl isti�mālleriniñ aṣlı budur ki Huẕeyl ḳabīlesinde Kemāl 

adlı bir �Arab var imiş, her nesneye ki imrenmekle veyā ārzū-yı nefsānīyle naẓar 

1 S: bizim cānānımız cānibine kimse. 

2 M: dilegi nesne. 

3 S: döndürse gidecek yere. 
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eylese elbette ol naẓar itdügi şeye gözi degüp helāk olur imiş1, ṣoñra teşbīh ü 

isti�āre ṭarīḳiyle her yavuz göze �ayn-i Kemāl didiler, bi-ḥasebi’l-lüġat Kemāl’iñ 

gözi dimekdir, fa’ḥfaẓ. Pes, mıṣrā�-ı ẟānī du�ā-i leh’dir. Mıṣrā�-ı evvelde nilte 

fi�lini mütekellime isnād idüp ma�nāsını kemāl-i cemālinde irişdim ārzūlara 

diyen cemāl-i kemāle2 vāṣıl olmamış3. İki mıṣrā�da bile vāḳi� olan kemāller 

tecnīs-i tām ṭarīḳiyledir.

א  ی  א א  و  א
אل אن   א א 

Ḥāfıẓā �ışḳ u ṣābirī tā çend

Nāle-i �āşıḳān ḫoş’est bi-nāl

Sābirī; yā ḥarf-i maṣdardır. Tā bunda ilā ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, �ışḳ u ṣābirlik4 niceye dek, �āşıḳlarıñ inildisi ḫoş-

dur, iñile5. Ya�nī �āşıḳāne feryād u zārīlıḳ maḳbūldür. Pes, imdi feryād eyle ey 

Ḥāfıẓ.

361

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

א כ و  ده د را    ای 
א א   وای כ  

Ey burde dilem-rā tu bedīn şekl u şemā�il

Pervā-yı keset nīst cihānī be-tu mā�il

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūfdur, (361b) taḳdīri, ey göñlümi iletmiş 

cānān, (M+ ya�nī ey benim göñlümi alup gitmiş cānān dimekdir.) Tu bunda 

muḳḥamdır, olmasa da ma�nāya ḫalel virmez. Ḥāṣılı, bu ġazel ve bundan ṣoñ-

ra gelen ġazel Ḫāce’niñ olduġında naẓar var. Bedīn; bā ḥārf-i muṣāḥabet ve 

1 S, T: naẓar eylese elbette ol manẓūrına gözi degermiş. 

2 M: kemāl-i cemāle. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī>

4 T: ṣābırlıḳ. 

5 M: imdi iñle. 
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dāl hemzeden mübeddeldir, aṣlında īn idi. Şekl ṣūret ma�nāsınadır. Şemā�il 
şimāl’iñ cem�idir, aḫlāḳ dimekdir. Cihānī mübtedā ve yā ḥarf-i tenkīr. 

Be-tu; bā ḥarf-i ṣıla, mā�il’e müte�alliḳ ve mā�il ḫaber-i mübtedādır. Cihānī 
be-tu mā�il cümlesi cümle-i ḥāliyyedir, vāv bunda żarūret-i vezniçün ḥaẕf 

olunmuşdur. 

Maḥṣūl-i Beyt: Ey bu şekl ü şemā�il ile göñlümi iletmiş cānān, seniñ kim-

seden pervāñ yoḳdur1, ya�nī kimse içün pervā çekmezsin, ḥālbuki cihān saña 

mā�ildir.

אن  آه כ از دل و    ای 
א  כ از دل     כ 

Geh āh keşem ez-dil u geh tīr-i tu ey cān

Pīş-i tu çi gūyem ki çihā mī-keşem ez-dil

Maḥṣūl-i Beyt: (M,T+ Dilimden) geh āh çekerim ve gāh seniñ tīriñi. Ey cān, 

seniñ ḳatıñda ne diyeyim ki neler çekerim (M,T+ dilden.) Neler çekerim dilden 

didüginde iki i�tibār var. Birisi diliñ ucından neler çekerim, birisi de diliñ için-

den neler çekerim, te�emmel tedri2. Bu beyt ṭarz-ı Āṣafī’ce vāḳi� olmuş.

אن و      
א د  ر   כ 

Vaṣf-ı leb-i la�l-i tu çi gūyem be-raḳībān

Nīkū ne-buved ma�nī-i rengīn ber-i cāhil

Vaṣf-ı leb-i la�l-i tu; vaṣf’ıñ leb’e iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve 

leb’iñ la�l’e beyāniyye ve tu’ya lāmiyyedir. Ma�nī-i rengīn beyāniyye. Ber-i 
cāhil lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ la�l-i lebiñ vaṣfını raḳīblere ne diyeyim, ya�nī raḳīb-

lere söylemek cā�iz degil, zīrā cāhil ḳatında ma�nī-i rengīn söylemek eyi3 degil. 

Ḥāṣılı, seniñ lebiñ ẕikr eylemek raḳībler ḳatında, ma�ḳūl degildir.

1 T, F: seniñ kimse pervāsı yoḳ. 

2 M: tedebber. 

3 S: cā�iz. 
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و  روز   ز د روز 
א وی   د  ان כ  را 

Her rūz çu ḥusnet zi-diger rūz fuzūn’est

Meh-rā ne-tuvān kerd be-rūy-ı tu muḳābil

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki seniñ ḥüsnüñ günden güne ziyādedir, māhı seniñ 

rūyuña muḳābil eylemek olmaz.

אن  د    دی و  دل 
א  כ    ن 

Dil burdī vu cān mī-dehemet ġam çi firistī

Çun nīk ġamīnīm çi ḥācet be-muḥaṣṣıl

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümi iletdiñ ve saña cān virürem, pes, baña ġamı niye gön-

derirsin, çünki muḥkem ġamlıyız, ne ḥācet muḥaṣṣıla. Ġama mecāzen muḥaṣṣıl 

ıṭlāḳ eyledi, muḥaṣṣıl ism-i fā�ildir, tef�īl bābından, bir nesneyi taḥṣīl idici ma�nāsı-

na. Muḥāṣıl diyüp müfā�ale bābından ṭutanlar ehl-i taḥṣīl degiller imiş1.

אدی م   א در  א   
در دا او د زن و از  

Ḥāfıẓ çu tu pā der-ḥarem-i �ışḳ nihādī

Der-dāmen-i ū dest zen u ez-heme bi-gsil

Der-ḥarem-i �ışḳ; der ḥarf-i ṣıla ve iżāfet beyāniyyedir. Ū żamīri cānāna 

rāci�dir. Bi-gsil fi�l-i emr müfred muḫāṭab, üzil dimekdir, ammā bunda murād 

kesil dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çünki sen ayaġıñı �ışḳ ḥaremine ḳoduñ, imdi 

cānānıñ etegine el ur ve andan ġayrı cemī�inden kesil, ḥāṣılı2, �ışḳıñı cānāna 

taḫṣīṣ eyle.

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

2 S: ve’l-ḥāṣıl. 
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362

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אل    ای   
אل ن  א    ای آ 

Be-siḥr-i çeşm-i tu ey lu�bet-i ḫuceste-ḫiṣāl

Be-remz-ı ḫaṭṭ-ı tu ey āyet-i humāyūn-fāl

Bu ġazeliñ ebyātı ve mıṣrā�ları evvellerinde vāḳi� olan bā’lar ḳasem içündür 

ve beytler1 hep biri birine merhūndur. Lu�bet lüġatde ḳukladır, ammā bunda 

maḥbūb murāddır. Ḫuceste mübārek ma�nāsınadır. Ḫiṣāl ḫaṣletiñ cem�idir, 

ḫūylar2 dimekdir. Humāyūn da mübārek dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ çeşmiñ siḥri ḥaḳḳıçün ey ḫūyları mübārek cānān, 

seniñ ḫaṭṭıñ remzi ḥaḳḳıçün (362a) ey mübārek fāllı āyet.

א  ش   ای آب ز
אل אر  و  ی  ای   و 

Be-nūş-i la�l-i tu ey āb-ı zindegānī-i men

Be-reng u būy-ı tu ey nev-bahār-ı ḥusn u cemāl

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ṭatlı lebiñ ḥaḳḳıçün ey benim āb-ı ḥayātım, seniñ 

reng u būyuñ ḥaḳḳıçün ey ḥüsn ü cemāl nev-bahārı.

אن ا א د راه   כ 
ل כ آب ز אی   כ ر אك 

Be-gerd-i rāh-ı tu ya�nī ki sāyebān-ı umīd

Be-ḫāk-i pāy-ı tu ya�nī ki reşk-i āb-ı zulāl

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ yoluñ tozı ḥaḳḳıçün ki ol ümīd sāyebānıdır, seniñ 

ayaġıñ ṭopraġı ḥaḳḳıçün ki āb-ı ṣāfīniñ reşkidir, ya�nī āb-ı zülāl aña reşk ider.

1 S: bā’lar. 

2 M: eyü ḫūylar. 
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כ אی ر כ ن  אی  
ال אی   ن  אی  

Be-cilvehā-yı tu çun şīvehā-yı reften-i kebk

Be-ġamzehā-yı tu çun �işvehā-yı çeşm-i ġazāl

Maḥṣūl-i Beyt: Keklik yüriyişi şīveleriñ gibi cilveleriñ ḥaḳḳıçün, āhū gözi 

�işveleri gibi ġamzeleriñ ḥaḳḳıçün.

א     و  
אل כ   ی ز  و 
Be-ṭīb-i ḫulḳ-ı tu vu nefḥa-i şemāme-i ṣubḥ

Be-būy-ı zulf-i tu vu nekhet-i nesīm-i şemāl

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḫulḳuñ maḳbūl ḳoḳusı ḥaḳḳıçün ve ṣabāḥ şemāme-

si nefḥası (S,M+ ḥaḳḳıçün ve seniñ zülfünüñ ḳoḳusı) ve nesīm-i şimāl nekheti 

ḥaḳḳıçün.

א  אرا   ن  כ 
אل אرا در درج  ن  כ 
Be-ān �aḳīḳ ki mā-rā’st muhr-i ḫātem-i çeşm

Be-ān guher ki şumā-rā’st durr-i durc-i maḳāl

�Aḳīḳ’den murād ḳanlı yaşdır veyā leb-i cānāndır ve guher’den murād den-

dānlarıdır (M+ ya�nī dişleri.) 

Maḥṣūl-i Beyt: Ol �aḳīḳ ḥaḳḳıçün ki bizim çeşmimiz ḫāteminiñ mühridir, 

ol güher ḥaḳḳıçün ki siziñ dürr-i dürc-i maḳāliñizdir.

אرض כ    ن  
אل אم  ن   כ  

Be-ān ṣaḥīfe-i �āreż ki geşt gulşen-i �aḳl

Be-ān ḥadīḳa-i bīniş ki şud maḳām-ı ḫayāl

Ṣaḥīfe-i �āreż beyāniyyedir, ḥadīḳa-i bīniş de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol ṣaḥīfe-i �ārıż ḥaḳḳıçün ki �aḳıl gülşeni oldı, ol bīniş bāġ-

çesi ḥaḳḳıçün ki ḫayāl maḳāmı oldı, ya�nī çeşm.
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אت כ א  ا אی   כ در ر
אل אل و  אی  א   אز   

Ki der-rıżā-yı tu Ḥāfıẓ ger iltifāt konī

Be-�omr bāz ne-māned çi cāy-ı māl u menāl

Ki ḳasem ile muḳsemun bih’i rabṭ içündür. Rıżā-yı tu lāmiyyedir. Be-�omr 
bāz ne-māned ıṣṭılāḥlarında cāna başa ḳalmaz diyecek yerde dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ki seniñ rıżāñda Ḥāfıẓ eger iltifāt iderseñ �ömre ḳalmaz, 

degil ki māl ü menāle. Ya�nī cān u başa ḳalmaz, ḳanda ḳaldı ki māl ü menāle. 

Ma�lūm ola ki yanımızda onbir1 �aded dīvān var ve bu iki ġazel2 hīç birisinde 

bulınmadı.

1 S: on. 

2 S: bu ġazel. 
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363

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

و כא ت د  אن  دارای 
אدل א  כ     

Dārā-yı cihān nuṣret-i dīn ḫusrev-i kāmil

Yaḥyā bin Muẓaffer melik-i �ālim-i1 �ādil

Dārā ḥākim, cihān’a iżāfet lāmiyyedir. Nuṣret-i dīn maṣdarıñ mef�ūline 

iżāfetidir, maṣdar bunda mübālaġa ṭarīḳiyle meẕkūrdur, ‘reculun 
adlun’ gibi. 

Naṣruddīn Melik Yaḥyā’nıñ laḳabıdır2. Ḫusrev-i kāmil beyāniyyedir. Yaḥyā 

�aṭf-ı beyāndır mā-ḳabline. İbn lafẓınıñ hemzesi beyne’l-�alemeyn olduġıçün 

terk olındı. Melik-i �ālim-i3 �ādil Yaḥyā’nıñ ṣıfatlarıdır. Dārā mā-ba�diyle 

muḳaddem ḫaber, Yaḥyā mu�aḫḫar mübtedā olmaḳ da cā�izdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cihānıñ ḥākim-i �ādilidir ve dīniñ nāṣırı ve pādişāh-ı kā-

mildir Muẓaffer oġlı Yaḥyā ki melik-i �ālim-i �ādildir

אده אه   م  ای در ا
אن و در دل אن روز   روی 

Ey dergeh-i İslām-penāh-ı tu guşāde

Ber-rūy-ı cihān revzene-i cān u der-i dil

Ey ḥarf-i nidā ve münādā maḥẕūf, taḳdīri ey pādişāh dimekdir. Dergeh-i 
İslām-penāh; vaṣf-ı terkībīdir, penāhīden’den, tu’ya iżāfet lāmiyye, mıṣrā�-ı ev-

vel mıṣrā�ı ẟānīye merhūndur. Revzene-i cān beyāniyyedir ve der-i (362b) dil 
de böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey pādişāh4, seniñ ehl-i İslām ṣıġındıracaḳ veyā ṣıġındırıcı 

dergāhıñ ehl-i cihānıñ yüzine ya�nī üstine cān bacasını (M+ ya�nī penceresini) 

ve göñül ḳapısını fetḥ eylemiş, ya�nī cānlarına cān ḳatup ve göñüllerine ṣafā 

1 M: �āmil-i. 

2 S: Nusretuddīn bin Yaḥyā’nıñ laḳabıdır. 

3 M: �āmil-i. 

4 S, M: pādişāh-ı �ālem-penāh. 



1881Şerh-i Dîvân-ı Hâfız

virmişdir. Ḥāṣılı, pādişāh-ı �ālem-penāh ḫalḳ-ı cihāna �adālet ü re�fet gösterdi-

gini beyān ider.

زم د وا و  אن و     
א א و  כאن  ن و  אم   כ و ا
Ta�ẓīm-i tu ber-cān u ḫired vācib u lāzım

V’in�ām-ı tu ber-kevn u mekān fā�iż u şāmil

Ta�ẓīm-i tu maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve in�ām-ı tu maṣdarıñ fā�iline. 

Fā�iż feyż virici, (S,M+ ism-i fā�ildir,) şāmil bunda muḥīṭ ma�nāsınadır1.

Maḥṣūl-i Beyt: Saña ta�ẓīm eylemek cān u �aḳlıñ üzerine lāzım u vācibdir, 

ya�nī �ādil pādişāh2 olduġuñ içün her ẕī-rūh u ṣāḥib-i �aḳla saña ta�ẓīm u tebcīl 

eylemek lāzımdır3 ve �ale’l-ḫuṣūṣ ki seniñ in�ām u iḥsānıñ cemī� �ālemi şāmil ü 

muḥīṭdir.

א ه  כ  כ   روز ازل از כ
א אد כ     روی  ا

Rūz-ı ezel ez-kilk-i tu yek ḳaṭre siyāhī

Ber-rūy-ı meh uftād ki şud ḥall-i mesā�il

Rūz-ı ezel beyāniyye. Kilk; �Acem kāf ’ıñ ikisini de kāf-ı �Arabī oḳur, lākin 

evvelkisini meksūr ṭutarlar, ammā Rūmīler evvelkisini kāf-ı �Acemī ile oḳurlar, 

tu’ya iżāfet (M,T+ lāmiyyedir.) Siyāhī’den bunda ḳara mürekkeb murāddır, yā 

ḥarf-i nisbet. Ḥall bunda mübālaġa ma�nāsınadır, ‘raculun 
adlun’ gibi, yāḫud 

fā�il ma�nāsına ola mecāzen, veyā bir sebeb lafẓını taḳdīr idevüz, sebeb-i ḥall 
taḳdīrinde. Mesā�il’e iżāfet maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti ḳabīlindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Mıṣrā�-ı evvel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ḫāce buyurur ki; 

rūz-ı ezelde seniñ ḳalemiñden bir ḳaṭre siyāh mürekkeb māhıñ rūyına düşdi 

ki (M+ ol ecilden) ḥall-i mesā�il oldı, ya�nī ḥall-i mesā�ile sebeb oldı veyā ol 

ḳaṭre mesā�ili ḥall idici oldı, isnād-ı mecāzī ṭarīḳiyle. Bu kelām anı gösterir ki 

memdūḥı olan pādişāh kātib ola. Ḥāṣılı, maḳṣūdı māhıñ rūyında olan lekedir.

1 S, M: ism-i fa�ildir, ammā bunda muḥīṭ ma�nāsınadır. 

2 M: pādişāh-ı �ālem. 

3 M: ehemm ve lāzımdır. 
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ل  אل  د  ر  آن 
وی  د آن  ای כאج כ  

Ḫurşīd çu ān ḫāl-i siyeh dīd be-dil goft

Ey kāc ki men būdemī ān hindū-yi muḳbil

Ḫāl-i siyāh buyurduġı1 ḳaṭreye göredir,  māhıñ yüzinde (S,M+ yayılan) le-

keye degildir. Be-dil; bā ḥarf-i ṣıla veyā ḥarf-i ẓarf. Ey ḥarf-i nidā, münādā 

(M+ maḥẕūf,) yā māh ola, bā-yı be-dil ḥarf-i ẓarf olunca, veyā dil ola, ḥarf-i ṣıla 

olunca, ve li-kullin vichetun. Kāc, kāf-ı �Arabīyle, kāşki ma�nāsınadır, kāş de 

dirler, şīn’le, (M+ ba�żı maḥalde.) Būdemī ḥikāyet-i ḥāl-i māżīdir. Ān hindū-yı 
muḳbil’den murād meẕkūr ḳaṭre ola veyā ḳaṭre sebebiyle māh ola, iżāfet beyā-

niyyedir ve muḳbil maḳbūl ma�nālarında müsta�meldir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫurşīd çünki ol ḫāl-i siyāhı gördi, göñline didi veyā göñ-

linde didi, ya�nī kendi kendiyle söyleşüp didi ki2, ne olaydı3 ben olaydım ol 

maḳbūl hindū. Ḥāṣılı, māhıñ yüzine ol ḳaṭre şāhıñ ḳaleminden indigiçün ḫur-

şīd māha reşk idüp didi ki, ne olaydı ol ḳaṭre benim yüzüme düşeydi ki māh 

yerine sa�ādetli bende ben olaydım. Ḥāṣılı, pādişāhıñ kemāl-i �aẓamet u rif�a-

tinden güneş bendesi olmaġa taḥassür çeker.

א م  در ر و  כ از  א  א
ب از دا ا ز  د 

Şāhā felek ez-bezm-i tu der-raḳṣ u semā�’est

Dest-i ṭarab ez-dāmen-i īn zemzeme me-gsil

Dest-i ṭarab beyāniyye. Zemzeme āvāze. Me-gsil fi�l-i nehy müfred 

muḫāṭabdır, gusilīden’den, kāf-ı �Acemīniñ kesriyle ve żammıyla, ḳırmaḳ 

ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey pādişāh, felek seniñ bezmiñ (363a) şevḳinden raḳṣ u 

semā�dadır, şenlik elini bu zemzemeniñ eteginden kesme4. Murād du�ādır. Ya�nī 

bu resm u āyīniñ hergiz munḳaṭı� olmasun, ya�nī (M+ �ayş u �işretiñ ve) bezmiñ 

ṣıyt u ṣadāsı mümtedd olsun, zīrā (M,T+ devr-i) felek saña müsā�id u muvāfıḳdır.

1 T: buyurdugi. 

2 S, T: söyleşdi. 

3 S: nolaydı. 

4 M: eteginden dā�imā kesme. 
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ت אن  כ از ز כ ش و   
אر  اه  دن   

Mey nūş u cihān baḫş ki ez-zulf-i kemendet

Şud gerden-i bed-ḫāh giriftār-ı selāsil

Mey nūş ve cihān baḫş, emr-i muḫāṭab ṣīġasıyla, şarāb iç ve cihān baġışla 

ya�nī pādişāhlıḳ baġışla, ḥāṣılı, müsteḥaḳlara cihān salṭanatların beẕl1 eyle. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Zulf-i kemendet beyāniyye ve lāmiyyedir. Selāsil silsileniñ cem�i-

dir, zincīrler dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāha ḫiṭāb idüp buyurur: Bāde iç ve pādişāhlıḳlar 

baġışla, zīrā kemendiñ zülfinden2 bed-ḫāhıñ ya�nī düşmeniñ boynı selāsile gi-

riftār oldı, ya�nī mübtelā-yı ḥabs u ḳayd oldı3.

ه    כ  כ  دور 
ل د راه  א  אش כ  ش 
Devr-i felekī yeksere ber-menhec-i �adl’est

Ḫoş bāş ki ẓālim ne-bered rāh be-menzil

Devr-i felekī iżāfet-i beyāniyyedir, (M,T+ yā ḥarf-i nisbet.) Yeksere def�aten 

ya�nī bir uġurdan ve bir kezden. Menhec ṭoġrı yol, �adl’e iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Felegiñ devri bir kezden ve külliyyen �adālet ṭarīḳi üzerine-

dir ya�nī �adāletde, felek saña mu�āvindir külliyyen. İmdi ḫoş ol ve ḥużūr eyle 

ki ẓālim ẓulmi sebebiyle yolını menziline iletmez, ya�nī ẓulümden murādına 

irişmez. Bu iki beyt ol ma�nāyı gösterir ki pādişāh-ı zamānıñ salṭanat4 �adūları 

maḥbūs ola, zīrā ezmine-i ḫāliyede vürrāẟ-ı salṭanat biri birini ḳatl eylemezdi, 

belki ḥabs iderdi veyā gözine mīl çekerdi.

אن  رز אه  א  در 
א כ ا  از   

Ḥāfıẓ çu der-i şāh-ı cihān muḳsim-i rızḳ’est

Ez-behr-i ma�īşet me-kon endīşe-i bāṭıl

1 S: baḫş. 

2 M: kemend-i zülfüñden. 

3 M: mübtelā-yı ḥabs-i beden u ḳayd-ı ten oldı. 

4 M: salṭanatında. 
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Ba�żı nüsḫada çu der yerine ḳalem vāḳi�dir, ammā bendeye bu evlā geldi, 

ve li-kullin vichetun.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çünki pādişāh-ı �ālemiñ ḳapısı muḳsim-i rı-

zıḳdır, imdi ma�īşet içün endīşe-i bāṭıl eyleme Ya�nī ben ne yerim ne içerim 

ve ne ile geçinirim dime ki pādişāh seni ḳayırır1. Ḫāce ḥüsn-i ṭaleb ṣan�atını 

ri�āyet eyledi.

364

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilāt

אل ق و  روح وداد و  
אل م ای   ا  ی  א כ 

Şemimtu revḥa vedādin ve şimtu berḳa viṣāl

Bi-y-ā ki būy-ı tu-rā mīrem ey nesīm-i şemāl

Şemimtu fi�l-i māżī mütekellim vaḥdedir �alime bābından ve naṣara bābın-

dan da lüġatdir, ḳoḳladım dimekdir. Revḥa vedādin beyāniyyedir ve şemim-
tu’nuñ mef�ūl-i ṣarīḥi. Revḥ, rā’nıñ fetḥiyle, rāḥat ve ḥużūr ma�nāsına ve yil 

getürdigi güzel ḳoḳuya da revḥ dirler, bunda maḳṣūd budur. Vedād, vāv’ıñ 

fetḥiyle, dostluḳ ma�nāsınadır, �alime bābından. Şimtu fi�l-i māżī mütekellim 

vaḥdedir, ḍarabe bābından, yā’dan fa�aleyi, (M,T+ ya�nī meftūḥu’l-�ayn,) fa�ileye 

naḳl eylediler,  (M+ meksūru’l-�ayn,) andan ṣoñra i�lāl eylediler ḳā�ide-i �Arabiy-

yet üzerine, vezni ḫiltu’dur2. Berḳa viṣāl beyāniyyedir ve şimtu’nuñ mef�ūl-i 

ṣarīḥi. ‘Şimtu’l-berḳ’ dirler, ḳaçan ki şimşek atılan bulut cānibine naẓar eyleseñ 

ki yaġmur neresinden dökilür, zīrā şeym, şīn’iñ fetḥiyle, naẓar eylemege dirler. 

Būy-ı tu-rā mīrem seniñ ḳoḳuña ḳurbān olayım dimekdir. Nesīm-i şemāl’den 

kūy-ı cānān ḳıbelinden esen yil murāddır ve iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostluḳ ḳoḳusını ḳoḳladım ve viṣāl şimşegini seyr eyle-

dim3, ya�nī viṣāl nişānını gördüm. Gel ki ḳoḳuña (363b) ḳurbān olayın ey 

1 M: geçinirim diyü endīşe-i bāṭıl eyleme, zīrā pādişāh seni dā�imā görüp ḳayırmaḳdadır. 

2 S, M: filtu’dur. 

3 M: şimşegini cümle seyr eyledim. 
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şimāl yeli. Ya�nī ey kūy-ı cānāndan hubūb iden nesīm-i şimāl gel ki seniñ būy-ı 

rūḥ-efzāña ḳurbān olayın.

ل אل ا  و ا א  אد ا 
אل אق  כ    ز ا

E-ḥādiyen bi-cimāli’l-ḥabībi ḳıf ve’nzil

Ki nīst ṣabr-ı cemīlem zi-iştiyāḳ-ı cemāl

E-ḥādiyen; hemze-i meftūḥa ḥarf-i nidādır. Ḥādī ism-i fā�ildir, ḥadā-yaḥ-

dū’dan ya�nī masara bābından, deve sürerken yanınca ırlamaġa dirler, münā-

dā-yı ġayr-ı maḳṣūdedir, anıñçün mu�rab olmuşdur. Bi-cimāli’l-ḥabīb; bā 

ḥarf-i ṣıla, cimāl, cīm’iñ kesriyle, cemeliñ cem�idir, cīm’iñ ve lām’ıñ fetḥalarıy-

la, deveye dirler, ḥabīb’e iżāfeti lāmiyyedir. Ḥabīb dost ma�nāsınadır. Ḳıf fi�l-i 
emr-i muḫāṭabdır, veḳafe-yeḳıfu’dan ya�nī ḍarabe bābınıñ miẟālinden, �il vezni 

üzere, tevaḳḳuf eyle dimekdir. Ve’nzil; vāv ḥarf-i �aṭf, inzil, hemzeniñ kesriyle, 

fi�l-i emr-i muḫāṭab, nezele-yenzilu’dan ya�nī ḍarebe bābından, in dimekdir, 

hemze vaṣlile sāḳıṭ olur. Ki ḥarf-i ta�līl. Ṣabr’ı cemīl’e mużāf ḳılsaḳ. beyāniyye 

olur. Mużāf olmamaḳ da cā�iz, böyle olunca nīst leyse ma�nāsına olur ve ṣabr 
ismi ve cemīl ḫaberi, ve li-kullin vichetun. İştiyāḳ-ı cemāl iżāfeti maṣdarıñ 

mef�ūline iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey cānānıñ develerini teġannī (S,M+ ve terennüm) ile süren 

deveci, tevakḳuf eyle ve ḳon ya�nī ileri gitme, zīrā baña ṣabr eyi degildir cemāl-i 

cānān iştiyāḳından, ya�nī yürümege ṭāḳat ḳalmadı, imdi ḳon ki bir pāre is-

tirāḥat idelim. Minhusinde mıṣrā�-ı evvelde cimāl ve mıṣrā�-ı ẟānīde cemāl 

tecnīs-i ḫaṭṭdır diyen �ilm-i Bedī�’i �aceb bedī� bilürmiş1. Tecnīs-i ḫaṭṭ noḳṭada 

iḫtilāfa dirler, ḥareketde iḫtilāfa tecnīs-i nāḳıṣ dirler. Bu şerḥde ṣanāyi�-i bedā-

yi�i yerli yerinde tamām icrā eylemek mümkin idi, lākin şerḥ ziyāde muṭav-

vel olup nāẓırlara se�āmet ü melālet virür, pes, terkini evlā gördük ẕikrinden2. 

Ve-illā ḳavā�id-i �arūżiyyeyi ve ḳavāfīyi bile maḥalli maḥallinde ẕikr eylemek 

(S,T+ ednā) işārete mevṣūl idi, ḥattā bu ḫavfden ebyāt-ı istişhādı ẕikr eylemedik.

ار ای دل و  ان  כא  
אل ده روز و כ  ا כ آن כ 

Şikāyet-i şeb-i hicrān furū guẕār ey dil

Be-şukr-i ān ki ber-efkend perde rūz-ı viṣāl

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 M: pes, terki evlā ve aḥrā olmaġın terk olunup muḫtaṣar ḳılındı. 
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Furū guẕār bunda terk eyle dimekdir. Be-şukr; bā ḥarf-i sebeb.

Maḥṣūl-i Beyt: Hicrān gicesiniñ şikāyetini terk eyle ey göñül, ya�nī 

hicrāndan şikāyet eyleme ol şükür sebebiyle ki rūz-ı viṣāl perdesini bıraḳdı1, 

ya�nī perde-i firāḳ ardından ẓuhūr eyledi.

ا ر   אر    و   
אل ر ر در   ان  ز 

Çu yār ber-ser-i ṣulḥ’est u �oẕr mī-ḫāhed

Tuvān guẕeşt zi-cevr-i raḳīb der-heme ḥāl

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki yār ṣulḥ hevāsında ve sevdāsındadır ve �öẕür diler, 

her ḥālde raḳībiñ cevrinden geçmek mümkündür. Ya�nī yār bize mā�il olduḳ-

dan ṣoñra raḳībiñ cevrine ne i�tibār?

א  دۀ   א כ 
אل אه  ه ا  כאر כ

Bi-y-ā ki perde-i gul-rīz-i heftgāne-i çeşm

Keşīdeīm be-taḥrīr-i kārgāh-ı ḫayāl

Ba�żı nüsḫada heft-ḫāne düşmüş ve ba�żında heft-kārī düşmüş, lākin 

me�āl birdir. Perde-i gul-rīz-i heftgāne iżāfetleri beyāniyyedir. Gul-rīz vaṣf-ı 

terkībīdir, rīzīden’den, gül dökici dimekdir, (S,M+ heftgāne yedi ḳat dimekdir, 

yegāne-i �aṣr dirler, müteferrid ma�nāsına. Gul-rīz (364a) bir dürlü münaḳḳaş 

ḳumāşdır, ammā bunda) ḳan aġlamaḳdan kināyetdir, çeşm’e iżāfet lāmiyye 

veyā beyāniyyedir. Mıṣrā�-ı evvel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Be-taḥrīr; bā 

ḥarf-i ṣıla, keşīde’ye müte�alliḳdir. Taḥrīr lüġatde ıṣlāḥ u taḳvīm ma�nāsınadır. 

(S+ Niteki Ḳāmūs’da) ‘taḥrīru’l-kitābi ıṣlāḥuhu ve taḳvīmuhu’ ma�nāsınadır, 

ammā bunda tezyīn murāddır. Kārgāh ve kār-ḫāne bir ma�nāyadır, sābıḳan  
beyān olunmuşdur. Kārgāh-ı ḫayāl beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Gel ki gözimüñ yedi ḳat 

gül-rīz perdesini ḫayāl kār-ḫānesiniñ tezyīnine çekmişiz, ya�nī kārgāh-ı 

ḫayāli müzeyyen ḳılmaġıçün çekmişiz. Kārgāh-ı ḫayāl çeşm ü dildir, bunda 

çeşm murāddır. Ḥāṣılı, gel ki çeşm kār-ḫānesini yedi ḳat perde-i gül-rīzle 

müzeyyen eyledik. Niteki selāṭīn ü a�yān-ı nās cülūs idecek ḫāneleri envā�-ı 

aḳmişe ile tezyīn ü taḥrīr iderler. Perde-i heft-gāne-i çeşm buyurduġı işāretdir 

1 S: rūzgār viṣāl perdesini bıraḳdı. 
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gözde maḫlūḳ olan yedi perdeye, niteki tā ḳāfiyesinde (M+ muḳaddemā) tafṣīli 

geçmişdir bu beytiñ şerḥinde.

Beyt:   א ر   אل د رز 
دۀ    א و  אب ز כ در 

Cemāl-ı duḫter-i rez nūr-ı çeşm-i mā’st meger

Ki der-niḳāb-ı zucācī vu perde-i �inebī’st1

Mecmū�-ı beytiñ ma�nāsını; gel ki gözüñ heftkārı (M,T+ gül-rīz) perdesinde çek-

mişizdir taḥrīrle ḫayāl kārgāhın diyen (M,T+ ve mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; gel ki 

gözüñ heftkārı gül-rīz perdesinde çekmişizdir taḥrīrle ḫayāl kārgāhın diyen) 

ve mıṣrā�ı evveliñ ma�nāsını; gel ki çeşm heftgānesiniñ gül-rīz perdesini diyen 

ġarīb taḥrīrler buyurmuşlar2.

אن   در دل  אل د  
אل אل  אد   در   כ כ 

Be-cuz ḫayāl-i dehān-ı tu nīst der-dil-i teng

Ki kes me-bād çu men der-pey-i ḫayāl-i muḥāl

Ḫayāl-i dehān-ı tu lāmiyyelerdir

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ dehānıñ ḫayālinden ġayri benim dil-i tengimde hīç 

nesne yoḳdur. Ki kimse benim gibi ḫayāl-i muḥāl ardınca olmasun, (S,T+ ya�nī 

muḥāl sevdāya düşmesün.)

אن א א از  ل   
ل אن   א ز  כ כ  

Melāl-i maṣlaḥatī mī-numāyem ez-cānān

Ki kes be-cid ne-numāyed zi-cān-ı ḫīş melāl

Melāl-i maṣlaḥatī lāmiyyedir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i ta�līl

Maḥṣūl-i Beyt: Bir maṣlaḥat içün cānāndan melāl gösteririm, zīrā kimse 

kendi cānından ḳaṣdile melāl göstermez. Bu taḳdīrce mıṣrā�-ı ẟānī cevāb-ı su�āl-i 

muḳadderdir. Ya�nī bir maṣlaḥat içün melāl gösteririm cānāndan, zīrā kimse 

cāndan ḳaṣd ile melāl göstermez. Cāndan murād gine cānāndır ve cānāndan 

melāl göstermekden murād tevriyedir ki ruḳabā �ışḳına muṭṭali� olmasun diyü. 

1 54. gazel 6. beyit.

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını; cānāndan maṣlaḥata mensūb melāl gösteririm diyen 

yā-yı nisbī īrād eylemekle ḫaylī melāl virmiş1.

א  و     
ل אت  ن  ری כ כ  א  אك 

Ḳatīl-i �ışḳ-ı tu şud Ḥāfıẓ-ı ġarīb velī

Be-ḫāk-i mā guẕerī kon ki ḫūn-ı māt ḥelāl

Ḳatīl-i �ışḳ iżāfeti ism-i mef�ūlun nā�ib-i �ani’l-fā�ile iżāfetidir ve tu’ya iżāfet 

lāmiyyedir. Ḫāk’dan murād ḳabirdir. Guẕerī; yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Ki 
ḥarf-i ta�līl veyā ḥarf-i beyān. Mıṣrā�-ı ẟānī iḫbāra ve inşāya müteḥammildir, 

ya�nī nıṣf-ı aḫīri.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ �ışḳıñ maḳtūli oldı ġarīb Ḥāfıẓ, lākin bizim ḳabrimi-

ze güẕer eyle ki ḫūnumuz saña ḥelāldir veyā ḥelāl olsun. Ġāyibden muḫāṭaba 

iltifāt buyurdı.

365

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün

א כ כ  در و آن   
א  כ    در 

Her nukte�i ki goftem der-vaṣf-ı ān şemā�il

Her k’ū şenīd goft li’llāhi derru kā�il

(M,F+ Nukte�i; yā ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül.) Ki ḥarf-i rābıṭ-ı 

ṣıfat. Şemā�il şimāl’iñ, kesr-i şīnle, cem�idir, aḫlāḳ ma�nāsınadır. K’ū; aṣlı ki ū 

idi, (M,F+ niteki kerrātla beyān eyledik.) Lillāhi derru (364b) ḳā�il; derr, dāl’ıñ 

fetḥi ve rā-yı müşeddede ile, leben ya�nī sütdür2, ammā bunuñ gibi yerlerde 

�amel murāddır, ḫayır du�āda ‘Li’llāhi derruhu’3 dirler, ‘Li’llāhi 
ameluhu’ ma�nā-

sına, ya�nī �ameli ḫayrdır, Allāhu Te�ālā ḫayır cezālar4 virsün dimek olur, ammā 

1 <F+ Redd-i Şem�ī>

2 S: Ed-derru bi-ma�ne’l-lebeni. 

3 M: li’llāhi derru ḳā�il. 

4 S: ḫayırlar. 
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ẕemm maḳāmında ‘Lā derre derruhu’ dirler, ‘Lā keẟure ḫayruhu’ ma�nāsına, zīrā 

�Arabıñ sütden ḫayırlı nesnesi yoḳdur, ki cemī� ma�āşları andandır, be-ḥaseb-i 

lüġat ma�nāsı süti aḳmasun dimekdir, zīrā durūr, (M+ dāl’ıñ ve rā’nıñ żammele-

riyle,) aḳmaḳdır. Pes, süti aḳmasun dimeniñ lāzımı süti olmasundur.

Maḥṣūl-i Beyt: Her bir nükte ki ol cānānıñ aḫlāḳı vaṣfında söyledimse her 

ol kimse ki işitdi, didi. ‘Li’llāhi derru kā�il, ya�nī bunı söyleyeniñ �ameli ḫayır-

dır, Allāh ḫayır cezālar1 virsün. Ḥāṣılı, bu �ibareti �Arab şol yerde isti�māl ider ki 

meẟelā Türkīde anası süti ḥelāl olsun (S,T+ ve anasından emdigi süt ḥelāl olsun) 

dirler. �Alā kūlli ḥāl maḳām-ı medḥ u taḥsīnde isti�māl iderler.  Ya�nī cānānıñ 

aḫlāḳı evṣāfında her bir nükte ki söyledimse işiden medḥ u taḥsīn eyledi, ya�nī 

bu şemā�ile lāyıḳ u münāsib vaṣıfdır (M+ diyü taḥsīn idüp) didiler ki bundan 

eyü medḥ olmaz, ve’l-
ilmu 
inde’llāh2.

ا א אن   כ כ   
א א  אن در  د  אن כ   آن ز
Goftem ki key bi-baḫşī ber-cān-ı nā-tuvānem

Goft ān zamān ki ne-bved cān der-miyāne ḥā�il

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna didim ki ḳaçan teraḥḥum idersin nā-tuvān cānı-

ma? Cānān didi ki ol zamān iderim ki aramızda cān ḥā�il ü māni� olmaya, ya�nī 

āḫiretde ki cān bedenden müfāraḳat eyleye. Ḥāṣılı3, cāndan murād ḥayātdır, 

niteki bu beytde böyledir.

Beyt:  א אن ا در  אن  א אب  ای دل 
א   א  אن  ر د  د از 

Ey dil ḥicāb-i cānān cān’est der-miyāne

Ḫod ez-miyān çu reftī dīger ne-mānd ḥā�il4

د اول אن  ی آ   و ر
א א  آ در כ ا 

Taḥṣīl-i �ışḳ u rindī āsān numūd evvel

Cānem bi-sūḫt āḫir der-kesb-i īn feżā�il

1 M: ḫayırlu cezālar. S: ḫayırlar. 

2 T, F: lāyıḳ u münāsib vaṣıfdır, didi ki bundan eyi olmaz, ‘ve’l-
ilmu 
inde’llāh’. Anlamı: İlim Allah 

katındadır/Doğrusunu Allah bilir.

3 M: ḥāṣıl-ı kelām. 

4 Ey gönül, canana kavuşmak için arada engel olan candır. Sen yani can aradan gidince artık engel 

kalmaz.
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Rindī; yā ḥarf-i maṣdar. �Işḳ ve rindlige feżā�il didi, �āşıḳlar ḳatında bu iki 

ṣıfat bile mu�teber olduġıçün.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ u rindlik taḥṣīli evvel āsān göründi, ammā āḫir bu 

feżā�iliñ kesbinde cānım yandı, ya�nī taḥṣīli güç imiş, āsān göründügine i�tibār 

yoġımış.

ا ش  כ  ج   دار ا 
א אل ا  א  ا از 

Ḥallāc ber-ser-i dār īn nukte ḫoş serāyed

Ez-Şāfi�ī me-pursīd emẟāl-i īn mesā�il

Īn mesā�il buyurduġı cā�izdir ki mesbūḳ ebyātıñ mażmūnına işāret ola ve 

cā�izdir ki kendi dilinde merkūz olan rumūza işāret ola ve cā�izdir ki mıṣrā�-ı 

ẟānīye işāret ola.

Maḥṣūl-i Beyt: Manṣūr-ı Ḥallāc dārıñ üzerinde bu nükte-i �ışḳı güzel ırlar 

ya�nī ḫūb edā ider, zīrā �ışḳ kendi ḥālidir, pes, bunuñ gibi mesā�ili Şāfi�ī’den ṣor-

mañuz ki anıñ ḥāli degildir. Ya�nī �ışḳıñ aḥvāl ü evṣāfını �āşıḳlar bilür, zāhidler 

bilmez.

אری אری  כ  دل داده ام 
א دة ا א  א  ا
Dil dādeem be-yārī şūḫī keşī nigārī

Marżiyyetu’s-secāyā maḥmūdetu’l-ḫaṣā�il

Be-yārī ve şūḫī ve keşī ve nigārī yā’ları vaḥdet içündür. Şūḫ bunda ısıcaḳ 

ḳanlı ve maṭbū� ma�nāsınadır ve keş nāzik1 ma�nāsınadır, kāf ’ı kimi �Acemī 

oḳudı ve kimi �Arabī. Nigār lüġatde naḳışdır, ṣoñra mübālaġa ṭarīḳiyle gü-

zellere ıṭlāḳ eylediler. Marżiyye ism-i mef�ūl müfred mü�enneẟ, aṣlı marzū-

yetun’dur, i�lāl sebebiyle marżiyye oldı, mübtedā-yı maḥẕūfa ḫaberdir, taḳdīri 

‘hiye marżiyyetun’dur, es-secāyā’ya iżāfet ism-i mef�ūlüñ ḳā�im-i maḳām fā�iline 

iżāfetidir. Secāyā seciyyeniñ cem�idir, (365a) ṭabī�ata ve ḫulḳa dirler. Ḫaṣā�il 
ḫaṣletiñ cem�idir, aḫlāḳ ma�nāsına ve i�rābı mā-ḳabli gibidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümi bir yāre, bir şūḫa, bir nāzike, bir nigāra virmişim 

ki aḫlāḳı ve eṭvārı maḳbūl ve ḫūyları ve ḫaṣletleri maḥmūd2 u memdūḥdur. 

1 S: güzel. 

2 S: maḳbūl. 
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Ḥāṣılı, ẓāhiri ve bāṭını maḳbūl ü maṭbū� bir nigāra virdim göñlümi, ya�nī (S,M+ 

bu evṣāfla muttaṣıf bir nigāra) �āşıḳ oldum.

دم    ی  در   
א وی   ن ا אن  م  ن  و اכ
Der-�ayn-i gūşe-gīrī būdem çu çeşm-i mestet

V’eknūn şudem be-mestān çun ebrū-yı tu mā�il

Der-�ayn-i gūşe-gīrī ya�nī gūşe-gīrligiñ �ayne’l-fi�linde idim, ya�nī ḫāliṣ gū-

şe-gīr idim. Be-mestān’da bā ḥarf-i ṣıla. Çun edāt-ı teşbīh.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ çeşm-i mestiñ gibi �ayn-i gūşe-gīrlikde idim, şimdi se-

niñ ebrūlarıñ gibi mestlere mā�il oldum. Ya�nī seniñ ebrūlarıñ mestāne çeşmiñe 

nice mā�il ise ben de mest �āşıḳlara ancılayın mā�il oldum. Ḥāṣılı, münzevī ve 

gūşe-nişīn iken (S,M+ şimdiki ḥālde) mestlere mā�il oldum seniñ ebrūlarıñ gibi.

م ح د אن  ه  ره  از آب د
ح     زا وز 
Ez-āb-ı dīde ṣed reh ṭūfān-ı Nūḥ dīdem

V’ez- levḥ-i sīne naḳşet hergiz ne-geşt zā�il

V’ez-levḥ-i sīne; vāv ḥarf-i ḥāl ve iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gözüm yaşından yüz kerre Ṭūfān-ı Nūḥ gördüm, ya�nī 

gözüm yaşı ṭūfānına yüz kerre ġarḳ oldum, ḥālbuki levḥ-i sīneden seniñ naḳşıñ 

hergiz zā�il olmadı, ya�nī levḥ-i sīnede naḳşıñ şöyle müstaḥkem olmuşdur ki 

deryālarla zā�il olmaz.

اد د אرم  د  دردا כ در  
א ا ا و ان כ از 

Derdā ki der-ber-i ḫod  bārem ne-dād dil-ber

Çendān ki ez-cevānib engīḫtem vesā�il

Bār bunda icāzet ve yol ma�nāsınadır. Cevānib cānibiñ cem�idir, eṭrāf 

ma�nāsınadır. Engīḫtem ḳopardım, fi�l-i māżī mütekellim vaḥdedir, ma�nā-yı 

lāzımīsi peydā eyledim dimekdir. Vesā�il vesīleniñ cem�idir, vāsıṭa ma�nāsı-

nadır.
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Maḥṣūl-i Beyt: Derdā ki dilber baña kendi ḳatına icāzet virmedi, ol 

ḳadar ki eṭrāfdan vesīle peydā eyledim. Ya�nī ol ḳadar ki dilekçiler devşirdim 

(M+ bizden ṭarafa iltifāt itsün diyü, aṣlā) müfīd olmadı.1

א   ز ای دو د 
א د  א رب  آن را در 

Ey dōst dest-i Ḥāfıẓ ta�vīẕ-i çeşm-i zaḫm’est

Yā Rab bi-bīnem ān-rā der-gerdenet ḥamā�il

Ta�vīẕ lüġatde ṣıġındırmaḳdır, ammā ḥamāyil ma�nālarında müsta�meldir. 

Çeşm-i zaḫm �ayn-i Kemāl ma�nāsınadır ya�nī göz degmek. Ta�vīẕ’iñ çeşme 

iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve zaḫm’a iżāfet beyāniyyedir. Yā Rab yā 

Allāh ve �acabā ma�nāsınadır, bīnem eger fi�l-i temennī ise yā Allāh ma�nāsına-

dır, ammā eger istifhām ma�nāsını mutażammın ise �acabā ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey dost, Ḥāfıẓ’ıñ eli ta�vīẕ-i çeşm-i zaḫmdır, ya�nī yavuz 

göz degmemege ḥamāyildir. Yā Allāh, anı boynuñda ḥamāyil göreyim, veyā 

�acabā anı boynuñda ḥamāyil görem mi? Ḥāṣılı, ḳolını cānān gerdeninde 

ḥamāyil görmege temennī ider.

1 S: mümkin, müfīd olmadı. 
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[MĪM HARFİ]

Ve lehu eyżan fī ḥarfi’l-mīm1

366

Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim
Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

ار  א د د از د כ  ا 
אغ و   אم     ز  ز 

Eger ber-ḫīzed ez-destem ki bā-dil-dār bi-nşīnem

Zi-cām-ı baḫt mey nūşem zi-bāġ-ı vaṣl gul çīnem

Cām-ı baḫt beyāniyyedir. Bāġ-ı vaṣl da böyledir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger elimden gelürse ki dil-dār ile oturam, cām-ı ṭāli�den 

mey içerim, bāġ-ı vaṣldan gül divşiririm, ya�nī baña devlet el virüp murāda 

irürüm2.

د ا  אدم  ز  اب   
אن  אن  א و      ای 

Şerāb-ı telḫ-i ṣūfī-sūz bunyādem bi-ḫāhed burd

Lebem ber-leb nih ey sāḳī vu bi-stān cān-ı şīrīnem

Şerāb-ı (365b) telḫ-i ṣūfī-sūz iżāfetleri beyāniyyelerdir. Ṣūfī-sūz (M,T+ vaṣf-ı 

terkībīdir, sūzīden’den,) ṣūfī yandırıcı3 acı şarāb. Lebem ber-leb; mīm-i żamīr 

ma�nā cihetinden leb-i ẟānīye muḳayyeddir. Nih, (M+ nūn’uñ kesri ve hā-yı 

aṣliyye ile,) fi�l-i emr müfred muḫāṭab, ḳo dimekdir. Cān-ı şīrīnem beyāniyye 

ve lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūfī yandırıcı şarāb-ı telḫ ya�nī acı şarāb bünyādım iledi-

serdir, ya�nī vücūdum ḫarāb idiserdir. İmdi ey sāḳī, lebiñi lebim üzerine ḳo ve 

1 S: Fī ḥarfi’l-mīm 77. 

2 S, T, F: baña devlet el virür. 

3 S: ṣūfī yaḳıcı ve yandırıcı. 
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cān-ı şīrīnimi al ya�nī ḳabż eyle, ya�nī şarābıñ ḫarābı olmaḳdan seniñ ḫarābıñ 

olmaḳ evlādır. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; ṭuṭaġım ṭuṭaġa ḳo diyen (M+ hemān) 

ṭuṭaḳdan söylemiş1, (S,F+ żamīrden söylememiş.)

א روز ا  כ از     ا   د
اب   ی در  אه    א   

Meger dīvāne ḫāhem şud ki ez-�ışḳ-ı tu şeb tā rūz

Suḫan bā-māh mī-gūyem perī der-ḫāb mī-bīnem

Maḥṣūl-i Beyt: Meger dīvāne olısaram ki seniñ �ışḳıñdan gice ṣabāḥa dek 

māhla söyleşürüm ve perīleri düşümde görürüm, zīrā bu iki ḥāl dīvāneleriñ şānı-

dır, ya�nī benden ġayr-i ma�hūd işler ṣādır olur ki mecnūn olacaġıma delālet ider.

اران אن داد و    כ   
א ا א آ   אن   א   כ 

Lebet şekker be-mestān dād u çeşmet mey be-mey-ḫārān

Menem k’ez-ġāyet-i ḥırmān ne bā-ānem ne bā-īnem

Ḥırmān, (M,T+ ḥā’nıñ kesri ve rā’nıñ sükūnıyla,) maṣdardır, maḥrūm olmaḳ 

ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Lebiñ mestlere şeker virdi ve çeşmiñ bāde-nūşlara bāde. 

Benim ki2 ġāyet maḥrūmluġumdan ne mestlerleyim ve ne mey-ḫārlarla, yāḫud 

ne şekerleyim ve ne meyle, ya�nī baña senden (M+ aṣlā ve ḳaṭ�ā) bir fā�ide ḥāṣıl 

olmaz.

ر ا א    ر  از  روم 
א א   אن دادن   ا در و 

Şeb-i rıḥlet hem ez-pister revem tā ḳaṣr-ı ḥūri’l-�īn

Eger der-vaḳt-i cān dāden tu bāşī şem�-i bālīnem

Ḳaṣr-ı ḥūri’l-�īn’den murād cennetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dünyādan rıḥlet eyledügüm gice döşekden cennete dek 

giderim eger cān virmek vaḳtinde şem�-i bālīnim sen olursañ3, ya�nī yasdıġım 

ucında bulunursañ.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>

2 S: Menem ki. 

3 S: olasın. 
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א د از ا אد آورد   אכ כ    
אر د אد آور כ  ه  אل  ز 

Çu her ḫākī ki bād āverd feyżī būd ez-in�āmet

Zi-ḥāl-i bende yād āver ki ḫidmetgār-ı dīrīnem

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki her bir ṭopraḳ ki  yel getürdi, seniñ luṭf u in�āmın-

dan bir feyż idi, ben bende ḥālinden yādıña getür ki eski ḫidmetkārıñım, ya�nī 
ben ḫāke de bir feyż in�ām eyle ki eskiden ḫāk-i dergāhıñım.

  כ   زد כ د آ
א כ  א م כ  رو   

Ne her k’ū naḳş-ı naẓmī zed kelāmeş dil-peẕīr āmed

Teẕerv-i ṭurfe men gīrem ki çālāk’est şāhīnem

Naḳş-ı naẓm beyāniyyedir ve yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīrdir. Dil-peẕīr 
vaṣf-ı terkībīdir, peẕīrīden’den, göñül ḳabūl idecek nesne dimekdir. Teẕerv-i 
ṭurfe beyāniyye. Çālāk (M+ çüst ü çāpük ya�nī) çevik dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Öyle degildir her ol kimse ki naẓm naḳşını urdı, kelāmı 

dil-peẕīr geldi, ya�nī her nāzımıñ kelāmı dil-peẕīr degil, ġarīb süñlüni ben 

ṭutarım ki şāhīnim çāpük ü çālākdır. Ḥāṣılı, her şā�iriñ şi�ri maḳbūl olmaz, 

maḳbūl şi�r benim şi�rimdir ki ṭabī�atim şāhīn gibi yügrükdür.

س ر   אور  داری رو از  ا 
כ כ  ك כ ا ز  א    כ 
Eger bāver ne-mī-dārī rev ez-ṣūretger-i Çīn purs

Ki Mānī nusḫa mī-ḫāhed zi-nūk-i kilk-i muşkīnem

Bāver dāşten inanmaḳdır. Ki ḥarf-i beyān. Mānī bir (M,F+ meşhūr) naḳkā-

şıñ ismidir. Nūk, (366a) nūn’uñ fetḥi ve żammıyla, her nesneniñ sivri ucı1. 

Kilk-i muşkīn beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger inanmaz iseñ var Çīn’iñ naḳkāşından su�āl eyle ki Mā-

ni-i naḳḳāş nüsḫa ister benim müşk-renk ḳalemimden, ya�nī ḳalem ucından 

ṣādır olan nefāyis-i kelāmımdan. Ya�nī benim eş�ārım nüsḫasını ister ki Erjenk 

adlı kitābında sā�ir istiḫrāc eyledigi nuḳūşla ketb eyleye.

1 S: żammıyla sivri uçlu dimekdir. 
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א   א א  אح ا زد  כ
وش  دو א  כ در   כ 

Ṣabāḥu’l-ḫayr zed bulbul kucāyī sāḳiyā ber-ḫīz

Ki ġavgā mī-koned der-ser ḫurūş-ı çeng-i dūşīnem

Maḥṣūl-i Beyt: Bülbül ṣabāḥu’l-ḫayr urdı, ya�nī seḥer naġmesini eyledi, 

ḳandasın ey sāḳī, ḳalḳ, zīrā dün giceki çengiñ ḫurūş u nālesi başımda ġavġā 

eyler, ya�nī henūz āvāzı beynimde öter.

א ز  و   ز    از  ر
و אه و  ح     אم و  א  כ 

Rumūz-ı �ışḳ u ser-mestī zi-men bi-şnev ne ez-Ḥāfıẓ

Ki bā-cām u ḳadeḥ her şeb nedīm-i māh u Pervīnem

Ki ḥarf-i tā�līl. Nedīm muṣāḥib. Pervīn Ülker yıldızı1.

Maḥṣūl-i Beyt: Tecrīd ṭarīḳiyle buyurur: �Işḳ u sermestlik rumūzını ben-

den işit, Ḥāfıẓ’dan işitme, zīrā cām u ḳadeḥle her gice māh u Pervīn muṣāḥi-

biyim, ya�nī ṣabāḥa dek uyḳuyı terk idüp rumūz-ı �ışḳ u sermestligi ezberleyen 

benim, Ḥāfıẓ degil. Pes, benim ma�lūmumdur, anıñ degil.

א אداری و    כאر  כ  و
ل ا و ا م آ دوران 

Vefā-dārī vu ḥaḳ-gūyī ne kār-ı herkesī bāşed

Ġulām-ı Āṣaf-ı devrān celālu’l-ḥaḳḳı ve’d-dīnem

Vefā-dār vaṣf-ı terkībīdir, dārīden’den, vefā ṭutıcı dimekdir ya�nī ehl-i vefā 

ve yā ḥarf-i maṣdar. Ḥaḳ-gūy de vaṣf-ı terkībīdir, ḥaḳ söyleyici.

Maḥṣūl-i Beyt: Vefā-dārlıḳ ve ḥaḳ söz söylemek herkesiñ işi degildir, bu 

ḫuṣūṣda Celāleddīn-nām Āṣaf-ı devrānıñ ḳulıyam, ya�nī vefā-dārlıḳda ve 

ḥaḳ-gūyluḳda vezīr-i a�ẓamıñ bendesiyim, zīrā vefā-dār u ḥaḳ-gūydur.

1 T: ıldızı. 
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367

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilāt1

ر א  אرع  א ز  ار 
אج ا در כ    

Bi-gẕār tā be-şāri�-i mey-ḫāne bi-gẕerīm

K’ez-behr-i cur�a�i heme muḥtāc-ı īn derīm

Bi-gẕār; bā ḥarf-i te�kīd, guẕār fi�l-i emr müfred muḫāṭab, ḳo dimekdir 

ya�nī terk eyle, �Arabca da� dirler. Tā ḥarf-i ta�līl. Be-şāri�; bā ḥarf-i ṣıla, şāri� 
ṭarīḳ-i �aẓīm, mey-ḫāne’ye iżāfet lāmiyyedir. K’ez; ki ḥarf-i ta�līl. Cur�a�i; yā 

ḥarf-i vaḥdet ve hemze ḥarf-i tevessül.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Ḳo, tā meyḫāne ṭarīḳine 

uġrayalım, be-şāri� bā’sı hārf-i ṣıla olunca ma�nā böyle olur, ammā ez ma�nā-

sına olunca ma�nā; ḳo ki meyḫāne yolından giçelim, zīrā cür�a içün hepimiz 

bu ḳapınıñ muḥtācıyız. Ẓāhiren ḳapı ẕikri geçmedi ki bu ḳapınıñ diye, ammā 

meyḫāne ẕikri ḳarīnesiyle bu ḳapı dimiş, zīrā meyḫāneye ḳapı lāzımdır.

ی زد و  ن دم ر روز  
ه  د כ  ره ا  ط آن 

Rūz-ı nuḫust çun dem-i rindī zedīm u �ışḳ

Şarṭ ān buved ki cuz reh-i īn şīve ne-sperīm

Ne-sperīm fi�l-i nefy-i  istiḳbāl mütekellim ma�a’l-ġayrdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Rūz-ı ezelde çünki rindlik ve �āşıḳlıḳ nefesini urduḳ, ya�nī 

rindligi ve �āşıḳlıġı ḳabūl eyledik, bu ḳabūlüñ şarṭı oldur ki bu fenniñ yolından 

ġayrı yola gitmeyelüm, ya�nī ṭarīḳ-i �ışḳ u rindīye sülūk idevüz.

אد ود  א כ  و   
ر د  כ   ش  ر    
Cāyī ki taḫt u mesned-i Cem mī-reved be-bād

Ger ġam ḫorīm ḫoş ne-buved bih ki mey ḫorīm

1 S: Mef�ūlü Fā�ilātü Mef�ūlü Fā�ilātü. 
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Cāyī; cāy’dan murād �ālem-i fānīdir, yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān. Taḫt 
u mesned �aṭf-ı tefsīrīlerdir. Cem Süleymān peyġamber1. (366b) Be-bād; bā 

ḥarf-i ṣıla olunca bāda varmaḳdan murād fenādır, ammā ḥarf-i muṣāḥabet 

olunca murād ḥamldir ya�nī götürmek, ammā bunda murād evvelkidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir yerde ki Süleymān peyġamberiñ2 taḫtı yele vara ya�nī 

fenāya vara, ol yerde eger ġam yerseñ ḫoş degil, ol yegdir ki bāde içevüz. Ḥāṣılı, 

ġam yimekden bāde içmek yegdir.

ان زدن א  כ د در כ او 
ت ا א ن دل    در 

Tā bū ki dest der-kemer-i ū tuvān zeden

Der-ḫūn-ı dil nişeste çu yāḳūt-ı aḥmerīm

Tā ḥarf-i ta�līl. Bū buved’den muḫaffefdir. Ki ḥarf-i beyān. Kemer ḳu-

şak. Yāḳūt’ı aḥmerlikle tavṣīf eyledi, zīrā ḳanda ve cigerde terbiye olan ḳırmızı 

yāḳūt’dur, ġayrı renk ġayrı ṭarīḳile terbiye olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Tā ola ki cānānıñ ḳuşaġına el urmaḳ ola, ya�nī (S,T+ el ur-

maḳ) mümkün ola, ḳan içinde oturmışız yāḳūt-ı aḥmer gibi, ya�nī vuṣlat ümī-

diyle miḥnet u meşaḳḳat iḫtiyār eylemişiz.

א אن כ  ر כ   وا 
دوس  ی دو  אك כ א 

Vā�iẓ me-kon naṣīḥat-i şūrīdegān ki mā

Bā-ḫāk-i kūy-ı dōst be-firdevs ne-ngerīm

Vā�iẓ münādā. Naṣīḥat ismdir, naṣaḥa-yenṣaḥu’dan ya�nī feteḥa bābın-

dan, ögüt ma�nāsınā, Fārisīce pend dirler, ammā bunda maṣdar ma�nāsınadır 

me-kon vāsıṭasıyla, pes, şūrīdegān’a iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti ḳa-

bīlindendir. Ki ḥarf-i ta�līl. Mā mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Bā bunda ma�a 

ma�nāsınadır, taḳdīri bā-vucūd-ı ḫāk-i kūy-ı dōst. Be-firdevs; bā ḥarf-i ṣıla, 

ne-ngerīm’e müte�alliḳ ve bā da aña müte�alliḳdir, iki mef�ūl-i ġayr-i ṣarīḥi 

alur. Ne-ngerīm fi�l-i nefy-i istiḳbāl mütekellim ma�a ġayrih.

1 S: Süleymān 
aleyhi’s-selām
2 S: Süleymān 
aleyhi’s-selāmıñ.
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Maḥṣūl-i Beyt: Ey vā�iẓ, şūrīdelere naṣīḥat eyleme, zīrā biz şūrīdeler dos-

tuñ ḫāk-i kūyiyle cennete baḳmazız, ya�nī bunuñ1 bi’l-fi�il (M,T+ vücūdıyla) aña 

nesye ṭarīḳiyle baḳmazız.

ا א و ر  אن  ن 
آور ه د  א   

Çun ṣūfiyān be-hālet-i raḳṣ’end muḳtedā

Mā nīz hem be-şa�bede destī ber-āverīm

Ḥālet-i raḳṣ beyāniyye ve nūn ve dāl est kelimesiniñ edāt-ı cem�idir. Hem 

bunda nīz lafẓını te�kīd ider, ya�nī birisiyle iktifā cā�izdir, pes, żarūret-i vez-

niçün gelmişdir. Be-şa�bede; bā ḥarf-i ṣıla veyā ḥarf-i ta�līl, şa�bede maṣdar-

dır, daḥrece bābından, ḥoḳḳa-bāzlıġa ve ḥīle-bāzlıġa dirler. Destī’de yā ḥarf-i 

tenkīrdir, hemān dest dimekdir. Ber edāt-ı isti�lā. Āverīm fi�l-i mużāri� müte-

kellim ma�a ġayrih’dir, yāḫud fi�l-i emr mütekellim ma�a ġayrih, ḳaldırırız veyā 

ḳaldıralım dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ṣūfīler ḥālet-i raḳsda muḳtedālardır, ya�nī raḳḳāṣlar-

dan ileridir ve raḳḳāṣlar anlara pey-revlik iderler, biz de şa�bedeye veyā şa�bede 

ile el ḳaldırırız veyā el ḳaldıralım, ya�nī biz de tek ṭurmayup elimizi bir ḥīle ile 

meşġūl idelim. El ḳaldırmaḳdan murād bir kāra mübāşeretdir. Ḥāṣılı, anlar 

ziyy-i �ubbād u zühhādda iken menāhīye mübāşir olıcaḳ, biz ki kisvet-i rindān-

da olavuz, be-ṭarīḳ-i evlā mübāşir oluruz. Ba�żı nüsḫada be-ḥālet u raḳṣ’end 

vāḳi� olmuş, vāv-ı �āṭıfa ile, pes, bu nüsḫayı ḳabūl eylemek ġarīb ḥāletdir2. 

Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; biz daḫi ḥoḳḳa-bāzlıġıla raḳṣa mübāşeret idelim 

diyen �aceb ma�nā virmege mübāşeret eylemiş3. (367a)

א ر   אك ز  از   
אك כ א כ   از  אره 

Ez-cur�a-i tu ḫāk-i zemīn ḳadr-i la�l yāft

Bī-çāre mā ki pīş-i tu ez-ḫāk kemterīm

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ cür�añdan yeriñ ṭopraġı4 la�l ḳadrini buldı, ya�nī sen 

ḫāke cür�a-i cāmıñı sepmekle cevher mertebesini buldı, ammā bī-çāre biziz ki 

1 M: bunuñ gibi. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 S: �acīb ma�nā virmiş. <T+ Redd-i Şem�ī>

4 S: ḫāki. 
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seniñ ḳatıñda ḫākden kemteriz, ya�nī bize cür�a-i cāmıñ müyesser olmaz ki biz 

de cevher mertebesine  lāḥıḳ olavuz. Ḥāṣılı, ḳatıñda ṭopraḳça ḳadrimiz yoḳdur.

رد א  ا زان  כ  
ر א روی   א  ار 

Zān pīşter ki �omr-i girān-māye bi-gẕered

Bi-gẕār tā muḳābil-i rūy-ı tu bi-gẕerim

Girān-māye aġır bahālı.

Maḥṣūl-i Beyt: Andan evvel ki aġır bahālı �ömür geçer, ya�nī aġır bahālı 

�ömür geçmezden evvel ya�nī ölmezden evvel māni� olma, ḳo, tā seniñ rūyuñ 

ḳarşısında geçelüm, ya�nī yüzüñi seyr iderek ḳarşıñdan geçelüm.

ۀ כאخ و  כ א  ره 
א ا در   אك آ א 

Ḥāfıẓ çu reh be-kungure-i kāḫ-ı vaṣl nīst

Bā-ḫāk-i āsitāne-i īn der be-ser berīm

Kungure ḳorḳuluḳ, meẟelā ḥiṣārıñ ve köpriniñ (S,M+ ve mināreniñ) ḳorḳu-

luġı gibi ki �Arabca aña şurfe dirler, (M,T+ şīn’iñ żammı ve rā’nıñ sükūnıyla.) Kāḫ 

köşk ve sarāydır. Kungure-i kāḫ-ı vaṣl iżāfetleri beyāniyyedir. Ḫāk-i āsitāne-i 
īn der lāmiyyelerdir. Be-ser berīm geçinelüm dimekdir, rūz-merrelerindendir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, çünki vaṣl ḳaṣrınıñ künguresine yol yoḳdur, ya�nī 

çünki vaṣl-ı cānāna mecāl yoḳdur, bu ḳapınıñ işigi ṭopraġıyla geçinelüm, ya�nī 

vaṣl-ı cānān mümkün degil ise mülāzemet-i ḫāk-i der-i cānān mümkündür. 

Mıṣrā�-ı ẟānīnin ma�nāsını; bu āsitāneniñ ḫāki ile �ömri başa iledelim diyen 

ma�nāyı başa iledememiş1 ve ol ḳapı āsitānesi ṭopraġına baş iletelim diyen ter-

zīḳ ma�nā virmede lāḥıḳa sābıḳ u muḳtedā olmuş2.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 <T+ Redd-i Sürūrī>
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368

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Ṭavīl

Fe�ūlün Mefā�īlün Fe�ūlü Mefā�ilün1

ا אب ان  ن  ا  
ا א ا ان  و 

E-lem ye�ni li’l-aḥbābi en yeteraḥḥemū

Ve li’n-nāḳıżīne’l-�ahde en yeteneddemū

Hemze ḥarf-i istifhām-ı inkārī. Lem ye�ni fi�l-i caḥd-i muṭlaḳ, yā lem-i 

cāzime ile sāḳıṭ olmuşdur, aṣlı enā-ye�nī idi, mehmūzu’l-fā mu�tellü’l-lām, 

maṣdarı inā gelür, kesr-i hemze ile, ḥaynūnet ma�nāsına, ya�nī vaḳt olmadı mı 

dimekdir. Li’l-ahbābi; lām ḥarf-i ṣıla, mā-ḳablindeki fi�ile müte�alliḳdir. Aḥ-
bāb ḥabībiñ cem�idir, ya�nī dostlar dimekdir. En ḥarf-i maṣdar, yeteraḥḥemū 

manṣūbdur en ḥarfiyle, �alāmet-i naṣb suḳūṭ-ı nūn-ı cem�dir, te�vīl-i müfredde 

en ile maḥallen merfū� fā�il-i fi�l-i caḥd-i muṭlaḳdır. Vāv ḥarf-i �aṭf, li’n-nāḳıżī-
ne ma�ṭūfdur li’l-aḥbāb’a. El-�ahde lafẓen manṣūb mef�ūl-i ṣarīḥidir nāḳīżī-
ne’niñ, �ahdi bozıcılar dimekdir. En yeteneddemū; i�rābı en yeteraḥḥemū 

gibidir, teneddum peşīmānlıḳ ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostlar bize teraḥḥum eylemek vaḳti olmadı mı, ya�nī vaḳ-

ti oldı. Daḫi �ahdi naḳż idenlere peşīmān olmaḳ vaḳti olmadı mı, ya�nī oldı. Bu 

beytiñ i�rābında ye�ni fi�l-i mużāri�dir didikden ṣoñra en yetereḥḥamū cümlesi 

maḥallen merfū� fā�ilidir fi�l-i meẕkūruñ diyen müfredle cümleyi ḫūb teşḫiṣ 

ider imiş2.

אت  אء   ا   ا
م א  אر ا ره  و  

E-lem ye�tihim enbā�u men bāte ba�dehum

Ve fī ṣadrihi nāru’l-esā teteḍarramu

E-lem ye�ti, e-lem ye�ni gibidir i�rābda ve hum żamīr-i manṣūb muttaṣıl, 

aḥbāb’a ve nāḳıżīn’e rāci�dir, maḥallen manṣūb, mef�ūlidir e-lem ye�ti’niñ. 

1 S: Mefā�īlü Mef�ūlātü Müfte�ilātün. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī>



1902 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Enbā�u ef�āl vezni üzere cem�-i nebe’dir, (367b) fa�al vezni üzerine, lafẓan 

merfū� fā�ilidir fi�l-i caḥdıñ. Men (S,T+ ism-i mevṣūldür, elleẕī ma�nāsına ve bāte 

cümlesi ṣılasıdır,) maḥallen mecrūr, mużāfun ileyhidir enbā�u’nuñ, iżāfet-i 

ma�neviyye ile. Bāte fi�ildir ef�āl-i nāḳıṣadan, ismi żamīri, taḥtında müstetir 

men’e rāci�dir ve ba�dehum ḫaberi, giceledi dimekdir. Ba�dehum mutebā�i-

dehum ve mufteriḳahum1 ma�nāsına. Ve fī ṣadrihi cümle-i ẓarfiyye, (M+ ḥāl-

dir, bāte’niñ fā�ilinden ya�nī isminden,) müte�alliḳdir teteḍarramu’ya. Ṣadr 
sīne, mużāfdır men’e rāci� żamīre. Nār mübtedā, mużāfdır esā’ya. Esā taḳdīren 

mecrūr, mużāfun ileyhidir nār’ıñ. Teteḍarrumu ḫaber-i (S,T+ mübtedādır ve 

cümle-i ismiyye ḥāldir bāte fā�ilinden2. El-esā ġuṣṣa ve ġam, iki iżāfet bile 

ma�neviyedir. Teteḍarremu) fi�l-i mużāri� müfred mü�enneẟ ġā�ibedir, taḥtında 

müstetir hiye żamīri nār’a rāci�dir, te�nīẟ-i ma�nevī olduġıçün. Teḍarrum yalıñ-

lanmaḳdır, zīrā ḍırām yalıña dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Aḥbāba gelmedi mi kendilerden mütebā�id ve müfterıḳ3 

ya�nī mehcūr giceleyen kimseniñ aḫbārı, ya�nī ben firḳat u hicrān-zedeniñ aḫ-

bārı dostāna vāṣıl olmadı mı, ḥālbuki sīnesinde ġam u ġuṣṣa āteşi yalıñlanur. 

Ya�nī ġam u ġuṣṣa āteşiyle maḥrūḳ4 olduġı ḥālde firāḳ gicesinde beytūtet iden 

kimseniñ aḫbārı dostlara gelmedi mi5? Ḫāce, aḥbābıñ �adem-i teraḥḥumından 

ve kendiniñ mensī ve mehcūrluġından şikāyet ider. Nār’ı mübtedā ve fī ṣadri-
hi ḫaberi  ṭutan ġarīb müṭāla�aya mālik imiş6, (S,T+ 
ufiye 
anhu.)

ی א  ن  א   
ا ا و     

Feyā leyte ḳavmī ya�lemūne bi-mā cerā

�Alā murtecin minhum fe-yehfū ve yerhamū

Fā cezā-yı şarṭ-ı maḥẕūfdur, (S+ ya�nī rābıṭ-ı cezādır,) taḳdīri fe-izā ẟebe-
te mā ẕukire. Yā ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūf, taḳdīri yā refīḳu ev yā ṣāḥi-
bu dimekdir. Leyte ḥarf-i temennī, ḳavmī taḳdīren manṣūb ismi, mużāfdır 

yā-yı mütekellime. Ya�lemūne cümle-i fi�liyye, ḫaberidir leyte’niñ. Bimā; bā 

ḥarf-i ṣıla, mā ism-i mevṣūl, cārr ma�a’l-mecrūr ya�lemūne’ye müte�alliḳdir. 

1 M: mütefārıḳahum. 

2 <F+ Taḳdīr-i kelām ve nāru’l-esā teteḍarremu fī ṣadrihi. Minhu, �ufiye �anhu.>

3 M: mütefārıḳ S: müfārıḳ. 

4 S: muḥraḳ. 

5 M: gelmedi mi bu maḥalde?

6 <T+ Redd-i Sürūrī>
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Cerā fi�l-i māżī, taḥtında mā’ya rāci� żamīr fā�ili. Cümle-i fi�liyye mā’nıñ ṣılası 

ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. �Alā murtecin; �alā ḥarf-i cerr, murtecin ism-i 

fā�ildir ifti�āl bābından, aṣlı mürteci�un idi, i�lāl sebebiyle murtecin olmışdur, 

vezni müfte�in’dir, taḳdīren mecrūrdur �alā ile. Cār mecrūrıyla cerā’ya müte�al-

liḳdir. Cerā müte�alliḳıyle cümle-i fi�liyye, ism-i mevṣūle ṣıladır. Minhum; cār 

mecrūrıyla murtecin kelimesine müte�alliḳdir. Fe-yaḥfū en-i muḳaddere ile 

manṣūb cevāb-ı leyte, taḳdīri fe-en yaḥhfū, aṣlı yeḥfūne idi, ḥafā-yaḥfū’dan. 

Esmā-i Cāru’llāh’da ḥafāvet mihribānī dimiş ve Niṣāb-ı Ṣibyān’da ḥafī mihribān 

dimiş, fa�īl fā�il ma�nāsınadır, lākin Ṣıḥāḥ’da bu ma�nāya vārid olmamış, ammā 

ḍurūb-ı emẟālde ‘Me�rubetun lā ḥafāvetun’1 vāḳi�dir, mihribānlıḳ ma�nāsına. Ve 

yerḥamū yeḥfū’ya ma�ṭūfdur, en yerḥamū taḳdīrinde. Bu iki fi�ilde vāḳi� vāv-ı 

żamīr ḳavme rāci�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey yār, nolaydı ṭā�ifem2 bilelerdi3 anlardan rācī olanıñ üze-

rine cārī olanı ya�nī ser-güẕeştini, tā ki rācīye muḥabbet idüp esirgeyelerdi. 

Ya�nī ḳavim kendilerinden rācī ve kendilere muḥtāc olanıñ üzerinden ne geç-

dügin bilelerdi, muḥabbet idüp esirgerlerdi. Murtecīden murād Ḫāce kendi-

dir. (368a) Bi-mā cerā’nıñ mā’sını gāh mevṣūl ü gāh istifhām u gāh ḥarf-i 

maṣdar ṭutup yeḥfū’yı fi�l-i mużāri� müfreddir, ḥafā’dan, aşınmaḳ ve incelmek 

ma�nāsına diyen �aceb ince müṭāla�aya mālik imiş4.

א ت ا وز و ا  ا  ا
ا ا   א 

Etā mevsimu’n-nīrūzi ve’ḫḍarreti’r-rubā

Femā li’l-ġavānī’l-ġīdi lā teterennemu

Etā fi�l-i māżī müfred müẕekker ġā�ib, etā-ye�tī’den ya�nī ḍarabe bābından 

nāḳıṣ-ı yāyī, mehmūzu’l-fā, geldi dimekdir, mevsim lafẓen merfū� fā�ilidir 

etā’nıñ. Nīrūz lafẓen mecrūr, mużāfun ileyhidir mevsim’iñ, mua�rreb-i nev-

rūzdur. Vāv ḥarf-i �aṭf. İḫḍarret fi�l-i māżī müfred mü�enneẟ ġā�ibe, if�ilāl bā-

bından, iḥmerret gibi, yeşerdi5 dimekdir, (M,T+ zīrā aḫḍar yeşile dirler.) Rubā, 

rā’nıñ żammı ve bā’nıñ fetḥiyle, rebve’niñ cem�idir ve rebve’de ḥarekāt-i ẟelāẟe 

cā�izdir, depe ma�nāsına ki Fārisīde tūde dirler, taḳdīren merfū� iḫḍarret’iñ 

1 İnsanlara sevdiği için değil de bir maslahat için ikram edenler hakkında kullanılan bir atasözü.

2 S: ṭāli�im. 

3 S: ṭā�ifem bileydi ya�nī bilelerdi. 

4 M’de beyitlerin sıralaması farklı. <T+ Redd-i Sürūrī>

5 T, F: yaşardı. 
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fā�ilidir. Femā; fā cevāb-ı şarṭ-ı maḥẕūfdur ve mā ism-i istifhāmdır, taḳdīri 

‘İzā etā mevsimu’n-nīrūzi ve’ḥḍarreti’r-rubā femā li’l-ġavānī’. Lām ḥarf-i cerr, 

ḥaṣale’ye müte�alliḳ, taḳdīri ‘femā ḥaṣale li’l-ġavānī’. Ġavānī gāniyeniñ cem�i-

dir, ġāniye şol (368b) ḫatuna dirler ki zevciyle müstaġniye ola, aġyārdan ya�nī 

erinden ġayrıya baḳmaya ve şol ḫatuna da dirler ki kemāl-i ḥüsn ü cemālden 

esbāb-ı ḥüsne iḥtiyācı olmaya. El-ġīd, ġayn’ıñ kesriyle, ġaydā’nıñ cem�idir, bīż 

beyżānıñ cem�i olduġı gibi, yumuşaḳ gövdeli ḫatunlar dimekdir. Lā teteranne-
mu fi�l-i nefy-i istiḳbāl müfred mü�enneẟ ġā�ibe, żamīr-i fā�ili ġavānī’ye rāci�-

dir, cevāb-ı istifhām vāḳi� olmuş. Şimden girü gelen ebyātıñ āḫirinde ḥarf-i revī 

vāḳi� olan mīm’iñ mā-ḳablindeki żamme tamām işbā� olmaḳ gerek ki bir vāv 

mütevvellid ola ki aña �ilm-i ḳāfiyede ḥarf-i ıṭlāḳ dirler, niteki Ḳaṣīde-i Burde’de 

mīm’iñ mā-ḳablindeki kesreniñ işbā�ından bir yā mütevellid olur.

Maḥṣūl-i Beyt: Mevsim-i nevrūz ya�nī bahār geldi ve ṭaġlar ve depeler çayır 

ve çimen olup yeşerdi. Pes, böyle olunca nāzik-endām güzel ḳızlara ve gelinlere 

ne oldı ki terennüm ü teġannī1 eylemezler, ya�nī evvel bahār cūş u ḫurūş, teġan-

nī ve terennüm mevsimidir. Pes, tāze ḳızlar ve gelinler niçün teġannī ve teren-

nüm eylemezler dimekdir. Lafẓ-ı ġīd aṣlında fetḥateyn iledir, bunda sükūn-ı 

yā ile oḳunur żarūret-i  vezniçün diyen ve ġavānī cem�-i ġāniyedir ki ırlayıcı 

�avret ma�nāsınadır ve minhusinde iḫḍarret if�āl bābından2 müfred mü�enneẟ 

ġā�ibedir diyen kelām-ı �Arabı �aceb mütetebbi� imişler3.

ت ا ا א ا כ ا  
כ א  א    

Ḥake’d-dem�u �annī me’l-cevāniḥu eżmerat

Feyā �aceben min ṣāmitin yetekellemu

Ḥakā fi�l-i māżī müfred müẕekker ġā�ib, lafẓ-ı müşterekdir ḥikāyetle 

müşābehet beyninde, ḍarebe bābından. Dem� göz yaşı, lafẓen merfū�, fā�ilidir 

ḥakā’nıñ. �Annī; cārr ma�a’l-mecrūr ḥakā’ya müte�alliḳdir. Mā ism-i mevṣūl, 

maḥallen manṣūb mef�ūlün bihidir ḥakā’nın, ya�nī ṣılasıyla. El-cevāniḥ cem�-i 

cāniḥadır, sīne cānibinden eyegi kemügidir, (M,T+ niteki ḍulū� cem�-i ḍıl�dır ki 

oñurġa kemügi cānibinden eyegi kemügidir.) Cevāniḥ lafẓen merfū� mübtedā. 

Eżmeret fi�l-i māżī müfred mü�enneẟ ġā�ibedir, if�āl bābından, fā�il-i żamīri 

1 S: teġannüm ve terennī. 

2 Fiil sehven ‘aḥḍaret’ şeklinde okunmuş demektir.

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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taḥtında müstetir hiye, cevāniḥ’a rāci�dir. Cümle-i fi�liyye i�rābdan maḥallen 

merfū� ḫaber-i mübtedā1. İżmār bir nesneyi gizlemege dirler, aṣlında eżme-
rethu idi, ism-i mevṣūle rāci� olan żamīr-i manṣūb ḥaẕf olunmuş, mübtedā ile 

ḫaber cümle-i ismiyye, i�rābdan maḥalli yoḳ, ṣılasıdır ism-i mevṣūlüñ ve ism-i 

mevṣūl ṣılasiyle beyān olundı. Feyā; fā faṣīḥa ve yā ḥarf-i nidā. �Aceben; nek-

re-i ġayr-i maḳṣūde ‘Yā reculen ḫuẕ bi-yedī’2 gibi, mübālāġa ṭarīḳiyle �acebe nidā 

ider, ya�nī ey �aceb, gel gör bu ġarīb ḳıṣṣayı. Min ḥarf-i tebyīn. Ṣāmit altunla 

gümişe dirler, nāṭıḳ deve ile ḳoyuna didikleri gibi, bunda teşbīh ṭarīḳiyle göz 

yaşından kināyetdir, egerçi ṣāmit’iñ bir ma�nāsı sākitdir. Yetekellemu tefa��ul 

bābından fi�l-i mużāri� müfred müẕekker ġā�ib, cümle-i fi�liyye mübtedā-yı 

maḥfūẓa ḫaberdir, taḳdīri huve yetekellemu’dur ve bu cümle-i ismiyye i�rāb-

dan maḥallen mecrūr ṣıfatıdır ṣāmit’iñ.

Maḥṣūl-i Beyt: Gözüm yaşı ḥikāyet eyledi ya�nī iẓhār u ibrāz eyledi ol 

nesneyi ki pehlūlarım iżmār u iḫfā eyledi, ya�nī derūnum iḫfā eyledügini 

eşkim iẓhār eyledi, ya�nī �ışḳ u muḥabbeti gözüm yaşı iẓhār eyledi, ḥāṣılı, girye 

muḥabbet-i derūnumı ibrāz eyledi. Pes, ey �aceb, gel ṣāmit-i mütekellimi seyr 

eyle, ya�nī ṣamit tekellüme geldügini gör ki ol ṣāmit göz yaşıdır. Tekellüm 

ẕikri ḳāfiye żarūretiçündür, ve-illā ṣāmite muḳābil nāṭıḳdır. Cevāniḥ cāniḥiñ 

cem�idir diyenler iṣābet eylememişler3. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; ey ne 

�acebdir ki cānsız söyler diyen rūḥ-ı kelāma vāṣıl olmamış4.

א אر   ا و א ا ر 
م א  ا  و  

Şuhūrun bihe’l-evṭāru tuḳḍā mine’ṣ-ṣıbā

Ve fī şe�ninā �ayşu’r-rebī�i muḥarremu

Bu beyt beyt-i sābıḳıñ mā-ḳablinde olmaḳ münāsib idi, lākin ba�żı ebter 

şāriḥleriñ5 nüsḫasına tābi� olup ġaflet eyledik ki te�ḫīr eyledik. Pes, şuhūr müb-

tedā-yı maḥẕūfa ḫaberdir, taḳdīri ‘hāẕihi şuhūrun’, ya�nī ‘mevsimu nīrūzın şuhū-
run’ dimekdir. Bi-hā; bā cā�izdir ki ḥarf-i ẓarf ola ve cā�izdir ki ḥarf-i muṣāḥabet 

1 S: merfū� mübtedā. 

2 Ey adam! Elimden tut. 

3 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

4 <T+ Redd-i Şem�ī>. Beyit sıralamalarında nüshalar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Herhâlde 

Sûdî’nin ‘Bu beyt beyt-i sābıḳıñ mā-ḳablinde olmaḳ münāsib idi.’ sözüne uyarak bazı müstensihler 

sıralamayı değiştirmişlerdir. 

5 T: eẟer-i şāriḥleriñ. <T+ Redd-i Şem�ī>
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ola ve cā�izdir ki ḥarf-i sebeb ola żamīre bir mużāf taḳdīriyle, ya�nī bi-me-
cī�ihā ve żamīr şuhūr’a rāci�dir. Ve şuhūr cem�-i şehrdir, şehr ay ma�nāsına. 

(M,T+ Bihā, tuḳḍā’ya müte�alliḳdir. Evṭār lafẓen merfū� mübtedā, cem�-i vaṭar-

dır, ḥācet ma�nāsına.) Tuḳḍā fi�l-i mużāri� müfred mü�enneẟ ġā�ibe, mebniyyun 

li’l-mef�ūl, ḍarabe bābından, ḥükm olunur ma�nāsınadır, bunda edā olunur 

dimekdir. Mine’ṣ-ṣıbā; cārr ma�a’l-mecrūr tuḳḍā’ya müte�alliḳdir. Ṣıbā, ṣadıñ 

kesri ve elif-i maḳṣūre ile, meyl ve yigitlik ma�nāsınadır. Vāv ḥarf-i rābıṭ-ı ḥāl. 

Fī şe�ninā; cümle-i ẓarfiyye muḥarrem’e müte�alliḳ. Şe�n ḥāl ma�nāsınadır, 

hemzeyi elife ḳalb eylemek de cā�izdir, nā żamīri maḥallen mecrūr mużāfun 

ileyhidir. �Ayş, �ayn’ıñ fetḥiyle, mübtedādır, dirlik dimekdir, mużāf olmuş re-
bī�’a. Rebī�’den murād rebī�-i ezminedir ki faṣl-ı bahārdır. Muḥarrem lafẓen 

merfū� ḫaber-i mübtedā, ḥarāmdandır, ṭaḥrīm olunmuş ma�nāsına, mübtedā 

ḫaberiyle cümle-i ismiyye maḥallen manṣūb cümle-i ḥāliyyedir evṭār’a rāci� 

tuḳḍā’nıñ taḥtında ḳā�im-maḳām-ı fā�il olan żamīrinden. 

Maḥṣūl-i Beyt: Meẕkūr mevsim-i Nevrūz bir nice aydır ki anlarda veyā 

anlar gelmek sebebiyle ḥācetler ḳażā ve edā olunur �āşıḳlıḳdan ve civānlıḳdan. 

Ya�nī faṣl-ı bahārda her şey cūş u ḫurūşa gelüp civānlar ve �āşıḳlar �ayş u �işret ü 

ẕevḳ u ṣafā idüp (369a) murād sürecek demlerdir, ammā ḥālbuki bizim ḥaḳḳı-

mızda bahār faṣlınıñ ẕevḳ u ṣafāsı ḥarām olmuş, ya�nī faṣl-ı bahārda bize �ayş 

u �işret müyesser degil, zīrā biz firāḳ u hicrān ṣaḥrālarına düşmüş üftādeleriz. 

Şuhūr ve rebī� ve muḥarrem cem�i mürā�āt-i naẓīr ḳabīlindendir.

א  دوا  א   
א  אب  و  ا

Benī �amminā cūdū �aleynā bi-cur�atin

Ve li’l-fażli esbābun bi-hā yutevessemu

Benī �amminā; benī münādā, ḥarf-i nidā muḳadderdir, aṣlında benīne idi, 

ibn’iñ cem�idir, iżāfetle nūn sāḳıṭ olmuş, �amm’e iżāfeti ve �amm’iñ nā żamī-

rine lāmiyyedir, ey �ammimiz oġulları dimekdir, �Arab dilinde ekẟer bu �ibāret 

cāridir. Cūdū fi�l-i emr cem�-i müẕekker muḫāṭab, cāde-yecūdu’dan ya�nī naṣa-

ra bābınıñ ecvef-i vāvīsinden, seḫā ve kerem eyleñ dimekdir, zīrā cūd cīm’iñ 

żammıyla cömerdlige dirler, müfredi cud gelür, ḳul gibi. �Aleynā; cārr mec-

rūriyle cūdū’ya müte�alliḳdir. Bi-cur�atin; bu da cūdū’ya müte�alliḳdir. Vāv 

rābıṭ-ı ḥāl. Li’l-fażli; cārr mecrūriyle ḥaṣale’ye müte�ālliḳ muḳaddem ḫaber. 

Fażl naḳīż-i naḳṣdır, artuḳluḳ dimekdir. Esbāb mu�aḫḫar mübtedā, sebebiñ 
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cem�idir, sebeb şol nesnedir ki anıñla bir şeye ulaşıla. Bihā; cārr mecrūriyle 

yutevessemu’ye müte�alliḳ. Yutevessemu tefa��ul bābından fi�l-i mużāri� müf-

red müẕekker ġā�ib, mebniyyün li’l-mef�ūl, veseme’den müştaḳdır, nişānlanur 

dimekdir. Cümle-i fi�liyye i�rābdan maḥallen merfū�, ṣıfatıdır esbāb’ıñ.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey �ammimiz oġulları, bir cür�a ile bize cömerdlik eyleñ, 

ya�nī bize bir cür�a iḥsān eyleñ, ḥālbuki fażl u keremiñ esbābı vardır ki ṣāḥibi 

anıñla nişānlanur. Ya�nī aṣḥāb-ı fażl u keremiñ �alāmeti cūd u baḫşişdir. Pes, 

bize bir cür�a iḥsān eyleñ ki fażl u keremle1 nişānlanmış olasız.

ة א   כ ا  ا
א  اك ا   

Eyā men �alā külle’s-selāṭīni saṭveten

Teraḥḥam cezāke’llāhu fe’l-ḫayru maġnemu

Eyā ḥarf-i nidā, men ism-i mevṣūl, münādā. �Alā fi�l-i māżī müfred müẕek-

ker ġā�ib, nāḳıṣ-ı vāvī, bunda ġalebe eyledi dimekdir. Külle mef�ūl-i ṣarīḥi, 

mużāfdır selāṭīn’e ki cem�-i sulṭāndır. Saṭveten ḳahr u ġażab ma�nāsına tem-

yīzdir �alā’yı, ya�nī naṣbı temyīzlıġladır2. Teraḥḥam fi�l-i emr müfred müẕek-

ker muḫāṭab, esirge dimekdir. Cezāke’llāh; cümle-i du�ā�iyye ḥaşv-i melīḥdir. 

Fe’l-ḫayru; fā ḥarf-i ta�līl, el-ḫayru lafẓen merfū� mübtedā. Maġnemu ġanī-

met ma�nāsına maṣdar-ı mīmī, lafẓen merfū� ḫaberi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey şol kimse ki cemī� selāṭīne ġalebe eyledi ḳahr u batş 

cihetinden, bizi esirge, Allāhu Te�ālā saña ḫayr-ı cezālar vire, zīrā ḫayr ġanīmet-

dir. Ya�nī bizi esirgemek ḫayırdır, ḫayra furṣatı ġanīmet bilmek gerek, ḥāṣılı, 

ḫayrı ġanīmet bilmek gerek.

ن ذ و  כ  ا
م כ  و  א ا و 

Li-kullin mine’l-ḫullāni ẕuḫrun ve munyetun

Ve li’l-Ḥāfıẓı’l-miskīni faḳrun ve maġremu

Mine’l-ḫullān ḥaṣele’ye müte�a�llıḳ muḳaddem ḫaber. Ḫullān ḫālīliñ 

cem�idir, dostlar ma�nāsınadır. Ẕuḫr, (M,T+ ẕāl-i mu�cemeniñ żammı ve ḫā-i 

mu�cemeniñ sükūniyle,) mu�aḫḫar mübtedā, azıḳ ma�nāsınadır. Vāv ḥarf-i 

1 S: keremiñizle. 

2 S: temyīziyyet üzeredir. 
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�aṭf. Munye, mīm’iñ żammı ve nūn’uñ sükūnıyla, ārzū ve murād ma�nāsına-

dır1. Ve li’l-Ḥāfıẓı i�rābı mine’l-ḫullāni gibidir. El-miskīn ṣıfat-ı Ḥāfıẓ. Faḳr 
mu�aḫḫar mübtedā. Vāv ḥarf-i �aṭf. Maġrem, (M,T+ mīm’iñ ve rā’nıñ fetḥi ve 

ġayn’ıñ sükūnıyla,) edāsı lāzım olan nesneye dirler, deyn ü diyet gibi, bunda 

deyn murāddır. (369b)

Maḥṣūl-i Beyt: Dostlardan her biriniñ azıġı ve geçinecegi var, (S,M+ ammā 

Ḥāfıẓ-ı miskīniñ faḳrile deyni var, ya�nī hep dostlar kāmgār u kām-rāndır,) 

ammā miskīn Ḥāfıẓ nā-kām u nā-murāddır. Ḫāce’niñ bu beyti ḥüsn-i ṭaleb 

ma�nāsını mutażammındır.

369

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

אره כ م    ا
אره כ כ  ر   אر  

Be-�azm-i tovbe seḥer goftem istiḫāre konem

Bahār-ı tovbe-şiken mī-resed çi çāre konem

Be-�azm; bā hārf-i ṣıla veyā ḥarf-i muṣāḥabet. �Azm ḳaṣd u niyyet ma�nāsı-

nadır, tovbe’ye iżāfet maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir, tovbe rücū� ma�nāsınadır. 

Seḥer’den mużāf maḥẕūfdur, taḳdīri vaḳt-i seḥer dimekdir. İstiḫāre istif�āl bā-

bından maṣdardır, ecvef-i yāyī, ḫayr’dan,  lüġatde ḫayır ṭaleb eylemekdir, ammā 

ıṣṭılāḥda düşe yatmaḳdır, konem’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Bahār-ı tovbe-şiken 

beyāniyye. Tovbe-şiken vaṣf-ı terkībīdir. Mī-resed fi�l-i ḥāl, irişiyor dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Tevbe ḳaṣdına veyā tevbe ḳaṣdıyla seḥer vaḳtinde didim 

ki istiḫāre ideyim. Lākin tevbeyi ṣıyıcı bahār geliyor2, ne çāre ideyim. Ḥāṣılı, 

seḥer tevbe eylemek içün aḫşāmdan istiḫāreye ḳaṣd eyledim. Ya�nī �azm tevbe 

ve istihāreye ḳayd olmuş, nihāyeti istiḫāreye �azm aḫşāmdan ve tevbeye �azm 

seḥerden maḳbūldür3.

1 S: Munye ārzū. 

2 S: gelsün. 

3 S, T, F: istiḫāreye �azm aḫşāmdan ve tevbeye seḥerden. 
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ا د  در   
אره כ אن و   ر  כ  

Suḫan durust bi-gūyem ne-mī-tuvānem dīd

Ki mey ḫorend ḥarīfān u men neẓāre konem

Ne-mī-tuvānem dīd mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Sözi gerçek söylerim ki görmege ḳādir degilim ki ḥarīfler 

bāde içerler ve ben ıraḳdan seyrāncı olam. Ḥāṣılı, bāde-nūşlara ḳarışmamaġa 

ḳādir degilim.

ج כ ا  אغ  ور  د
אره כ ب כ م  א   از 

Be devr-i lāle dimāġ-i merā �ilāc konīd

Ger ez-miyāne-i bezm-i ṭarab kenāre konem

Maḥṣūl-i Beyt: Lāle devrinde ya�nī faṣl-ı bahārda eger bezm-i ṭarab orta-

sından kenāre idersem, ya�nī bāde-nūşlara ḳarışmazsam dimāġıma �ilāc eyleñ 

ki muḫtell olmuş olur, ya�nī cünūnuma ḥükm idüp dimāġıma �ilāc eyleñ, zīrā 

rindler ḳatında bu faṣılda içmeyen dīvānedir. Niteki Ḫāce buyurur:

Beyt:     ی ا ط  و   
כ   واء ا ج כ כ כא ا

Be-ṣavt-ı bulbul u ḳumrī eger ne-nūşī mey

�İlāc-ı key konemet k’āḫiru’d-devā�i’l-key1

א א      
אره כ ق و  אز  ز  و  
Be-taḫt-ı gul bi-nişānem butī çu sulṭānī

Zi-sunbul u semeneş sāz-ı ṭavk u yāre konem

Taḫt-ı gul’den murād gülistāndır. Butī; yā ḥarf-i vaḥdet. Sulṭānī; yā ḥarf-i 

tenkīr. Bunda sāz’dan murād esbāb-ı zīnetdir. Yāre bilezik ma�nāsınadır.

1 514. gazel 1. beyit.
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Maḥṣūl-i Beyt: Taḫt-ı gülistānda pādişāh gibi bir maḥbūb iclās u iḳ�ād 

idüp ya�nī diküp sünbülden ṭavk ve semenden bilezik sāz u peydā iderim1, 

ya�nī envā�-ı şükūfe ile anı müzeyyen iderim.

כ اد  ن   ا  ز روی دو 
אره כ ا  د  

Zi-rūy-ı dōst merā çun gul-i murād şukuft

Ḥavāle-i ser-i duşmen be-seng-i ḫāre konem

Rūy-ı dōst iżāfeti lāmiyyedir. Gul-i murād beyāniyyedir. Ḥavāle-i ser-i duş-
men; ḥavāle-i ser maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir, duşmen’e iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki benim murādım güli dostuñ rūyından açıldı, ya�nī 

cānāndan murādım el virdi, düşmeniñ başını ṭaşa ḥavāle iderim, ya�nī ḳanḳı 

ṭaş berk ise başıñı ana ursun dirim2, ya�nī cānān benden yana olıcaḳ3 düşmen 

her ne idebilürse eylesün.

כ و   ه ام  כ ای 
אره כ כ   כ و  אز   כ 

Gedā-yı meykedeem līk vaḳt-i mestī bin

Ki nāz ber-felek u ḥukm ber-sitāre konem (370a)

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫāne gedāsıyım, lākin mestlik vaḳtinde gör ki felege 

nāz ve sitāreye ḥükm iderim. Ya�nī mertebem ednā, ammā benden a�lā işler 

ṣādır olur. Ḥāṣılı, felege nāz ve sitāreye ḥüküm istiġnādan kināyetdir.

ی ا כ  ره و ر  
اره כ ا ا  ر 

Merā ki nīst reh u resm-i loḳma-perhīzī

Çi-rā meẕemmet-i rind-i şerāb-ḫāre konem

Merā benim dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Loḳma-perhīz vaṣf-ı terkībīdir, 

ya�nī ḥarām loḳmadan perhīzcilik, yā ḥarf-i maṣdar. Meẕemmet-i rind maṣ-

darıñ mef�ūline iżāfetidir ve rind’iñ şerāb-ḫāre’ye beyāniyyedir, şerāb-ḫāre 

vaṣf-ı terkībīdir.

1 S: idelim. 

2 S: başıñı ana ur, ya�nī başını ana ursun direm. 

3 T: olicek. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim ki loḳmā-perhīzlıḳ rāh u resmi olmaya, ya�nī ḥarām-

dan ictināb olmaya, niçün rind-i bāde-nūşı meẕemmet iderim. Ya�nī bende ki 

ḥüsn-i �amel olmaya, niçün feseḳayı ẕemm u ḳadh iderim dimekdir.

אه אد   ان  א     
אره כ א  ق  م و از  א 

Çu ġonçe bā-leb-i ḫandān be-yād-ı meclis-i şāh

Piyāle gīrem u ez-şevḳ cāme pāre konem

Be-yād; bā ḥarf-i ṣıla veyā ḥarf-i muṣāḥabet. Yād-ı meclis-i şāh iżāfetleri 

lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ġonça gibi leb-i ḫandānla şāhıñ meclisi yādına veyā yādıy-

le piyāle ṭutarım ya�nī bāde içerim  ve şevḳden cāmeyi pāre pāre iderim. Ḥāṣılı, 

ġonçada iki ṣıfat var, ḫandānlıḳ ve cāme pāre pārelik1. Pes, ben de şāhıñ meclisi 

yādıyla böyle olmaḳ isterim.

م אر  ر ا ز   
אره כ م ز  و ز دو  ان 

Eger zi-la�l-i leb-i yār būse�i resedem

Civān şevem zi-ser u zindegī du bāre konem

Maḥṣūl-i Beyt: Eger yāriñ la�l gibi ḳırmızı ṭuṭaġından baña bir būse irişür-

se başdan civān olup dirligi iki kerre eylemiş olurum, ḥāṣılı, būsesinden tāze 

ḥayāt bulurum.

א ل   אن  ردن  אده  ز 
כאره כ א  و  رازش آ

Zi-bāde ḫorden-i pinhān melūl şud Ḥāfıẓ

Be-bāng-ı barbaṭ u ney rāzeş āşkāre konem

(M+ Barbaṭ, iki bā’nıñ fetḥasıyla, ḳopuza dirler.)

Maḥṣūl-i Beyt: Gizli bāde içmekden Ḥāfıẓ melūl oldı, ḳopuz ve ney āvā-

zıyle rāzını āşikāre iderim, ya�nī anı sāz meclisine getürüp rāzını ifşā iderim 

veyā meclisine sāz getürüp şürb-i bādesini āşikāre iderim.2

1 S, T: pārelıḳ

2 T: veyā meclisine sāz getürüp rāzını ifşā iderim veyā meclisine şürb-i bādesini āşikāre iderim. 
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370

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

از א ا א و  در  ا א   א 
از כא و   درا כ را  
Bi-y-ā tā gul ber-efşānīm u mey der-sāġar endāzīm

Felek rā saḳf bi-şkāfīm u ṭarḥ-ı nev der-endāzīm

Saḳf tavan, (M,T+ Türkīce arastaḳ dirler.) Ṭarḥ bunda temel ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Gel tā gül ṣaçalım ve ḳadeḥe şarāb bıraġalım, ya�nī ḳadeḥe 

bāde ḳoyalım. Felegiñ tavanını yaralım, ya�nī felegi şaḳḳ idelim ve yeñiden fe-

lege temel bıraġalım, tā herkes felekden murādın almaġa ḳābil ola. Bu kelimāt 

nihāyet-i mestānelikden ḫaber virür.

د אن ر א ن  د כ  כ ا ا  
از ا אدش  אز و  א    و 
Eger ġam leşker engīzed ki ḫūn-ı �āşıḳān rīzed

Men u sāḳī behem tāzīm bunyādeş ber-endāzīm

Engīzed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ibdir, koparır dimekdir. Tāzīm fi�l-i mużā-

ri� mütekellim ma�a ġayrih, çaparız ya�nī segirdiriz, tāzīden’den (M,T+ müştaḳ ki 

segirtmekdir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ġam leşker ḳoparırsa ki �āşıḳlar ḳanıñ döke, ya�nī 

�āşıḳlar ḳanın dökmek içün eger ġam aḳın ṣalarsa ben sāḳī ile segirdiriz ve 

bünyādın yıḳarız, ya�nī sāḳī ki bāde-peymādır, bir iki ḳadeḥ bādesiyle ġam 

leşkerini temelden ḫarāb ideriz.

ح ر ر  ب ا ا را  اب ار
از כ در  ا دان را   
Şerāb-ı erġuvānī-rā gul-āb ender-ḳadeḥ rīzīm

Nesīm-i �ıṭr-gerdān-rā şeker der-micmer endāzīm
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Şerāb-ı erġuvānī beyāniyye, yā ḥarf-i nisbet, rā ḥarf-i taḫṣīṣ. �Iṭr-gerdān 

vaṣf-ı terkībīdir, gerdānīden’den, güzel ḳoḳı gezdirici (370b) dimekdir, �ıṭr 
taḫṣīṣi żarūret-i vezniçündür, ve-illā micmere maḳāmı idi.

Maḥṣūl-i Beyt: Şarāb-ı erġuvānīniñ ḳadeḥine gül-āb dökeriz, ya�nī şarā-

bı mu�aṭṭar u ḫoş-būy ideriz. Nesīm-i �ıṭr-gerdānıñ micmerine şeker dökeriz, 

ya�nī �udını şeker-ālūde ideriz ḫoş-būyter olsun, ḥāṣılı, �ūdını mülebbes ideriz, 

hep bu işleri sāḳīyle eyleriz.

ش ودی  ب  ش    در د رودی 
از אن  ا א כ ا و  ل  אن  כ د ا

Çu der-dest’est rūdī ḫoş bi-gū muṭrib surūdī ḫoş

Ki dest-efşān ġazel ḫānīm u pā-kūbān ser endāzīm

Rūd bunda sāz ḳılıdır, rūd’ı ẕikr idüp sāzı murād ider, ẕikr-i cüz� ve irāde-i 

küll ma�nāsına. Surūd ırdır ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i ta�līl. Dest-efşān 

vaṣf-ı terkībīdir, el ḳarṣıcı ma�nāsına. Ġazel, ḫānīm’iñ muḳaddem mef�ūlidir. 

Vāv ḥarf-i �aṭf. Pā-kūb vaṣf-ı terkībīdir, elif ve nūn vaṣfiyyet ifāde ider, raḳḳāṣa 

pāy-kūb dirler. Ser, endāzīm’iñ muḳaddem mef�ūlidir, başımız ṣalalım, ya�nī 

başımız oynadalım raḳḳāṣlar gibi.

Maḥṣūl-i Beyt: Muṭribe ḫiṭāb idüp buyurur: Çünki eliñde ḫoş sāz var-

dır, ey muṭrib, bir ḫoş ır ırla, tā ki el ḳarṣayup1 ġazel oḳuyalım ve raḳṣ idüp 

raḳḳāṣlar gibi başlarımız ṣalalım. Ḥāṣılı, ey muṭrib sen sāz çal, biz el ḳarṣıyup2 

ġazel-ḫānlıḳ idüp raḳṣ idelüm.

از אب ا א  ان  א  د  אك و א 
از אن را    ا אه  د כאن 
Ṣabā ḫāk-i vucūd-ı mā bedān �ālī-cenāb endāz

Buved k’ān şāh-ı ḫūbān-rā naẓar ber-manẓar endāzīm 

Ṣabā münādā. Ḫāk-i vucūd-ı mā lāmiyyelerdir. Bunda manẓar cā�izdir ki 

çehre-i cānān ola veyā seyrangāhı, şāh-nişīn gibi meẟelā3.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ṣabā, bizim vücūdımız ṭopraġını ol �ālī-cenāb cānāna ṣal 

ya�nī ol cānibe at, ola ki ol maḥbūblar pādişāhınıñ manẓarına naẓar ṣalavuz, 

ya�nī manẓarını görevüz.

1 S: eli ṣalup. M: ḳarsıyup. 

2 S: ḳarṣup. 

3 S: şāh-nişīn ve ġayrısı gibi ola. 
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א אت   א כ  כ از    
از א را  داور ا א כ داور

Yekī ez-�aḳl mī-lāfed yekī ṭāmāt mī-bāfed

Bi-y-ā k’īn dāverīhā-rā be-pīş-i dāver endāzīm

Ṭāmāt ıṣṭılāḥāt-ı ṣūfiyyedendir. Mī-lāfed ve mī-bāfed fi�l-i mużāri� müfred 

ġā�iblerdir, lāfīden’den ve bāfīden’den, ögünmek ve bir nesne ṭoḳumaḳ. Ṭāmāt, 
mī-bāfed’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Dāver ḥākim. Dāverī, yā-yı maṣdariyye 

ile, ḥükūmet ma�nāsınadır, hā edāt-ı cem� ve rā edāt-ı mef�ūl. Dāverīhā, 
endāzīm’iñ muḳaddem mef�ūli, be-pīş de endāzīm’e müteā�lliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Birisi �aḳıldan lāf urur ya�nī �uḳalādan geçinür ve birisi 

ıṣṭılāḥāt-ı ṣūfiyye ṭoḳur ya�nī ṣūfīyim diyü da�vā ider. Gel imdi bu iki fırḳanıñ 

ḫuṣūmet u ḥükūmetini ḥākim-i �adl öñine bıraġalum, ya�nī ikisiniñ de 

māhiyetine vāṣıl olan ḥākime �arż idelim, görelim ne dir.

א א  א  א  ا  ن ا   
از ض כ ا אی  روزی  כ از 
Behişt-i �adn eger ḫāhī bi-y-ā bā-mā be-mey-ḫāne

Ki ez-pāy-ı ḫumet rūzī be-ḥavż-ı Kevẟer endāzīm

�Adn, �ayn’ıñ fetḥi ve dāl’ıñ sükūnıyle, iḳāmet ma�nāsınadır. Cennāt-ı �adn 

cennāt-ı iḳāmet dimekdir. Ḥavż-ı Kevẟer beyāniyye. Kevẟer uçmaḳ ırmaġı.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger behişt-i �adn isterseñ bizimle meyḫāneye gel, tā ki küp 

dibinden seni bir gün Kevẟer ḥavżına atalım, ya�nī cennete īṣāl idelim. Ḥāṣılı, 

meyḫāne behişt-i dünyādır, ‘ed-Dunyā cennetu’l-kāfir’1 ḥasebince.

از ا  ورز در  ا و 
از כ د ا د را  א  א כ  א 

Suḫan-dānī vu ḫoş-ḫānī ne-mī-verzend der-Şīrāz (371a)
Bi-y-ā Ḥāfıẓ ki tā ḫod-rā be-mulkī dīger endāzīm

Suḫan-dān ve ḫoş-ḫān vaṣf-ı terkībīlerdir ve yā ḥarf-i maṣdar, söz bilicilik2 

ve ḫoş-ḫānlıḳ dimekdir, zīrā Ḫāce ġāyetle ḫoş-ḫān imiş. Ne-mī-verzend 

fi�l-i nefy-i müstaḳbel cem�-i ġā�ibdir, ḳazanmazlar ya�nī bu iki nesneye sa�y 

eylemezler. Zīrā, Şīrāz bāġı ve bāġçesi çoḳ şehirdir. Pes, ādemīsi ẕevḳ-i nefsānīye 

1 Dünya kâfirin cennetidir. 

2 S: söz söyleyicilik. 
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düşüp rūḥānī cānibine iltifāt eylemezler1. Ki ḥarf-i beyān ve tā ḥarf-i ta�līl. 

Ḫod-rā, endāzīm’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Süḫan-dānlıġa ve ḫoş-hānlıġa Şīrāz’da sa�y (M,T+ u kūşiş) 

eylemezler. Gel imdi ey Ḥāfıẓ ki tā kendimizi bir ġayri memlekete atalım, 

ya�nī kendi vilāyetimizde ḳumāşımız kāsid oldı, terk-i diyār idelim, ola ki bir 

müşterīye düşevüz.

371

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

אر د   א  ام و  אر
د   ه ا ره   כ  د

Bārhā gofteem u bār-ı diger mī-gūyem

Ki men-i dil-şude īn reh ne be-ḫod mī-pūyem

Bār bunda kerre ma�nāsınadır, hā edāt-ı cem�dir. Bār-ı diger bir kerre 

daḫi dimekdir. Ki rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir. Dil-şude vaṣf-ı terkībī aḳsāmın-

dandır, �āşıḳdan kināyetdir. Ne ma�nā cihetinden mī-pūyem’e muḳayyeddir, 

ne-mī-pūyem taḳdīrinde, pes, fi�l-i nefy-i müstaḳbel olur, pūyīden’den, yilmek 

ve yöpürmek ma�nāsına, murād yürümekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Kerrātla söylemişim, bir kerre daha söylerim ki ben 

�āşıḳ-ı dil-dāde bu ṭarīḳ-i �ışḳ u muḥabbeti kendi irādetimle yürimem, ya�nī bu 

�āşıḳlıḳ ṭarīḳini kendi iḫtiyārımla2 ḳabūl eylemezem, belki ḥükm-i ezelīdir ki 

üzerime cārīdir.

در  آ   دا ا
אد ازل     آ ا

Der-pes-i āyine ṭūṭī-ṣıfatem dāşteend

Ān-çi ustād-ı ezel goft bi-gū mī-gūyem

1 S: meyl eylemezler ve iltifāt itmezler. 

2 S: irādetimle. 
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Der-pes-i āyine, goft fi�liniñ ẓarfıdır.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu beyt ta�ḳīd ṭarīḳiyle vāḳi� olmuş. Taḳdīri, beni ṭūṭī gibi 

ṭutmuşlardır āyīne ardında, ol nesneyi ki Üstād-ı Ezel söyle didi,  söylerim, ya�nī 

her nesne ki söylemişim ve şimdi söylerim ve söylesem gerekdir, cemī�an Üstād-ı 

Ezeliñ emri ve ḥükmiyledir, bu ḫuṣūṣda benim aṣlā iḫtiyārım yoḳdur. Ma�lūm 

ola ki tekellüm bilmeyen ṭūṭīye tekellüm ta�līm eylemek murād eyleseler bir per-

deniñ yüzine bir āyīneyi vaż� iderler ve ṭūṭīyi āyīneniñ ḳarşısına getürürler ve 

mu�allim perdeniñ ardında tekellüm ider ve ṭūṭī bu ḥālde āyīneye baḳup āyīnede 

kendi miẟlin görür ve ẓann ider ki (M,T+ tekellüm eyleyen) āyīnede gördügi kendi 

miẟli olan ṭūṭīdir. Pes, bu vechile tekellüm ta�allüm1 ider. (S,M,F+ Niteki Ḫāḳānī 

Mir�ātu’ṣ-Ṣafā-nām ḳaṣīdesinde buyurur ki maṭla�ı budur2:

Beyt:3 אن دا ا دل   ا و   ز
א   دم    و  زا د

Merā dil pīr-i ta�līm’est u men ṭıfl-ı zebān-dāneş

Dem-i teslīm-i ser �aşr u ser-i zānū debistāneş4)

(M,F+ Bu ma�nāyı bir beytde īrād eylemiş.)

(S,M,F+ Beyt:   د א     آ  
ت  دا   ان   د  د  د در   

Çu ṭūṭī k’āyine bīned şināsed5 ḫod bi-y-ufted pey

Çu ḫod der-ḫod şeved ḥayrān koned ḥayret suḫan-dāneş6)

Pes, Ḫāce buyurur ki ben ṭūṭī-miẟālim, cemī� aḳvāl ü ef�ālim Üstād-ı ezel ik-

tiżāsıyledir, benim kendi iḫtiyārımla degildir.

אرم و    آرا   ا 
وردم   رو כ از آن د כ او  
Men eger ḫārem u ger gul çemen-ārāyī hest

Ki ez-ān dest ki mī-perveredem mī-rūyem

1 T: ta�līm. 

2 S: ḳaṣīdesinde ki maṭla�ı budur. 

3 M: Maṭla�:

4 S: dilsitāneş.  Anlam: Gönül bana ders veren bir pîr/hoca, ben ise dili yeni öğrenmeye başlayan bir 

çocuğum. Başın hocaya teslim edilmesi  bir aşır (öğrenilen ders), önünde diz çökmek ise bir okul.

5 S: şinās. M, T: şināsī (metin ganjoor.net’e göre düzenlenmiştir.)

6 Papağan aynada aksini görünce kendisi zanneder de sevinçten kendinden geçer. O kendine hayran 

olunca bu hayret onu söz sahibi yapar, ona konuşmayı öğretir.
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Çemen-ārā vaṣf-ı terkībīdir, ārāyīden’den, çemen bezeyici ma�nāsınadır ve 

yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i beyān veyā rābıṭ-ı ṣıfat veyā ḥarf-i ta�līl. Ez-ān dest 
ol cihetden ki ve ol vecihden ki ve anıñ gibi ki dimekdir. Mī-perveredem fi�l-i 

mużāri� müfred ġā�ibdir ve mīm żamīr-i manṣūb muttaṣıl, mef�ūli, beni besler 

ve terbiye ider dimekdir. Mī-rūyem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, biterim 

(371b) dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben eger dikenim ve eger gülüm, ya�nī eger merdūd u eger 

maḳbūlum, çemen bezeyici vardır, çemenden murād dünyādır, ya�nī dünyāyı 

ḫalḳ idüp terbiye idici vardır ki ol cihetden ki beni besler ve terbiye ider, bite-

rim, ya�nī her nice ki beni bitürürse biterim, ya�nī bende hīç ḳudret u ḳuvvet 

yoḳdur, hep yaradanıñdır.

כ ان  אن    دل  دو
ی   א  ی دارم و 

Dōstān �ayb-ı men-i bī-dil-i ḥayrān me-konīd

Gevherī dārem u ṣāḥib-naẓarī mī-cūyem

Dōstān münādā. �Ayb-ı men iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve 

bī-dil’e iżāfet beyāniyyedir, (M,T+ ḥayrān’a iżāfet de beyāniyyedir.) Gevherī; yā 

ḥarf-i vaḥdet. Vāv ḥarf-i �aṭf. Naẓarī; yā ḥarf-i vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey dostlar, ben bī-dil ḥayrānı �ayb eylemeñ, bir gevherim 

vardır ki aña �ışḳ u muḥabbet dirler, bir ṣāḥib-naẓar müşterī cānān ararım ki 

dil-i bī-çāreyi ol cevherle aña teslīm eyleyem. Ḥāṣılı, zīr u bālā yilüp yöpür-

dügüm1 bu kim �ışḳ cevheri ḳadrin bilür bir ṣāḥib-naẓar civān isterim ki dil-i 

dīvānemi aña ṭapşuram.

ن  א د      
א   و ر ر כ  כ

Gerçi bā-delḳ-i mulemma� mey-i gulgūn �ayb’est

Me-konem �ayb k’ezū reng-i riyā mī-şūyem

Delḳ-i mulemma� beyāniyyedir, pārelerden dikilmiş fuḳarā ḫırḳası, Hindī-

ler ḫırḳası gibi meẟelā, ammā envā�-ı elvāndan olmaḳ şarṭıyla.

1 S, M: yopurduġum. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi mülemma� ḫırḳa ile bāde-i gülgūn �ayıbdır, lākin 

baña �ayb eyleme bu ma�nā içün ki andan riyā rengini yuyup arıdıram, ya�nī 

ziyy-i fuḳarāda olup mürāyī olmaḳ münāfıḳlıḳdır. Pes, nifāḳdan ḳurtulmaġi-

çün bāde-nūşluḳ iderim ki ẓāhir u bāṭınım berāber olsun.

אی د אق ز  ه و  
ا  و و     

Ḫande vu girye-i �uşşāḳ zi-cāy-ı diger’est

Mī-serāyem be-şeb u vaḳt-i seḥer mī-mūyem

Mūyīden aġlamaḳdır, mūyem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥdedir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Uşşāḳıñ ḫande ve giryesi özge yerdendir, ya�nī �ışḳ u 

muḥabbetden girye ve ḫandedir, dünyā muṣāḥabetiçün1 degildir. Pes, gice ır 

ırlarım irte viṣāl ümīdiyle ve gündüz aġlarım firāḳ u hicrān derdinden. Ya�nī 

�uşşāḳıñ aġlaması fevt-i merām-i dünyā ve gülmesi ḥuṣūl-i ḥuṭām u meṭālib-i 

�ulyā içün degildir, belki �ışḳ u şevḳ-i cānān içündür2.

ی א  אك در  א  כ 
כ    כ  כ    

Ḥāfıẓem goft ki ḫāk-i der-i mey-ḫāne me-būy

Gū me-kon �ayb ki men muşk-i Ḫoten mī-būyem

Ki ḥarf-i rābıṭ-ı maḳūl ü ḳavldir. Ḫāk-i der-i mey-ḫāne lāmiyyelerdir. 

Me-būy fi�l-i nehy müfred muḫāṭabdır, būyīden’den, bā-yı �Arabīyle, ḳoḳlama 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ baña didi, meyḫāne ḳapusınıñ ṭopraġını ḳoḳlama. 

Sen aña di, �ayb eyleme ki ben Ḫoten miskini3 ḳoḳularım. Yanī  rindler ḳatın-

da meyḫāne ḳapusınıñ ṭopraġı ḳoḳusı hemān misk-i4 Ḫoten ḳoḳusıdur.

1 M, T: muṣībetiçün. 

2 T: şevḳ-i cāniçündür. 

3 M: müşkini. 

4 M: müşk-i. 
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372

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

اران ر در د دی  אن  כ
اران درد   אرت  א כ  

Be-mujgān-ı siyeh kerdī hezārān raḫne der-dīnem

Bi-y-ā k’ez-çeşm-i bīmāret hezārān derd ber-çīnem

Raḫne, (M,T+ rā’nıñ fetḥiyle, gedikdir,) �Arabca ẟülme dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Müjgān-ı siyāhla dīnimde biñ gedik peydā eylediñ, ya�nī 

kirpik oḳlarıyla dīnimi1 delik deşik2 eylediñ, imdi gel ki bīmār çeşminden biñ 

derd divşireyim, ya�nī her raḫne ki dīnimde eylediñ, aña muḳābil çeşmiñden 

bir maraż def� ideyin, yāḫud cānıma andan biñ derd alayım.

אد אرا  از  ا ای  دل כ 
אد   אد آن دم כ   ا روزی 

Elā ey (372a) hem-nişīn-i dil ki yārānet bi-reft ez-yād

Merā rūzī me-bād ān dem ki bī-yād-ı tu bi-nşīnem

Elā ḥarf-i istiftāḥ. Hem-nişīn-i dil ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. Ki 
ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. Yārānet tā’sı ma�nā cihetinden yād’a muḳayyeddir. Rūzī 
naṣīb ma�nāsınadır. (M,T+ Yād añmaḳdır, ẕikir ma�nāsına.) Yād-ı tu iżāfeti3 maṣ-

darıñ fā�iline veyā mef�ūline iżāfetidir, ya�nī sen bizi añmaḳsız veyā biz seni 

añmaḳsız.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül hem-nişīni ya�nī muṣāḥibi ve eglencesi ki yārānıñ 

yādıñdan gitdi, ya�nī yārānıñ unutduñ, baña ol gün naṣīb olmasun ki seniñ 

yādıñsız oturam, ya�nī ol gün olmasun ki sen beni añmayasın veyā ben seni 

añmayam.

1 S: göñlümi. 

2 S, M: delik delik. 

3 T, F: pes, tu’ya iżāfeti. 
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אد אد כ  אد از  אن  و  
אن  ل از  ن و   د ا כ כ

Cihān pīr’est u bī-bunyād ezīn Ferhād-kuş feryād

Ki kerd efsūn u nīrengeş melūl ez-cān-ı şīrīnem

Maḥṣūl-i Beyt: Cihān pīr ü bī-bünyāddır, bu Ferhād öldürenden1 feryād 

ki anıñ efsūn u ḥīlesi beni cān-ı şīrīnimden melūl eyledi, ya�nī ḥīle ve mekriyle 

beni cāndan uṣandırdı.

א א و  ای  א  א و  אن 
א را     א  כ 

Cihān-ı fānī vu bāḳī fedā-yı şāhid u sāḳī

Ki sulṭānī-i �ālem-rā ṭufeyl-i �ışḳ mī-bīnem

Cihān-ı fānī beyāniyye. Fedā-yı şāhid maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ki 
ḥarf-i ta�līl. Sulṭānī-i �ālem lāmiyye. Ṭufeyl-i �ışḳ ma�hūd. Ṭufeyl tābi� ma�nā-

sınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Fānī ve bāḳī dünyā şāhid ü sākiye fedā olsun, zīrā �ālem 

pādişāhlıġını �ışḳ yolına ṭufeyl görürüm, ya�nī dünyā salṭanatı �ışḳa fedādır. 

Bunda fānīden murād serī�ü’z-zevāl olan eşyādır ve bāḳīden, bir miḳdār pāyi-

dār olandır.

אכ او ی  دو  אی   ا  
אی دو  אن  אد ا   ا 

Eger ber-cāy-i men ġayrī guzīned dōst ḥākim ū’st

Ḥarāmem bād eger men cān be-cāy-ı dōst bi-gzīnem

Guzīden ve guzīnīden üründilemekdir, ya�nī iḫtiyār eylemek. Pes, guzīned 

fi�l-i mużāri� ġā�ibdir ve guzīnem mütekellim vaḥdedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger benim yerime bir ġayrisini dost iḫtiyār iderse2 ḥākim 

odur ya�nī ḥüküm anıñdır, ammā baña ḥarām olsun eger ben dostuñ yerine 

cānımı iḫtiyār idersem, ya�nī baña cānān cāndan muḳaddemdir.

1 S: öldiriciden. 

2 S: benim yerime dost, bir ġayrisini iḫtiyār iderse. 
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ن  ق  ق  م  אب آ دوری  ز 
ق  ی  زان  אد  אر ای 

Zi-tāb-ı āteş-i devrī şudem ġarḳ-ı �araḳ çun gul

Bi-y-ār ey bād-ı şeb-gīrī nesīmi zān �araḳ-çīnem

Tāb-ı āteş-i devrī lāmiyye ve beyāniyyedir. (M,T+ Devrī; yā ḥarf-i maṣ-

dar.) Ġarḳ-ı �araḳ maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Bād-ı şeb-gīrī beyāniyyedir 

(M,T+ ve yā ḥarf-i nisbet, gice esen yel. Nesīmi; yā ḥarf-i vaḥdet.) �Araḳ-çīn 

vaṣf-ı terkībīdir, çīnīden’den, �araḳ divşirici dimekdir, ẕikr-i maḥall ve irāde-i 

ḥālldir, murād zülf ü kākül ü gīsūdur1.

Maḥṣūl-i Beyt: Hicrān u firāḳ āteşi ḥarāretinden �araḳa ġarḳ oldum gül 

gibi. Ey gice esen yel, ol �araḳ-çīn cānāndan baña bir ḫoş ḳoḳu getür, ya�nī 

kākül ü gīsū ve zülf-i cānāndan baña bir būy-ı ḫoş getür ki anıñla mütesellī 

olup egleneyim.

אد א  ا ی כ در ا   آرزو
א داد  א כ  א    א

Ḥadīẟ-i ārzūmendī ki der-īn nāme ẟebt uftād

Hemānā bī-ġalaṭ bāşed ki Ḥāfıẓ dād telḳīnem

Ārzūmendī; yā ḥarf-i maṣdar ve iżāfet lāmiyyedir. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

(372b) Uftād vāḳi� oldı ma�nāsına. Hemānā ke�enne ma�nāsınadır, maḳām-ı 

ẓannda müsta�meldir. Telḳīnem iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Telḳīn 

tefhīm ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ārzūmendlik ḳıṣṣası ki bu nāmede ya�nī bu dīvānda ẟābit 

ü vāḳi� oldı, ke�enne ġalaṭ degildir ki baña Ḥāfıẓ telḳīn u tefhīm eyledi. Ya�nī 

bu dīvānda iştiyāḳlar ve ārzūmendlikler ki meẕkūrdur,  bilā-şekk baña bunı 

Ḥāfıẓ ta�līm u tefhīm (M+ eyledi,) yoḳsa ben bu deḳāyıḳ u ḥaḳāyıḳa mālik ü 

vāṣıl degilim.

1 S: irāde-i ḥāll murāddır, ya�nī kākül ve gīsū murāddır. 
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373

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 از آن כ  د و دا از د
ف  א  כ ز   

Be-ġayr ez-ān ki bi-şud dīn u dāniş ez-destem

Bi-y-ā bi-gū ki zi-�ışḳet çi ṭarf ber-bestem

Maḥṣūl-i Beyt: Dīn ü dāniş elimden gitmeden ġayri gel söyle ki �ışḳıñdan 

ne fā�ide baġladım, ya�nī �ışḳıñdan baña bir fā�ide olmadı ziyāndan ġayrı.

אد م   داد  ا  
כ ت כ   אی  אك 

Egerçi ḫirmen-i �omrem ġam-ı tu dād be-bād

Be-ḫāk-i pāy-i �azīzet ki �ahd ne-şkestem

Maḥṣūl-i Beyt: Egerçi �ömrüm ḫarmanını seniñ ġamıñ yele virdi, ya�nī 

ġamıñdan fānī oldum, seniñ �azīz ayaġıñ ṭopraġı ḥaḳḳıçün ki �ahdi ṣımadım, 

ya�nī incinüp muḥabbetiñi terk eylemedim.

و  م    ذره  
ن   ای ر  כ در 

Çu ẕerre gerçi ḥaḳīrem bi-bīn be-devlet-i �ışḳ

Ki der-hevā-yı ruḫet çūn be-mihr peyvestem

Maḥṣūl-i Beyt: Gerçi ẕerre gibi ḥaḳīrim, ammā �ışḳıñ devletinde veyā dev-

letiyle (M,T+ gör) ki seniñ ruḫuñ muḥabbetinde nice güneşe vāṣıl oldum. Ya�nī 

muḥabbetiñ beni �azīz u muḥterem eyledi, ya�nī güneş ẕerreyi havāya ref� eyle-

dügi gibi seniñ muḥabbetiñ beni ref� eyledi.

א  از  ا אده כ   אر 
א از    כ 

Bi-y-ār bāde ki �omrī’st tā men ez-ser-i emn

Be-kunc-i �āfiyet ez-behr-i �ayş1 ne-nşestem

1 M: �ışḳ. 
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�Omrī bunuñ gibi yerlerde zamāndan kināyetdir ve yā ḥarf-i vaḥdet, bir 

zamān dimekdir. Tā ibtidā-yı ġāyet içündür zamānda. Ser-i emn iżāfeti lā-

miyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāde getür ki bir zamāndır tā ki ben emn cihetinden �āfiyet 

bucaġında �ayş içün oturmadım, ya�nī ḥużūr u ṣafāyla bir �āfiyet bucaġında 

ḳarār eylemek müyesser olmadı.

ی אری ای  دم  ا ز 
ا כ   כ  אك   

Eger zi-merdum-i huşyārī ey naṣīḥat-gūy

Suḫan be-ḫāk me-y-efken çi-rā ki men mestem

Maḥṣūl-i Beyt: Ey naṣīḥat söyleyici, eger uṣlı merdümden iseñ sözüñi ṭop-

raġa bıraḳma, zīrā ki ben mestim. Ya�nī (S,F+ meste) söz söylemek sözi żāyi� eyle-

mekdir, pes, ben mestāneye söz söyleme ki sözüñ żāyi� olmasun, ḥāṣılı, �uşşāḳ-ı 

meste söz te�ẟīr eylemez.

آورم  دو א     ز 
א از د ا   כ  

Çi gūne ser zi-ḫacālet ber-āverem ber-i dōst

Ki ḫidmetī be-sezā ber-ne-y-āmed ez-destem

Ber-i dōst iżāfeti lāmiyyedir. Ki ḥarf-i ta�līl. (M,T+ Ḫidmetī; yā ḥarf-i 

vaḥdet.) Be-sezā; bā ḥarf-i zā�id. Ber-ne-y-āmed ḥāṣıl olmadı ve çıḳmadı 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dostuñ ḳatında ḫacāletden başımı nicesine ḳaldırayım1 ki 

aña lāyıḳ bir ḫidmet elimden çıḳmadı, ya�nī cānāna lāyıḳ ḫidmet elimden gel-

medigiçün başımı ḳaldırup yüzine ṭoġrı baḳamazam ḥicābdan.

از  אر د א و آن   
ش  א כ   כ 

Bi-sūḫt Ḥāfıẓ u ān yār-ı dil-nevāz ne-goft

Ki merhemī bi-firistem çu ḫāṭıreş ḫestem

1 S: ḳaldırırım. 
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Firistem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, göndereyim1 dimekdir. Ḫestem 

(373a) fi�l-i māżī mütekellim vaḥde, mecrūḥ eyledim dimekdir, ḫesten’den 

müştaḳdır, zehirli ḥayvān ṣoḳmaḳda müsta�meldir, yılan ve çıyan ve arı gibi 

meẟelā.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ yandı, ḥālbuki ol yār-ı dil-nevāz dimedi ki bir mer-

hem göndereyim çünki ḫāṭırını mecrūḥ eyledim. Ya�nī çünki anı derde düşür-

düm, dermānını ideyim dimedi.

374

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

اه  ا  א כ  א אز آی 
ی دو א  אق  و د

Bāz āy sāḳiyā ki hevā-ḫāh-ı ḫidmetem

Muştāḳ-ı bendegī vu du�ā-gūy-ı devletem

Bāz bunda te�kīd ifāde ider ancaḳ. Ki ḥarf-i beyān. Hevā-ḫāh vaṣf-ı terkī-

bīdir, muḥibb ma�nāsına, ḫidmet’e iżāfet ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir. 

Muştāḳ-ı bendegī de böyledir, yā ḥarf-i maṣdar. Du�ā-gūy vaṣf-ı terkībīdir, 

devlet’e iżāfeti sābıḳ iżāfetler gibidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, gel ki ḫidmetiñe ṭālibim ve bendeligiñe müştāḳ ve 

devletiñe du�ā-gūyum.

وغ  אدت  אم  א כ   زا
אت  אی ز  ن  ون 

Z’ān-cā ki feyż-i cām-ı sa�ādet-furūġ-ı tu’st

Bīrūn şuden numāy zi-ẓulmāt-ı ḥayretem

Mıṣrā�-ı evvelde olan iżāfetler lāmiyye ve beyāniyye ve lāmiyyedir2. Sa�ā-
det-furūġ vaṣf-ı terkībīdir, sa�ādet żiyālı dimekdir. Şuden reften ma�nāsınadır. 

1 S: gönderirim. 

2 S: iżāfetler lāmiyye ve beyāniyyelerdir. 
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Numāy fi�l-i emr müfred muḫāṭab, göster dimekdir. Ẓulmāt’da lām sākin 

oḳunmaḳ gerek (M+ żarūret-i vezniçün,) ḥayret’e iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol maḳāmdan ki seniñ sa�ādet żiyālı ḳadeḥiñ feyżidir, ya�nī 

sa�ādet-baḫş cāmıñ feyżinden ṭaşra gitmegi göster baña ḥayret ẓulümātından. 

Ya�nī baña bir �ışḳ cāmını nūş itdür ki beni bī-derdler ẓulümātından ḫalāṣ 

eyleye.

א ز   ق     
م ز ا ر אی   א آ

Her çend ġarḳ-ı baḥr-i gunāhem zi-ṣed cihet 

Tā āşinā-yı �ışḳ şudem z’ehl-i raḥmetem

Maḥṣūl-i Beyt: Her ne ḳadar ki yüz cihetden günāh deñizine ġarḳ isem 

seniñ �ışḳıña ki āşinā oldum, ehl-i raḥmetim. Ḥāṣılı, seniñ muḥabbetiñ beni 

erbāb-ı raḥmetden eyledi. Ġarḳ ve baḥr ve āşinā elfāẓı1 mürā�āt-ı naẓīr ḳabī-

lindendir.

א ای  ی و  כ   
ان  د  ز د כ 

�Aybem me-kon be-rindī vu bed-nāmī ey faḳīh

K’īn būd ser-nuvişt zi-dīvān-ı ḳısmetem

K’īn; ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey faḳīh, baña bed-nāmlıḳla ve rindlikle �ayb eyleme, zīrā 

dīvān-ı ḳısmetden ser-nüviştim budur, ya�nī bu aḥvāl bende ḥükm-i ezelīyle 

ẟābitdir, kesbī degildir.

אر כ و ا א   ر כ   
اث  ا  ر ز 

Mey ḫor ki �āşıḳī ne be-kesb’est u iḫtiyār

Īn mevhibet resīd zi-mīrāẟ-ı fıṭratem

Mevhibet ve mevhib, (M,T+ mīm’iñ fetḥi ve hā’nıñ kesriyle,) hibeniñ ismi-

dir, baḫşiş ma�nāsına. Fıṭrat ḫilḳat ma�nāsınadır. Mīrāẟ-ı fıṭrat beyāniyyedir.

1 S: elfāẓları. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Mey iç ki, �āşıḳlıḳ1 kesb u iḫtiyārla degildir, belki bu baḫşiş 

ü iḥsān baña mīrāẟ-ı fıṭratdandır, ya�nī �aṭiyye-i ezelīdir. Ḥāṣılı, bu luṭf baña 

ḳażādan irişdi.

م    כ و  
اه  ا ن   در  د

Men k’ez-vaṭan sefer ne-guzīdem be-�omr-i ḫīş

Der-�ışḳ-ı dīden-i tu hevā-ḫāh-ı ġurbetem

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ki kendü �ömrümde vaṭanımdan sefer iḫtiyār eyleme-

dim ya�nī sefere hergiz varmadım, ammā seni görmek �ışḳında ġurbet dostı-

yım, ya�nī seni görmek içün ġurbet ārzūsın iderim.

אه  رت از در دو دورم 
אن  אن و دل ز  כ 

Dūrem be-ṣūret ez-der-i (373b) devlet-penāh-ı tu

Līkin be-cān u dil zi-muḳīmān-ı ḥażretem

Be-ṣūret; bā ḥarf-i ẓarf. Der-i devlet-penāh beyāniyyedir ve tu’ya iżāfet 

lāmiyyedir2. Ḥażret bunda yaḳınlıḳ ma�nāsınadır ve iżāfet ism-i fā�iliñ ẓarf-ı 

mekāna iżāfetidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ṣūretā seniñ devlet ṣıġınıcı ḳapıñdan ıraġım, ammā cān 

u göñülle ḥużūruñ muḳīmlerindenim. Ya�nī ṣūreten ba�īdim, ammā ma�nen 

ḳarībim.

ه در ره و   و  א و כ در
د כ  ای    

Deryā vu kūh der-reh u men ḫaste vu ża�īf

Ey Ḫıżr-pey-ḫuceste meded dih be-himmetem

Pey bunda yol ve iz ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Deryā ve ṭaġ yolumdadır, ben isem ḫasta ve ża�īfim, ey 

mübārek izli Ḫıżır, meded vir himmetle, ya�nī bu müşkil �ışḳ yollarını geçmege 

baña meded vir himmetiñle.

1 S: �āşıḳlar. 

2 S: beyāniyyedir. 
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אر כ آن  ۀ   دم ز ز 
אت  כא א ز  ی כ ای  כ

Ger dem zenī zi-ṭurra-i muşkīn-i ān nigār

Fikrī kon ey ṣabā zi-mukāfāt-ı ġayretem

Fikrī; yā ḥarf-i tenkīr.

Maḥṣūl-i Beyt: Mıṣrā�-ı evvel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ey ṣabā, eger ol 

nigārıñ müşkīn ṭurrasından nefes urup tekellüm iderseñ ġayretim cezāsından 

fikr eyle ya�nī ṣaḳın, ġayret idüp āh eylemeyem ki seni havāya virüp tozuñ göge 

ṣavururum.

ش ش  א  وی     در ا
ف  ه و  آورده و כ

Der-ebrū-yı tu tīr-i naẓar tā be-gūş-ı hūş

Āverde vu keşīde vu mevḳūf-ı furṣatem

Der edāt-ı ṣıla, ebrū-yı tu lāmiyyedir. Tīr-i naẓar beyāniyye. Tā intihā-yı 

ġāyet içündür. Be-gūş-ı hūş; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet beyāniyyedir. Āverde; hā 

ḥarf-i terettüb. Mevḳūf-ı furṣat lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Mıṣrā�-ı evvel mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Seniñ ebrūña 

naẓar oḳını �aḳıl ḳulaġına dek1 getürüp çekmişim ve furṣata mevḳūfum, ya�nī 

ebrūña tamām-ı �aḳl u fikrile naẓar ṣaldım.

אن د  ا  א    
א ار    در ا 

Ḥāfıẓ be-pīş-i çeşm-i tu ḫāhed supurd cān

Der-īn ḫayālem er bi-dehed �omr muhletem

Be-pīş-i çeşm-i tu; bā ḥarf-i ẓarf, iżāfetler lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: İltifāt ṭarīḳiyle buyurur: Ḥāfıẓ seniñ çeşmiñ öñinde cānın 

teslīm idiserdir, bu ḫayāl ü fikirdeyim eger �ömrüm mühlet virürse. Ḥāṣılı, 

ṣaġ olursam saña cān virmek fikrindeyim. Beytde (S,F+ ṣan�at-ı) iltifāt ri�āyet 

eylemişdir.

1 S: daḳ. 



1928 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

375

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

ی  ی اذ ا  
א ا ف    

Buşrā iẕi’s-selāmetu ḥallet bi-Ẕī-selem

Li’llāhi ḥamdu mu�terifin ġāyete’n-ni�am

Buşrā, (M,T+ bā’nıñ żammı u şīn’iñ sükūnı ve rā’nıñ fetḥi ve elif-i maḳṣūre ile 

maṣdardır, beşere-yebşuru’dan ya�nī) naṣara bābından1, (M,T+ muştuluḳ ma�nāsı-

na,) ta�rīfde ve tenkīrde ġayr-i munṣarifdir, te�nīẟ ü lüzūm-ı elif-i te�nīẟ içün2, 

vezni fu�lādır, taḳdīren merfū� mübtedā,  ḫaberi maḥẕūf, taḳdīri ‘buşrā lekum’3 di-

mekdir, muştuluḳ size ma�nāsına. İẕ bunda edāt-ı ta�līldir, nitekim āyet-i kerīme-

de vāḳi�dir: ﴾ ْ ُ ْ َ َ َم ِاْذ  ْ َ ْ ُ ا ُכ َ َ ْ َ  ْ َ  li-ecli ẓulmikum’5 ma�nāsına. es-Selāmetu‘ ,4﴿َو

lafẓen merfū� mübtedā. Ḥallet fi�l-i māżī müfred mü�enneẟ ġā�ibe, nāzil oldı ve 

ḳondı dimekdir. Bi-Ẕī-selem; bā ḥarf-i ẓarf, ḥallet’e müte�alliḳdir ve ẕī esmā-i 

sitteden, ṣāḥib ma�nāsınadır, selem lafẓına iżāfeti lāmiyyedir. Cümle-i fi�liyye 

i�rābdan maḥallen merfū� (M,T+ ḫaber-i) mübtedādır. Ẕī-selem lām ḳāfiyesinde 

taḥḳīḳ olmuşdur, tekrāra iḥtiyāc yoḳdur. Li’llāhi; cārr ma�a’l-mecrūr muḳad-

dem ḫaber, ḥamd mu�aḫḫar mübtedā, mu�terif’e iżāfeti (374a) maṣdarıñ fā�iline 

iżāfetidir. Mu�terif’den mevṣūf maḥẕūfdur, taḳdīri ‘ḥamdu reculin mu
terifin’ di-

mekdir. Ġāyete lafẓen manṣūb mef�ūlidir mu�terif’iñ, ni�am’a iżāfeti lāmiyyedir. 

Ni�am, (M,T+ nūn’uñ kesri ve �ayn’ıñ fetḥiyle,) ni�metiñ cem�idir. Bu ġazeliñ aṣlı 

budur ki Şāh Şucā� Terekeme6 ile muḥārebe ve muḳāteleye varmış idi. Pes, anları 

kesr eyledikden ṣoñra yine Şīrāz’a gelicek Ḫāce bu ġazeli naẓm eylemiş. İmdi 

anıñ şehr-i Şīrāz’a gelmesi hemān selāmet gelmesidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Muştuluḳ size ki 

Ẕī-selem’e ya�nī şehr-i Şīrāz’a selāmet nāzil oldı, ya�nī Allāh’ıñ luṭf u iḥsānı 

1 S: evvel bābdan. 

2 S: te�nīẟ ve lüzūm içün. 

3 Size müjdeler olsun. 

4 “Bugün hiçbir şey işinize yaramayacaktır. Çünkü zulme sapmışsınız.” Zuhruf 43/39.

5 Zulmettiğiniz için. 

6 M, S: Terākime. 
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ḥulūl ü nüzūl eyledi, ḥāṣılı, Şāh Şucā� maḳarr-ı salṭanata geldi. Ġāyet-i ni�mete 

mu�terif olanıñ ḥamdi Allāh’ıñdır. Ya�nī böyle �ādil pādişāh selāmetle gelüp 

taḫt-ı salṭanata cülūs eylemek bir ulu ni�metdir ve bu ulu ni�mete mu�terif olup 

Allāh’a ḥamd ideriz, ya�nī selāmetle geldigi ni�metiçün Allāh’a ḥamd ideriz.

ده داد א כ ا   ش  כ آن 
م א  زر و  در  אن  א 

Ān ḫoş-ḫaber kucā’st ki īn fetḥ-i mujde dād

Tā cān feşānemeş çu zer u sīm der-ḳadem

Ḫoş-ḫaber vaṣf-ı terkībī aḳsāmındandır, eyü ḫaberli1 dimekdir. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. (S,M+ Īn fetḥ; taḳdīri) īn fetḥ-rā’dır, żarūret-i vezniçün rā terk 

olunmuşdur. Mujde, dād’ıñ muḳaddem mef�ūlidir. Tā ḥarf-i tā�līl. Cān, feşā-
nem’iñ muḳaddem mef�ūlidir. Feşānem fi�l-i mużāri� müfred mütekellim, 

ṣaçam ya�nī niẟār idem ma�nāsına ve şīn-i żamīr ma�nā cihetinden ḳadem’e 

muḳayyeddir, taḳdīri der-ḳademeş dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ol eyi ḫaberli ḳandadır ki bu fetḥiñ muştuluġın virdi, tā 

altun ve aḳçe gibi ayaġına cānım niẟār ideyim, ya�nī yolına cānımı fedā ve niẟār 

ideyin. Mıṣrā�-ı evveliñ ma�nāsını, ol ḫoş-ḫaber ḳandadır ki bu müjde fetḥin 

virdi diyen beytiñ ma�nāsını fetḥ idememiş2.

אل כ  دد  آ  כ  אن 
כ ا ذ د   ان ا

Peymān-şiken her āyine gerded şikeste-ḥāl

İnne’l-�uhūde �inde melīki’n-nuhā ẕimem

Peymān-şiken vaṣf-ı terkībīdir, �ahd ṣıyıcı ma�nāsına. Her āyine 

elbette dimekdir. �Uhūd �ahdiñ cem�idir, peymān ma�nāsına. Melīk mālik 

ma�nāsınadır, pādişāha da melīk dirler. Nuhā, (M,T+ nūn’uñ żammı ve hā’nıñ 

fetḥi ve elif-i maḳṣūre ile,) nuhye’niñ cem�idir, (M,T+ nūn’uñ żammıyla,) �aḳıl 

ma�nāsına. Ẕimem ẕimmetiñ cem�idir, (M,T+ ẕāl’ıñ kesri ve mīm’iñ fetḥiyle,) 

ẕimmet3 emān u emānet ma�nāsınadır, i�rābdan taḳdīren merfū� ḫaber-i 

inne’dir, taḳdīren merfū� didik, zīrā ḥarf-i revī żarūret-i vezniçün sākin oḳunur.

1 S: eyü ḫaber. 

2 <T+ Redd-i Şem�ī>

3 M: ikisi de. T: ikisinde. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Türkmān Şāh Şucā� ile eyledikleri �ahdi naḳż idüp münhezim 

ü şikeste-ḥāl olduḳlarına ta�rīż idüp buyurur: �Ahd ṣıyıcı elbette şikeste-hāl ü 

pāy-māl olur, zīrā �ahdler ve peymānlar erbāb-ı �uḳūl ḳatında naḳżdan emīndir, 

ya�nī ehl-i �aḳl naḳż-i �ahd eylemez. Pes, �uhūd anlarıñ ḳatında maṣūn u me�mūn-

dur, zīrā naḳż-ı �ahdiñ mükāfātını bilürler ki elbette nāḳıż-ı �ahd bed-ḥāl ü şi-

keste-bāl olur. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; taḥḳīḳ,  �ahdler �aḳıllar pādişāhı ya�nī 

Ḫālıḳ-ı �uḳūl ḳatında emānetlerdir diyen melīk-i nuhāyı bilmez imiş1.

אه در    אز  از 
م دۀ  ا  آ  او 

Ez-bāz-geşt-i şāh çi ḫoş ṭurfa naḳş best

Āheng-i ḫaṣm-ı ū be-serā-perde-i �adem

Bāz-geşt rücū� ma�nāsınadır, şāh’a iżāfet (374b) lāmiyyedir. Naḳş’dan bun-

da murād ṣūretdir. Āheng īhām ṭarīḳiyle meẕkūrdur, belki bāzgeşt ve naḳş 
da. Āheng-i ḫaṣm iżāfeti maṣdarıñ fā�iline iżāfetidir ve ū’ya iżāfet lāmiyyedir. 

Serā-perde-i �adem iżāfeti beyāniyyedir. Bāz-geşt ve naḳş ve āheng ve perde 

mürā�āt-i naẓīr ṭarīḳiyle meẕkūrdur ki �ilm-i enġāmıñ ıṣṭılāḥlarındandır.

Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāhıñ rücū�ından ya�nī hücūmından ne ḫoş ṣūret baġ-

ladı ḫaṣmınıñ ḳaṣdı �adem serā-perdesine. Ya�nī pādişāh üzerine varmaġla hā-

lik olup fānī oldı. Sābıḳan ẕikr oldıydı ki pādişāh-ı Şīrāz’ı ba�żı müteġallibe 

Şīrāz’dan iḫrāc eylemişleridi. Tekrār pādişāh �asker cem� idüp üzerlerine varup 

mehzūm u maḫẕūl oldılar. Pes, bāz-geşt buyurduġı bu kürūra2 işāretdir. Niteki 

�Arabīde ‘kerre 
alā 
aduvvihi’ dirler, ḳaçan kim bir kimse münhezim olduḳdan 

ṣoñra dönse düşmeni üzerine ve düşmenini ḥaḳlasa.

אب ا ر و   از 

اد  ون  א  ه اش   د
Mī-cust ez-seḥāb-ı emel raḥmetī velī

Cuz dīdeeş mu�āyene bīrūn ne-dād nem

Seḥāb-ı emel beyāniyyedir, emel ümīddir. Raḥmet, mī-cust’uñ mef�ūli ve 

yā ḥarf-i vaḥdet veyā tenkīr. Velī edāt-ı istidrāk. Mu�āyene āşikāre. Nem yaş 

ma�nāsınadır.

1 <F+ Redd-i Şem�ī>

2 S, M: gürūha. (Kürūr ‘kerre’ fiilinden masdar olup tekrar dönüp savaşma anlamındadır.)
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Maḥṣūl-i Beyt: Ḫaṣım ümīd seḥābından bir merḥamet isterdi, ammā dīde-

si seḥābından ġayri āşikāre ṭaşra bir nesne nem virmedi, ya�nī seḥāb-ı emelden 

aña nesne tereşşuḥ eylemedi, illā gözi seḥābından āşikāre eşk tereşşuḥ eyledi, 

ḥāṣılı, girye ve bükā eyledi. Ya�nī Allāh’dan bārān-ı raḥmet umardı, ammā eşk-i 

çeşminden ġayri bārān ẓuhūr eylemedi.

ش   אد  در   
م א  ا ن   و  ا

Der-Nīl-i ġam futād u sipihreş be-ṭanz goft

El-āne ḳad nedimte ve mā yenfe�u’n-nedem

Nīl-i ġam beyāniyye. Şāhıñ ḫaṣmını Fir�avun’a teşbīh eyleyüp Nīl ẕikr 

eyledi. Ṭanz ṭa�n ma�nāsınadır. El-ān zamān-ı ḥāżırıñ ismidir, ḥarf-i ta�rīf 

ma�nāsını mutażammın olduġıçün mebnī ḳılındı. Ḳad bunda taḥḳīḳ ma�nā-

sını ifāde ider. Nedimte fi�l-i māżī müfred müẕekker muḫāṭab, �alime bābın-

dan, peşīmān olduñ dimekdir. Vāv ḥarf-i rābıṭ-ı cümle-i ḥāliyyedir. Yenfa�u 

fi�l-i mużāri�, mā�-i nāfiye ile muṣaddar olduġıçün mā yenfa�u fi�l-i nefy-i hāl 

müfred müẕekker ġā�ibdir, en-nedem taḳdīren merfū� (M,T+ fā�ili), maṣdardır, 

peşīmānlıḳ ma�nāsına, nūn’uñ ve dāl’ıñ fetḥalarıyla.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāhıñ ḫaṣmı Fir�avun gibi ġam Nīl’ine düşdi ve felek ṭa�n 

ṭarīḳiyle aña didi: Şimdi �iṣyānıña nādim olduñ Firāvun gibi ki Nil deryāsına 

ġarḳ olmaġı taḥḳīḳ eyledi, ammā ḥālbuki peşīmānlıḳ nāfi� olmadı. Ya�nī �iṣyān-

dan tevbe eylediñ Fir�avun gibi, ammā tevbe-i ye�s nāfi� degil, zīrā evvel gerek 

idi şāhıñ tīġi üzeriñe ḥavāle olmazdan. Ḥāṣılı, ṣoñ peşīmānlıḳ aṣṣı eylemez.

אن  א כ دور  و ز א 
ر  ز  و כ אم و    آر 

Sāḳī bi-y-ā ki devr-i gul’est u zamān-ı �ayş

Pīş ār cām u hīç me-ḫor ġam zi-bīş u kem

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, gel ki gül devri ve �ayş zamānıdır, öñümüze cām-ı 

bāde getür ve rūzgārıñ artuġından ve eksiginden hīç ġam u ġuṣṣa yime1, ya�nī 

(375a) bādeye meşġūl ol ve dünyānıñ varlıġından ve yoḳluġından maġmūm u 

mehmūm olma.

1 S: ġam yeme ve ġuṣṣa yeme. 
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وس אده כ ا زال   אم   ز 
אد و  ن כ אر   

Bi-şnev zi-cām-ı bāde ki īn zāl-ı nev-�arūs

Bisyār geşt şevher-i çun Keyḳubād u Cem

Zāl-ı nev-�arūs yeñi gelin olmuş ḳarı, ya�nī ehl-i dünyānıñ her zamān biri-

ne gelin olur, ammā �āḳıbet anı telef ider. Keyḳubād ve Cem birer pādişāhıñ 

ismidir. 

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, cām-ı bādeden işit ki bu yeñi ere varan ḳarı çoḳ Keyḳu-

bād ve Cem gibi güyegileri helāk eyledi. Ya�nī dünyā el virdügine i�timād eyleme ki 

seni büyütmekden murādı semirtmekdir1. Niteki Şeyḫ �Aṭṭār2 buyurur:

Beyt:  ور دم  ار ا روزی دو  دم  خ 
واری او     از   

Çarḫ-ı merdum-ḫār eger rūzī du merdum-perver’est

Nīst ez-şefḳat meger pervārī-i ū lāġer’est3

Ḥāṣılı, dünyāya ta�alluḳ ziyāde olunca ḥasreti ziyāde olur. Pes, saña �arūs ol-

maḳdan maḳṣūdı seni helāk idüp ḥasretle göndermekdir. Şevher-i dünyādan 

ẓāhiren4 selāṭīn ü ehl-i ḥükm murāddır.

اه אم   כ    ای دل  
ای  א ل   د  כ 

Ey dil tu mulk-i Cem me-ṭaleb cām-ı mey bi-ḫāh

K’īn būd ḳavl-i bulbul-i bostān-serāy-ı Cem

K’īn; ki ḥarf-i ta�līl. Bostān-serāy terkīb-i mezcī, besāṭīnde vāḳi� olan ḫā-

nelerde müsta�meldir, aṣlı serāy-ı bostān idi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey göñül, sen mülk-i Cem’i ṭaleb eyleme, (S,M+ cām-ı mey 

ṭaleb eyle,) zīrā Cem bostān-sarāyınıñ bülbüliniñ ḳavli bu idi, ya�nī bu ṣavtla 

terennüm iderdi.

1 T: büyüdmekden muradı sümürdmekdir. (sümürdmek kelimesi harekeyle yazılmış)

2 S: Niteki Şeyḫ �Aṭṭār ḳuddise sırruhu’l-
azīz ḥażretleri.

3 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.

4 S: ẓāhir. 
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אه ار ه دارد  כ כ  א 
כא  ا وا  ا

Ḥāfıẓ be-kunc-i meykede dāred ḳarārgāh

Ke’ṭ-ṭayri fi’l-hadīḳati ve’l-leyẟi fi’l-ecem

Hadīḳa bāġçeye1 dirler. Ecem, (M,T+ hemzeniñ ve cīm’iñ ve mīm’iñ fetḥa-

larıyla,) eceme’niñ cem�idir, hemze ve cīm ve mīm’iñ fetḥalarıyla, dört beş 

cem�i daḫi gelür, ammā bunda istīfāsı lāzım degil, ḥāṣılı, ḳorı dimekdir, mīşe2 

ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ meyḫāne bucaġında ḳarārgāh ṭutar, ya�nī mekān u 

menzili meykededir, bāġçede bülbül gibi ve ḳorıda3 arslan gibi. Ya�nī nice ki4 

ṭuyūr ḥadāyıḳda ve lüyūẟ ācāmda ẟābit u müsteḳardır, Ḥāfıẓ gūşe-i meyḫānede 

ẟābit olup ḳarār ṭutar.

376

Ve lehu eyżan
 Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün5

א  و   כ و روان    ای 
אرض   כ ز   כ 
Bī-tu ey serv-i revān bā-gul u gulşen çi konem

Zulf-i sunbul çi keşem �āreż-ı sūsen çi konem

Zulf-i sunbul ve �āreż-ı sūsen beyāniyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey serv-i revān, sensiz gülile ve gülşenle neyleyeyin, ya�nī 

gül ü gülşeni neyleyeyin? Zülf-i sünbüli ne çekeyim ve �ārıż-ı sūseni neyleyeyin? 

Ya�nī sen olmayınca bunlar gerekmez.

1 S: baḳçeye. 

2 M: meşe. 

3 S: mīşede. 

4 S, M: niteki. 

5 S: Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün. 
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م رو اه  آه כ  
ن آ ام روی ز آ  כ  
Āh k’ez-ṭa�ne-i bed-ḫāh ne-dīdem rūyet

Nīst çun āyineem rūy zi-āhen çi konem

Ṭa�ne-i bed-ḫāh lāmiyyedir, bed-ḫāh vaṣf-ı terkībīdir, kişiniñ yaramazlıġı-

nı isteyici dimekdir ya�nī düşmen. Āyine ki eş�ār-ı �Acemde ẕikr olsa murād 

Dımışkī āyīnedir, āhen ḳaydı anıñçündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Āh kim düşmeniñ ṭa�nından yüzüñi göremedim, ya�nī ḥi-

cābımdan yüzüñe aġyār ḥāżır olduḳda baḳamazam. Neyleyeyin, yüzüm āyine 

gibi demirden1 degildir, ya�nī yüz berkidüp düşmen ḥużūrında ḥicābımdan ve 

ṭa�n-ı düşmenden yüzüñe baḳamazam.

ده  אن  א و  درد כ و ای 
ر  כ ا   כ אی  כאر 

Bi-rev ey nāṣıḥ2 u ber-durd-keşān ḫurde me-gīr

Kār-fermāy-ı ḳader mī-koned īn men (375b) çi konem

Kār-fermāy-ı ḳader beyāniyye. Kār-fermāy vaṣf-ı terkībīdir, iş buyurıcı 

dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey vā�iẓ, var git ve dürd-keşler üzerine ḫurde ṭutma, ya�nī 

bāde-nūşlara daḫl ü ṭa�n eyleme, zīrā bu işi ḳader buyruḳçısı işler, ben ney-

leyeyin? Ya�nī benim dürd-keşligim ezelīdir ki defter-i ḳaderde ẟābitdir, pes, 

maḥall-i ṭa�n degil.

כ  ت     از  ق 
א כ     כ  

Berḳ-i ġayret çu çunīn mī-cehed ez-mekmen-i ġayb

Tu bi-fermā ki men-i sūḫte-ḫirmen çi konem

Berḳ-i ġayret beyāniyye. Mī-cehed fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, cehīden’den, 

be-ḥaseb-i lüġat ṣıçrar dimekdir, ammā şimşek atılmaḳda da isti�māl iderler. 

Niteki Gülistān’ıñ bu beytinde vāḳi�dir:

1 S: timürden. 

2 S: zāhid. 
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Beyt:  אن ا ق  א  ال   ا
אن ا   ا و د دم  د 

Bi-goft aḥvāl-i mā berḳ-i cehān’est

Demī peydā vu dīger dem nihān’est1

Cehān, (M,T+ cīm’iñ fetḥiyle,) ṣıfat-ı müşebbehedir, cehīden’den, ṣıçraġan di-

mekdir, atılġan ma�nāsına, (M,T+ bunda mī-cehed atılur ma�nāsınadır.) Mek-
men ism-i mekāndır, kemene yekmunu’dan ya�nī naṣara bābından, pusı ḳura-

caḳ yer dimekdir, pusıya kemīn dirler, ġayb’a iżāfet beyāniyyedir. (M,F+ Men-i  
suḫte-ḫirmen iżāfeti beyāniyyedir.)

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki ġayret şimşegi ġayb kemīngāhından buncılayın atı-

lur, ya�nī ġayret-i �ışḳ ġaybdan çünki böyle ẓuhūr ider, sen buyur ki ben ḫar-

manı yanmış neyleyeyin, ya�nī āteş-i �ışḳa nice taḥammül ideyin? Gāh olur ki 

şimşek ḫarmana alışup yaḳup yandırır. Bunda ḫarmandan murād vücūdıdır, 

ya�nī ben vücūdı yanmış �āşıḳ berḳ-i �ışḳa niçe bir taḥammül ideyin.

ا א ا כאن   و  אه 
د    כ د ار 

Şāh-ı Türkān çu pesendīd u be-çāhem endāḫt

Dest-gīr er ne-şeved luṭf-i Tehemten çi konem

Şāh-ı Türkān’dan bunda murād Efrāsiyāb’dır ki zamānında Māverā�ü’n-nehr 

pādişāhı idi. Pesendīd bunda lāyıḳ gördi ma�nāsınadır. Be-çāhem; bā ḥarf-i 

ṣıla, mīm-i mütekellim ma�nā cihetinden endāḫt’e muḳayyeddir, żamīr-i 

manṣūb muttaṣıl ma�nāsına. Dest-gīr vaṣf-ı terkībīdir, (M,T+ be-ḥaseb-i lüġat) 

el ṭutıcı dimekdir, ammā murād mu�īn u ẓahīr olmaḳdır. Tehemten Rüstem-i 

Zāl’ıñ laḳabıdır ve ba�żılar didiler ki İsfendiyār’ıñ laḳabıdır, ammā bunda Rüs-

tem murāddır. Ḫāce’niñ beyti Şāh-nāme ḳıṣṣalarından birine telmīḥdir. Ḳıṣṣa-

nıñ aṣlı budur ki Rüstem-i Zāl’ıñ bir ḳız ḳarındaşı oġlı var idi, bir pehlivān ki 

adı Bījen idi, (M,T+ bā-yı �Arabīniñ kesri ve jāy-ı �Acemīniñ fetḥiyle.) Bu Bījen 

meẕkūr Efrāsiyāb’ıñ ḳızını sevdi. �Āḳıbet Efrāsiyāb bu ḥālden āgāh olup ve 

Bījen’i ṭutup bir ḳuyıya ḥabs idüp ḳuyınuñ aġzına bir aġır ṭaş ḳodı, ammā 

Bījen’iñ bir yarar yoldaşı var idi, varup Bijen’iñ aḥvālini tecessüs eyledi, gördi 

ki meẕkūr ṭarīḳile maḥbūsdur. Pes, vardı, Rüstem’i bu ḳıṣṣadan āgāh eyledi. 

1 Dedi ki bizim hâlimiz bir anda parlayıp etrafı aydınlatan şimşek gibidir, bazen her şey bize görünür, 

bazen de gizlenir.
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Rüstem daḫi bir iki yarar yoldaş alup vardı. Ḳuyunuñ aġzında ṭaşı ḳaldırup 

kemendini ḳuyıya ṣarḳıtdı. Bījen daḫi gördi ṣarḳan kemend Rüstem’iñdir. Pes, 

kendin anıñla ṣarup yuḳarıya çekdirdi. Ḫāḳānī Mirā
tu’s-Ṣafā-nām ḳaṣīdesinde 

ki (376a) maṭla�ı budur;

Maṭla�: אن دا ا دل   ا و   ز
א   دم    و  زا د

Merā dil pīr-i ta�līm’est u men ṭıfl-ı zebān-dāneş

Dem-i teslīm-i ser �aşr u ser-i zānū debistāneş1

Bir beytde bu ḳıṣṣaya telmīḥ buyurmuşdur.

Beyt:  א אب آ ا ر   ا ن داری ا  
א    ر در  ا و  ز 

Çu Bījen dārī ender-çeh me-ḫusb Efrāsyāb-āsā

Ki Rustem der-kemīn’est u nehengī zīr-i ḫaftāneş2

Neheng’den murād kemenddir ve ḫaftān’dan ṣavaş geyimi3. Pes,

Maḥṣūl-i Beyt: Şāh-ı Türkān çünki lāyıḳ gördi ve beni ḳuyıya atdı ya�nī 

ḥabs eyledi, eger Rüstem-i Zāl’ıñ luṭfı mu�īn u ẓahīr olmazsa neyleyeyin. Ya�nī 

raḳīb ki beni cefā ve eẕā zindānına ḥabs eylemege lāyıḳ gördi, eger cānān baña 

mu�īn u ẓahīr olup taḫlīṣ eylemezse4 nice idüp neyleyeyin dimekdir.

ر כ آ  ا  دی  
ه  وادئ ا  כ אرۀ 

Mededī ger be-çerāġī ne-koned āteş-i Ṭūr

Çāre-i tīre-şeb-i vādī-i Eymen çi konem

Mededī; yā ḥarf-i tenkīr. (M,T+ Be-çerāġī; yā ḥarf-i vaḥdet. Āteş-i Ṭūr’dan 

murād Ḥażret-i Mūsā’ya görinen āteşdir Ṭūr daġından. Çāre’niñ tīre-şeb’e 

iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti) ḳabīlindendir, vādī’ye iżāfet lāmiyye ve Ey-
men’e beyāniyyedir.

1 Gönül bana ders veren bir pîr/hoca, ben ise dili yeni öğrenmeye başlayan bir çocuğum. Başın hocaya 

teslim edilmesi  bir aşır (öğrenilen ders), önünde diz çökmek ise bir okul.

2 Bijen kuyuda hapsedilmişken Efrâsiyâb gibi uyuma. Çünkü Rüstem pusuda bekliyor ve haftanının/

zırhının altında kemendi var.

3 S: kemī[si]. (Kemī Farsça zırh anlamındadır.)

4 S: eylemezlerse. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Āteş-i Ṭūr eger bir çerāġla meded eylemezse vādī-i Ey-

men’iñ ḳarañlıḳ gicesine çāre ne eyleyeyin? Bu beyt Ḳur�ān-ı şerīfde Ḥażret-i 

Mūsā1 ḳıṣṣasına telmīḥdir, tafṣīliyle görmek isteyen tefsīrlere naẓar eylesin.

روث  א  א    א
ا   כ ل و ر  ا

Ḥāfıẓā ḫuld-ı berīn ḫāne-i mevrūẟ-ı men’est

Enderīn menzil-i vīrāne-nişīmen çi konem

(M,T+ Ḫuld bunda cennet ma�nāsınadır. Berīn; ber ḥarf-i isti�lā ve yā ḥarf-i 

nisbet ve nūn ḥarf-i te�kīd, cennet-i a�lā dimekdir. Ḫāne-i mevrūẟ irẟle intiḳāl 

eyleyen ḫāne. Nişīmen oturacaḳ yer, ya�nī mīşede arslan ve sā�ir ḥayvānātıñ 

yataġı ve gice ile ḳuş oturacaḳ yer, nūn’da fetḥa da kesre de cā�izdir. Menzil’iñ 

vīrāne-nişīmen’e iżāfeti beyāniyyedir, vīrāne oturacaḳ yer dimekdir.)

Maḥṣūli-i Beyt:  Ey Ḥāfıẓ, firdevs-i a�lā benim babamdan ḳalmış ḫāne-i 

mevrūẟumdur, ya�nī Ādem atadan irẟle intiḳāl eylemiş evimdir, pes, bu vīrā-

ne-nişīmen menzilde neyleyeyin. Ya�nī dünyā ki vīrāne-nişīmendir, ne eyleye-

yin bunda. Ḥāṣılı, ḫuld-ı na�īm var iken bu ḫarāb-ābādda neyleyeyin? Mıṣrā�-ı 

ẟānīniñ ma�nāsını; bu vīrāne evde oturup neyleyeyin diyen ve bu vīrāne men-

zilde mekān neyleyeyin diyen beytiñ ma�nāsını vīrān eylemişler2.

1 S: Ḥażret-i Mūsā 
aleyhi’s-selām.
2 S: vīrān eylemiş, evi ḫarāb olsun. <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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377

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün

م   כ د 
م م ز   و 

Be-tīġem ger kuşed desteş ne-gīrem

Vu ger tīrem zened minnet peẕīrem

Peẕīrem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, ḳabul iderim dimekdir ve cā�izdir ki 

minnet-peẕīr vaṣf-ı terkībī ola, peẕīrīden’den, minnet ḳabūl idiciyim dimek ola.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger cānān beni ḳılıcla depelemeli olursa elini ṭutmayam 

ya�nī māni� olmayam ḳatlime ve eger baña oḳ urursa minnet ḳabūl idem, ya�nī 

cānıma minnet bilem. Ya�nī cānāndan her ne ki gelürse cān u dilden ḳabūl 

iderim, eger zehr ü eger şeker.

ن  א را   وی  אن ا כ
م אزو  כ  د و 

Kemān-ebrū-yı mā-rā gū bi-zen tīr

Ki pīş-i dest u bāzūyeş bi-mīrem

Kemān-ebrū vaṣf-ı terkībīdir, yay ḳaşlı dimekdir, mā’ya iżāfet lāmiyyedir. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Bi-mīrem fi�l-i mużāri� nefs-i mütekellim vaḥde, öleyim di-

mekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Bizim yay ḳaşlı cānānımı-

za1 di, bize oḳ ur, ya�nī bizi tīriñe nişān eyle, tā ki eli ve bāzūsı öñinde öleyim, 

ya�nī (M,T+ öñinde) ḳurbān olayım.

א درآرد    از 
م א د א כ   
Ġam-ı gītī ger ez-pāyem der-āred

Be-cuz sāġar ki bāşed dest-gīrem

1 T: cānımıza. 
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Ġam-ı gītī lāmiyye. Pāyem; mīm-i mütekellim ma�nā cihetinde der-āred’e 

muḳayyeddir, żamīr-i manṣūb muttaṣıl ma�nāsına, (376b) der-āred merā taḳ-

dīrinde. Ki bunda ismdir kim ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger cihānıñ ġamı beni ayaḳdan getürürse, ya�nī beni yıḳup 

pāy-māl iderse sāġardan ġayri kim olur dest-gīrīm, ya�nī elime yapışup beni 

ayaḳdan kim ḳaldırır1, ya�nī baña mu�īn (S,F+ u ẓahīr) kim olur sāġardan ġayri?

אب  ا  آی ای آ
م ان ا כ در د  

Ber-āy ey āftāb-i ṣubḥ-ı ummīd

Ki der-dest-i şeb-i hicrān esīrem

Āftāb-i ṣubḥ-ı ummīd iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir2.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ümīd ṣabāḥınıñ āfitābı, ṭulū� eyle, zīrā hicrān gicesiniñ 

elinde esīrim.

אت ا אدم رس ای  
م ا כ כ  כ  

Be-feryādem res ey pīr-i ḫarābāt

Be-yek cur�a civānem kon ki pīrem

Be-feryādem; bā ḥarf-i ṣıla. Res fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, resīden’den, 

(M,T+ iriş dimekdir.) Be-yek cur�a; bā ḥarf-i muṣāḥabet. Ki ḥarf-i ta�līl

Maḥṣūl-i Beyt: Benim mededime iriş ey meyḫāne pīri, beni bir cür�a ile 

(S,M+ civān eyle) ki pīrim, ya�nī beni bir ḳadeḥ bāde ile iḥyā eyle.

ردم دوش  ی  
م אی     כ  از 
Be-gīsū-yı tu ḫordem dūş sevgend

Ki men ez-pāy-i tu ser ber-ne-gīrem

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ gīsūña yemīn eyledim dün gice ki ben seniñ ayaġıñ-

dan başımı ḳaldırmayam, ya�nī ser-efkendiñ olam.

1 T: sāġardan ġayri dest-gīrīm ya�nī elime yapışup beni ayaḳdan kim ḳaldırır. 

2 M: beyāniyye ve lāmiyyedir. 
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א ا   ز ا  
م م در وی  כ  آ 

Bi-sūz īn ḫırḳa-i taḳvā tu Ḥāfıẓ

Ki ger āteş şevem der-vey ne-gīrem

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, bu taḳvā ḫırḳasını yaḳ ki eger āteş olursam aña 

(M,T+ alışmayam,) ya�nī āteş olursam aña te�ẟīr eylemeyem ki içinde sen bile ya-

narsın. Pes, imdi sen yaḳ ki saña żararı degmesün. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; 

ki eger od1 olursam aña ṭutmazam diyen ve ki farażā eger āteş olam aña te�ẟīr 

etmezem diyen �aceb mü�eẟẟir söylemişler.2

378

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

م ت     و   
م ن   אن  כ   כ و 

Tu hemçu ṣubḥī vu men şem�-i ḫalvet-i seḥerem

Tebessumī kon u cān bīn ki çūn hemī-siperem

Ṣubḥī; yā żamīr-i ḫiṭāb. Şem�’iñ ḫalvet’e iżāfeti lāmiyyedir ve ḫalvet’iñ 

seḥer’e beyāniyye, taḳdīri şem�-i seḥerem. Tebessumī; yā ḥarf-i vaḥdet. Vāv 

ḥarf-i �aṭf. Cān, siperem’iñ muḳaddem mef�ūlidir. (M,T+ Siperem fi�l-i mużāri� 

mütekellim vaḥde, siperīden’den, teslīm eylemek ve ıṣmarlamaḳ.)

Maḥṣūl-i Beyt: Sen ṣubḥ gibisin ve ben seḥer şem�i gibiyim. Bir tebessüm 

eyle gör ki �ışḳıña nice cān teslīm iderem, ya�nī sen ṣabāḥ gibi gül ve açıl ki ben 

ṣabāḥa (M+ dek) ḳalan şem� gibi saña cān fedā idüp söyünem3 dimekdir. Zīrā 

şem� ṣabāḥa ḳalınca yā kendi söyünür veyā söyündürürler4.

1 S: ot. 

2 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>

3 S: söyüneyin. T: ṣoyünem. 

4 T: ṣoyünür veyā ṣoyündürürler. 
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כ   כ در دل  داغ ز 
رم د   در  زار 

Çunīn ki der-dil-i men dāġ-ı zulf ser-keş-i tu’st 

Benefşezār şeved turbetem çu der-guẕerem

Dāġ-ı zulf-i ser-keş-i tu’st iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyye (M,T+ ve lāmiy-

yedir.) Turbe’den murād ḳabirdir. Der ḥarf-i te�kīd, guẕerem (M+ fi�l-i mużāri� 

mütekellim vaḥde,) geçem dimekdir, ya�nī fevt olam.

Maḥṣūl-i Beyt: Buncılayın ki benim göñlümde seniñ ser-keş zülfüñüñ dāġı 

vardır, ya�nī göñlümde dāġ-ı sevdāsı var, ölicek1 maḳberim ṭopraġı benefşelik 

olur, ya�nī zülfüñ sevdāsıyla fevt olıcaḳ2 ḳabrimde anıñ eẟeri sünbüller ve be-

nefşeler ẓuhūr eyleye, ḥāṣılı, ḳabrim üsti sünbülzār u benefşezār olur.

אده ام در  ت  אن ا  آ
م ی از  כ د  כ  כ   כ 

Ber-āsitān-ı umīdet guşādeem der-i çeşm

Ki yek naẓar fikenī ḫod fikendī ez-naẓarem

Āsitān-ı umīdet iżāfetleri beyāniyye ve lāmiyyedir. Der-i çeşm beyāniyye. 

Ki ḥarf-i ta�līl. Yek naẓar, fikenī’niñ (377a) muḳaddem mef�ūlidir. Fikenī 
fi�l-i mużāri� müfred muḫāṭab, ṣalasın (S,T+ ve bıraġasın dimekdir.) Ḫod bunda 

taḥsīn ü tezyīn-i lafẓ içündür. Fikendī fi�l-i māżī müfred muḫāṭab, ṣaldıñ ve 

bıraḳdıñ dimekdir. Ez-naẓarem; mīm ma�nā cihetinden fikendī’niñ żamīr-i 

manṣūb muttaṣılıdır, naẓardan beni ṣaldıñ dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ümīdiñ āsitānına gözüm ḳapısını açmışım, ya�nī saña 

ümīdim gözini açmışım, ta ki baña bir naẓar ṣalasın. Sen ḫod beni naẓarıñdan 

ṣaldıñ ve bıraḳdıñ. Ya�nī senden �ayn-ı �ināyet ümīd eyledim idi, sen ḫod beni 

iltifātdan düşürdüñ.

אك ا כ  ای     
م وی ز  כ روز  כ آ 
Çi şukr gūyemet ey ḫayl-i ġam �afāke’llāh

Ki rūz-ı bī-kesī āḫir ne-mī-revī zi-berem

1 S: olıcaḳ. 

2 T: olicek. 



1942 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

Ḫayl-i ġam beyāniyye, ḫayl bölük ve alay ma�nāsınadır. �Afāke’llāh cüm-

le-i du�ā�iyyedir, ḥaşv-i melīḥ vāḳi� olmışdır. Ki ḥarf-i ta�līl. Rūz-ı bī-kesī beyā-

niyye. Āḫir edāt-ı te�kīd u taḳrīr. Ber bunda ismdir, (M,T+ ḳat ma�nāsına,) �inde 

dimekdir, zi-berem ḳatımdan dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey ġam alayı, saña ne şükr diyeyim? Allāhu Te�ālā senden 

belāyı def� eyleye ki bī-keslik güninde elbette yanımdan gitmezsin. Ġam ken-

diye mülāzım olup gitmedigin beyāndır.

אه د א  دم  כ  م 
م אرد  درد دل  ه  ار 

Ġulām-ı merdum-i çeşmem ki bā-siyāh-dilī

Hezār ḳaṭre bi-bāred çu derd-i dil şumerem

Siyāh-dil bī-raḥm1, ẓālim ma�nāsınadır, yā ḥarf-i maṣdar. Bi-bāred bunda 

müte�addīdir, yaġdırır dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Kendi gözüm merdüminiñ ḳulıyam ki bu ḳadar merḥa-

metsizlikle biñ ḳaṭre yaş yaġdırır çünki göñül derdini şumār u ḥisāb idem. 

Ya�nī göñül derdini �add idince beni acıduġından2 biñ ḳaṭre yaş3 döker, ḥāṣılı, 

benim ḥālime aġlar. Merdüm-i çeşme siyāh-dil buyurduġı4 ziyāde ḫūb vāḳi� 

olmuş.

כ ه  כ  א     
م כ ا   כ   

Be-her naẓar but-i mā cilve mī-koned līkin

Kes īn girişme ne-bīned ki men hemī-nigerem

Maḥṣūl-i Beyt: Bizim bütümüz her naẓara cilve idüp �arż-ı cemāl ider, 

ya�nī herkese kendini seyr itdürür, ammā ben gördügüm nāz u şīveyi andan5 

kimse görmez, ya�nī baña göründügi gibi kimseye görünmez dimekdir. Ḫāce 

kendiniñ mubaṣṣırlıġın6 beyān ider.

1 S: bī-teraḥḥum. 

2 T: acıdüginden. 

3 M, T: eşk. 

4 T: buyurdügi. 

5 T: ben gördügüm andan nāz ve şīveyi. 

6 T: mubaṣsırligin. 
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אد ن  رد  אر  א ا  אك 
رم א כ  ق در دل آن  ز 
Be-ḫāk-i Ḥāfıẓ eger yār bi-gẕered çun bād

Zi-şevḳ der-dil-i ān tengnā kefen bi-derem

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce iltifāt ṭarīḳiyle buyurur: Eger yār Ḥāfıẓ’ıñ ḳabrine 

bād gibi güẕer idüp uġrarsa şevḳden ol ṭar ḳabriñ içinde kefenimi yırtarım. 

Ḥāṣılı, yāriñ ḳabrime uġraması şevḳinden bī-iḫtiyār olup ṭar ḳabriñ içinde 

kefenimi üstümde ġonça gibi çāk iderim.

379

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün1

م אد   אرכ ا א  א 
م אכ אل  م   و ا دو 

Tā sāye-i mubāreket uftād ber-serem

Devlet ġulām-ı men şud u iḳbāl çākerem

Tā ibtidā-i ġāyet içündür, münẕü gibi. Sāye-i mubāreket iżāfeti beyāniyye 

ve lāmiyyedir, tā żamīr-i ḫiṭāb. İḳbāl lafẓını �Acem devlet ü sa�ādet ma�nāsında 

isti�māl ider. Çāker ḳulluḳçıdır2.

Maḥṣūl-i Beyt:  Ol vaḳtden beri ki seniñ mübārek gölgeñ benim başım 

üzerine düşdi3, devlet ḳulum oldı ve sa�ādet çākerim. Ya�nī saña intisāb ideli 

baña dünyā devleti ve sa�ādeti el virdi.

د  א כ از   ر  א  
אز آ از درم אل   در دو و
Şud sālhā ki ez-ser-i men refte būd baḫt

Der-devlet-i viṣāl-i tu bāz āmed ez-derem

1 S: Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ilün Fā�ilün. 

2 M: ḳuldur. 

3 M: düşeli. 
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Şud bunda ṣayrūret içün1 ve reft ma�nāsına olmaḳ da mümkündür.

Maḥṣūl-i Beyt: (377b) Yıllar oldı veyā gitdi ki başımdan devlet ü sa�ādet 

gitmiş idi, ammā seniñ viṣāliñ devletinde yine ḳapımdan geldi.

ا ی כ  א  ار در ز
رم אل    اب ا  در 

Bīdār der-zemāne ne-dīdī kesī merā

Der-ḫāb eger ḫayāl-i tu geştī muṣavverem

Ne-dīdī; yā ḥarf-i ḥikāyet. Kesī; yā ḥarf-i vaḥdet. Geştī; yā ḥarf-i ḥikāyet. 

Muṣavver lüġatde münaḳḳaş ma�nāsınadır, ammā bunda bir nesneniñ2 şekli ve 

ṣūreti görünmek ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Zamānede beni bir kimse uyanıḳ görmezdi eger düşümde 

seniñ ḫayāliñ baña müteşekkil olaydı. Ya�nī düşümde seniñ ḫayāliñ görmek 

müyesser olaydı, uyḳudan başım ḳaldırmazdım.

م و אن  א   در   
م א   כ כ   ز אور 

Men �omr der-ġam-ı tu be-pāyān berem velī

Bāver me-kon ki bī-tu zamānī be-ser berem

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ġamıñda ben �ömrümi ḥadde ve ġāyete iledirim, 

ammā inanma ki sensiz bir zamānı ḥadde ve ġāyete iledem. Ya�nī ġamda 

�ömür geçürmek mümkün ve ḳābildir, ammā seniñ firāḳıñda bir zamān ge-

çürmek mümkün degildir. Ḥāṣılı, �ömürsüz olunur, ammā sensiz olunmaz 

dimekdir.

ا دوا כ  ا   درد 
م א دو  א و   دو  

Derd-i merā ṭabīb ne-dāned devā ki men

Bī-dōst ḫaste-ḫāṭır u bā-dōst ḫoşterem

1 S: żarūret-i vezn içündür. 

2 S: kimseniñ. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Benim derdime ṭabīb devā ve �ilāc idebilmez, ya�nī �ilāc ey-

lemege ḳādir degildir, zīrā ben dostsuz ḫasta-ḫāṭırım ve dostla ḫoşraġım1, ya�nī 

benim �ilācım ḍostuñ viṣālidir.

ی  כ א  אر ر ا  
رم ی  אن  כ از כ د   

Goftī me-y-ār raḫt-i iḳāmet be-kūy-ı men

Men ḫod be-cān-ı tu ki ezīn kūy ne-gẕerem

Maḥṣūl-i Beyt: Cānāna ḫiṭāb idüp buyurur: Ey cānān, sen didiñ ki iḳā-

met esbābını benim maḥalleme getürme, ya�nī maḥalleme gelüp ḳarār eyleme. 

Cevābında buyurur: Ben ḫod seniñ �azīz cānıñiçün bu maḥalleden geçmem, 

ya�nī bu maḥalleyi terk eylemem ve bunda iḳāmet iderim dimekdir.

ك آ א و  م  כ 
رم אن כ ۀ  א כ 

Herkes ġulām-ı şāhī vu memlūk-i Āṣafī’st

Ḥāfıẓ kemīne bende-i sulṭān-ı kişverem

Şāhī ve Āṣafī yā’ları vaḥdet içündür. Sulṭān-ı kişver’den murād kendiniñ 

pādişāhıdır. Ḥāfıẓ münādā, edāt-ı nidā maḥẕūfdur, taḳdīri ey Ḥāfıẓ men 
kemīne bende-i.

Maḥṣūl-i Beyt: Her kimse bir pādişāhıñ ḳulı ve bir vezīriñ memlūki ya�nī 

�abdi, ammā ey Ḥāfıẓ, ben iḳlīm sulṭānınıñ eksikli bendesiyim, ya�nī Şīrāz 

pādişāhınıñ kemter bendesiyim2.

1 M: ḫoşraḳım. 

2 S: ḳulıyım. 



1946 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

380. GAZEL/KASÎDE1

Ve lehu eyżan2

Ez-Baḥr-i Mużāri�
Mef�ūlü Fā�ilātü Mefa�īlü Fā�ilün

م ا א  אد  زا  
رم א و    م   

Cevzā seḥer nihād ḥamāyil berāberem

Ya�nī ġulām-ı şāhem u sevgend mī-ḫorem

Cevzā burūc-ı felegiñ biriniñ ismidir ki burūc on ikidir. Niteki Niṣāb-ı 
Ṣıbyān’da yazar.

Ḳıṭ�a:  آورد ق  م  از  א د
ت    ّ  در  و در  

אن و ا زا و  ن  ر  ن  ن  
ت ی و د و  س و  ب  ان و   
Burchā dīdem ki ez-maşrıḳ ber-āverdend ser

Cumle der-tesbīḥ u der-tehlīl-i Ḥayy-i lā-yemūt

Çun Ḥamel çun $evr u çun Cevzā vu Serṭān u Esed

Sunbule Mīzān u �Aḳreb Ḳavs u Cedy u Delv u Ḥūt3

Pes, Cevzā lüġatde ecveziñ mü�enneẟidir, ecvez ortası aḳ ḳoça dirler, (M,T+ eger 

ḳoyunuñ ortası aḳ olursa cevzā dirler) ve Cevzā burcı gūyā ki belden yuḳarısı iki 

gövdeli bir insāndır, anıñçün �Arab aña ẕü’l-cesedeyn ve �Acem du-peyker dir. 

Ma�lūm ola ki burc didikleri bir niçe kevkebiñ ictimā�ından �ibāretdir, meẟelā bir 

niçe kevkebiñ ictimā�ını ḳuzıya teşbīh idüp burc-ı Ḥamel didiler ve bir niçesini 

öküze teşbīh idüp burc-ı $evr didiler4, ve ḳıs el-bāḳiyete 
aleyhimā5. Ve Cevzā’nıñ 

iki gövdeli olduġını (378a) üstine ḥamāyil almış insāna beñzedirler, anıñçün 

1 Sûdî 6. beytin şerhinde bu şiirin kaside olduğunu belirtmektedir.

2 F: Ve lehu eyżan. Ḳasīde.

3 Doğu tarafından başlarını kaldıran burçlar gördüm. Hepsi ölümsüz diri olan Allah’ı tesbih ve tehlil 

etmektedirler. Bunlar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık 

burcudur.

4 S: dirler. 

5 Kalanını/diğerlerini bu ikisine kıyas eyle. 
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Ḫāce ḥamāyil nihād berāberem dir, ya�nī ḳarşıma. Ḳarşısına ḥamāyil ḳomaḳ-

dan maḳṣūdı mıṣrā�-ı ẟānī beyān ider. Sevgend yemīn ma�nāsınadır. 

Maḥṣūl-i Beyt: Burc-ı Cevzā seḥerde ḥamāyilini ḳarşıma ḳodı, ya�nī şāhıñ 

ḳulıyam, yemīn iderim, ḥāṣılı, şāha bende olduġına yemīn ider. Şāhdan murā-

dı Sulṭān Manṣūr’dur ki dāl ḳāfiyesinde icmālen ẕikri geçmişdir.

אز د  כאر א כ از  א 
م ا   ا ز  כא כ 

Sāḳī bi-y-ā ki ez-meded-i baḫt-ı kār-sāz

Kāmī ki ḫāstem zi-Ḫudā şud muyesserem

Meded-i baḫt-ı kār-sāz iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir. Kār-sāz vaṣf-ı 

terkībīdir, sāzīden’den, iş oñarıcı ma�nāsına. Kāmī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i 

rābıṭ-ı ṣıfat. Zi-Ḫudā, ḫāstem’e müte�alliḳdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, gel ki kār-sāz ṭāli�iñ mededinden, (M,T+ ya�nī mu�īn 

u ẓahīr baḫtıñ mededinden) bir murādı ki Allāh’dan isterim, müyesser oldı.

אه אدئ روی  אز  ه כ  א 
م ا در  ای  ا  

Cāmī bi-dih ki bāz be-şādī-i rūy-ı şāh

Pīrāne-ser hevā-yı civānī’st der-serem

Cāmī, bi-dih’iñ muḳaddem mef�ūlidir ve yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i ta�līl. 

Bāz edāt-ı te�kīd. Be-şādī; bā ḥarf-i sebeb. Be-şādī-i rūy-ı şāh iżāfetleri lāmiy-

yelerdir ve mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Pīrāne-ser pīrlik vaḳtinde dimekdir. 

Hevā-yı civānī’st maṣdarıñ mef�ūline iżāfetīdir ve yā ḥarf-i maṣdar veyā ḥarf-i 

vaḥdet.

Maḥṣūl-i Beyt: Sāḳīye ḫiṭāb idüp buyurur: Ey sāḳī, bir ḳadeḥ bāde vir ki 

şāhıñ yüziniñ şādīlıġı sebebiyle pīrlik vaḳtinde başımda civānlıḳ hevāsı var, 

ya�nī pīrlikde yigitlik ārzūsın iderim veyā bir civān hevāsın iderim, ya�nī �āşıḳ 

olmaḳ ārzūsın iderim.

ل  כ  ن  ز را 
م ض כ אه  כ  אم  از 
Rāhem me-zen be-vaṣf-ı zulāl-i Ḫıżr ki men

Ez-cām-ı şāh cur�a-keş-i ḥavż-ı Kevẟerem
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Be-vaṣf; bā ḥarf-i muṣāḥabet, zulāl’e iżāfet maṣdarıñ mef�ūline iżāfeti-

dir ve Ḫıżr’a iżāfet lāmiyye. Ki ḥarf-i ta�līl. Men mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. 

Cur�a-keş vaṣf-ı terkībīdir, cür�a içici ma�nāsına, ḥavż’a iżāfet ism-i fā�iliñ 

mef�ūline iżāfetidir ve Kevẟer’e beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, zülāl-i Ḫıżr vaṣfıyla ya�nī āb-ı ḥayāt ta�rīfiyle benim 

yolum urma, ya�nī baña firīb virme. Zīrā ben şāhıñ cāmından ḥavż-ı Kevẟer 

cür�a-keşiyim, ya�nī ḳadeḥinden cennet şarābın içerim.

א   ش ر א  ار  א
כ ا درم א و  ك ا 

Şāhā men er be-�arş resānem serīr-i fażl

Memlūk-ı īn cenābem u miskīn-i īn derem

Serīr-i fażl beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey şāh, eger ben fażl taḫtını �arşa irişdürürsem bu cenābıñ 

ḳulı ve bu ḳapınıñ miskīni ve derdmendiyim. Ḥāṣılı, seniñ ḳuluñ ve du�ā-gū-

yuñum, her ne ḳadar fażlım ziyāde olursa da.

אل ار  دم  م   ش    
م رد כ   ك آ כ 

Men cur�a-nūş-i bezm-i tu būdem hezār sāl

Key terk-i āb-ḫord koned ṭab�-ı ḫūgerem

Ḫūger mu�tād ma�nāsınadır. Āb-ḫord lüġatde ṣuvad ma�nāsınadır, ya�nī ṣu-

lanacaḳ yer1, ammā bunuñ gibi yerlerde ḥiṣṣe ve naṣīb ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Şāha ḫiṭāb idüp buyurur: Biñ yıl ben seniñ bezmiñ 

cür�a-nūşı oldum, ya�nī biñ yıldan beri seniñ luṭf u iḥsānıñ göregelmişim. Pes, 

ḳaçan maḥall-i luṭf u iḥsānı (378b) terk eyleye benim luṭf u keremiñe müte�av-

vid2 olan ṭab�ım? Ya�nī bunca yıl iḥsānıñ gördükden ṣoñra seni terk eylemek 

iḥtimāli yoḳ. Bu ḳıṣṣanıñ aṣlı budur ki Şāh Manṣūr’uñ oġlı Ḫāce’yi yanına alup 

ṣancaġına iletmek istedi ve Ḫāce imtinā� idüp bu ḳaṣīdeyi naẓm eylemiş.

ه ا  אورت  כ از  ور 
אورم אل د  از  כ

1 S: ya�nī ḥayvān ṣuvaracaḳ bend ve göl. 

2 M, S: mu�tād. F: müte�avvid. 
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V’er bāveret ne-mī-şeved ez-bende īn ḥadīẟ

Ez-gofte-i Kemāl delīlī bi-y-āverem

Maḥṣūl-i Beyt: Ve eger saña bu söz bendeden bāver olmazsa, ya�nī sözümi1 

inanmazsañ Kemāl-i Iṣfahānī2 kelimātından delīl getüreyim, ya�nī anıñ söziyle 

ḥālimi istişhād ideyim ki ol dimişdir:

دارم از   כ دل از  و   
م א  כ آن دل כ ا   כ ا

Ger ber-kenem dil ez-tu vu ber-dārem ez-tu mihr

Īn mihr ber-ki efkenem ān dil kucā berem

Maḥṣūl-i Beyt: Eger göñlümi senden ḳaldıram ve muḥabbetimi senden 

ḳoparam, bu muḥabbeti kimiñ üzerine ṣalayım, ya�nī muḥabbetimi kime bı-

raġayım ve bu saña muḥabbet eyleyen göñli nereye iledeyim? Ya�nī senden eş-

beh kim var ki aña muḥabbet ideyim ve anıñ ḫidmetine varayım. Ḫāce bu 

beyti Kemāl’iñ bir ḳaṣīdesinden tażmīn eylemişdir, ki maṭla�ı budur:

Maṭla�: אی   در  آورم روزی و
رم   אن در  אن כ  م از 

Rūzī viṭā-i3 kuḥlī-i şeb der-ser āverem

Bi-grīzem ez-cihān ki cihān nīst derḫorem4

(T,F+ Derḫor lāyıḳ ma�nāsınadır, vāv-ı resmīyle.)

د אه  א    ا   
رم اه     א وز 

�Ahd-i elest-i men heme  bā-mihr-i şāh būd

V’ez-şāh-rāh-ı �omr bedīn �ahd bi-gẕerem

Maḥṣūl-i Beyt: Benim �ahd-i elestim cemī�an şāhıñ muḥabbetiyle olmuş-

dur, ya�nī şāha muḥabbetim ezelīdir. Daḫi �ömür şāh-rāhından bu �ahdle geçi-

serem, ya�nī muḥabbet-i şāhla dünyādan gidiserem. Ḥāṣılı, bende muḥabbet 

ezelī ve ebedīdir ki noḳṣān-peẕīr degildir.

1 M: sözüme. 

2 S, M: Kemāl-i İsmā�īl-i Iṣfahānī. 

3 <S+ Viṭā� libās>

4 Bir gün gecenin siyah örtüsünü başıma çekeyim de dünyadan uzaklaşayım. Çünkü dünya bana layık bir 

yer değildir.
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ز  אز  ر   
م ا  אم  ا وز ا  

Manṣūr bin Muḥammed-i ġāzī’st ḥırz-ı men

V’ez-īn ḫuceste-nām ber a�dā muẓafferem

Maḥṣūl-i Beyt: Manṣūr bin Muḥammed ġāzīdir benim ḥamāyilim, ya�nī 

bu ismi ḥamāyil yerine ṭutarım ve bu mübārek ismden a�dā üzerine ġālibim, 

ya�nī ism-i Manṣūr sebebiyle a�dāya ġālibim. Ḥāṣılı, bu ismi ḥamāyil eyledi-

gimden düşmenler üzere nuṣret ṣāḥibiyim, ya�nī memdūḥum Manṣūr’dur ki 

a�dā üzerine anıñ sebebiyle muẓafferim. Manṣūr ve muẓaffer ẕikri tenāsüb 

ṭarīḳiyledir.

אه אم  א  د   دون  כ
م כ از כ כ ا    در 

Gerdūn çu kerd naẓm-ı $ureyyā be-nām-ı şāh

Men naẓm-i dur çi-rā ne-konem ez-ki kemterem

Maḥṣūl-i Beyt: Felek çünki $üreyyā �ıḳdini şāhıñ nāmına eyledi, ben dürr 

gibi naẓmı niçün eylemem, kimden eksigim? Ḥāṣılı, felek ki şāhıñ meddāḥı 

ola, ben niçün olmam, benim felekden nem eksikdir?

אه م ز د  א    
م אت  כ א ا כ 

Şāhīn-ṣıfat çu ṭu�me çeşīdem zi-dest-i şāh

Key bāşed iltifāt be-ṣayd-ı kebūterem

Maḥṣūl-i Beyt: Şāhīn gibi çünki şāhıñ elinden loḳma ṭatdım1, ya�nī şāhıñ 

ki ni�metin yimiş olam, ḳaçan iltifātım olur gügercin2 şikārına? Ya�nī şāhīn 

degme ufaḳ tefek3 ṣayda tenezzül eylemez. Ya�nī ben ki pādişāhıñ ri�āyetine 

i�tiyād eylemiş olam, bir sancaḳ beginiñ ri�āyetine ḳāni� olur mıyım? Pādişāhıñ 

mülāzemetini oġlınıñ ḫidmetine tercīḥ buyurur4.

1 T: ṭadtım. 

2 S: gevher-çīn. 

3 S: ufaḳ defek. T, F: uvaḳ devek. 

4 S: tercīḥ idüp buyurur. 
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د دد ار  אه   כ  ای 
م ا  כ  א   در 
Ey şāh-ı şīr-gīr çi kem gerded er şeved

Der-sāye-i tu mulk-i ferāġat muyesserem

Er şeved mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey arslan ṭutıcı ya�nī arslana ġalebe idici pādişāh, neñ ek-

sik (379a) olur ya�nī ḳudretiñe ne noḳṣān virür sāye-i devlet ü sa�ādetiñde 

baña mülk-i ferāġat müyesser olsa? Ya�nī baña kifāyet miḳdārı ri�āyet eyleseñ 

ki dünyā ḳaydın çekmeyüp hemān şā�irlik eylesem ve saña ḳaṣāyid ü medāyiḥ 

söylesem ki ḳıyāmete dek adıñ añıla dimekdir.

ارم و ا   כ  ی  אل و 
م غ در  ل  ای   از 
Bāl u perī ne-dārem u īn ṭurfeter ki nīst

Ġayr ez-hevā-yı menzil-i sīmurġ der-serem

Bāl ḳanat ya�nī ḳuş ḳanadı. Per, bāy-ı �Acemīyle, ḳanat ve yelek ma�nāsı-

nadır1.

Maḥṣūl-i Beyt: Bāl ü perim yoḳdur ve bu �acebrekdir2 ki �Anḳā menzilin-

den ġayri başımda bir ārzū ve heves yoḳdur. Ya�nī benim ẕātımda hīç istiḥḳāḳ 

yoḳ, ammā şāhıñ ḳurbını isterim, ḥāṣılı, şāhıñ taḳarrubını temennī iderim 

bende aña liyāḳat yoḳ iken.

אد כ دل  ح    م  
رم אن   כ   ز

Şi�rem be-yumn-i medḥ-i tu ṣed mulk-i dil guşād

Gūyī ki tīġ-i tu’st zebān-ı suḫanverem

Be-yumn; bā ḥarf-i sebeb, yumn-i medḥ-i tu iżāfetleri lāmiyyelerdir. 

Medḥ-i tu maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Mulk-i dil beyāniyye. Zebān-ı 
suḫanver de böyledir, ver Fārisīde nisbet ma�nāsını ifāde ider, suḫanver sözli 

dimekdir, ya�nī söze mālik ü ḳādir ma�nāsına.

1 S: Bāl ḳanat. Per ḳanat ve yelek. 

2 S: �acebdir. 
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Maḥṣūl-i Beyt: Şi�rim seni medḥ eylemek bereketiyle yüz göñül mülkini 

fetḥ eyledi, ya�nī ḳulūb-ı ḫalḳda te�ẟīr eyledi, ḥāṣılı, her işiden ḳabūl eyledi. 

Gūyā ki zebān-ı süḫanverim seniñ ḳılıcıñdır ki fetḥ-i memālikde bī-miẟāl ü 

bī-naẓīrdir. Ya�nī seniñ tīġiñ fetḥ-i memālik eyledügi gibi benim şi�rim fetḥ-i 

ḳulūb eyler seniñ yümn-i medḥiñle. Ḥāṣılı, saña meddāḥ olalı şi�rim maḳbūl-i 

ḳulūb oldı.

אد    ا   
م ق  د و   و    
Ber-gulşenī eger bi-guẕeştem çu bād-ı ṣubḥ

Ne �ışḳ-ı serv būd u ne şevḳ-i ṣanavberem

Maḥṣūl-i Beyt: Eger bād-ı ṣubḥ gibi bir gülşene uġrayup geçdim ise ne serv 

�ışḳı başımda var idi ve ne şevḳ-i ṣanevber, ya�nī bunlarıñ ārzūsı ve hevāsıyla 

gülşene varmadım. (S,T+ Belki,)

אد روی  م و   ی   
م א כ دو  ب  אن  א داد 
Būy-ı tu mī-şenīdem u ber-yād-ı rūy-ı tu

Dādend sāḳiyān-ı ṭarab yek du sāġerem

Sāḳiyān-ı ṭarab beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Gülşende seniñ ḳoḳuñ işidirdim ve seniñ rūyuñ şevḳine 

ṭarab u sürūr sāḳīleri baña bir iki ḳadeḥ virdiler. Ya�nī gülşene varmama sebeb 

seniñ rūyuñ yādıdır ki anda varmaġıla baña sürūr u ḥubūr ḥāṣıldır.

ه  כ دو  و  ب   
ورم אت  ا رده   א  

Mestī be-āb-ı yek du �ineb vaż�-ı bende nīst 

Men sāl-ḫorde pīr-i ḫarābāt-perverem

Sāl-ḫorde yaşamış ma�nāsınadır. Pīr-i ḫarābāt-perver beyāniyyedir. Ḫarā-
bāt-perver vaṣf-ı terkībīdir, meyḫāneniñ beslenmişi dimekdir, ya�nī meyḫāne-

de terbiye olmuşum, degme (M,T+ nesne) ile mest olmam.

Maḥṣūl-i Beyt: Bir iki dāne üzüm ṣuyıyla mestlik benim işim ve vaż�ım 

degildir, ya�nī bir (M,T+ pāre) bāde ile ben mest olmam, zīrā ben yaşamış, 
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meyḫānede neşv u nemā bulmuş pīrim, ya�nī meyḫāneler terbiyesine 

muḳārin pīrim. Pes, bir iki ḳaṭre üzüm ṣuyıyla mest olmaḳ benim vaż�ım 

ve şānım degil.

כ داوری  א  ا 
אد در  داورم אه  אف  ا
Bā-seyr-i aḫter u felekem dāverī besī’st

İnṣāf-ı şāh bād derīn ḳıṣṣa dāverem

Dāverī; yā ḥarf-i maṣdar, ḥukūmet ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Felek ve yıldız seyriyle ḥükūmetim çoḳdur, ya�nī bunlarla 

da�vām vardır. Pādişāhıñ inṣāfı bu ḳıṣṣada ḥākimim olsun, ya�nī bu ḳażiyyede 

�adl ü (379b) inṣāf ile ḥükm eylesün.

אه אر אز در اوج  ا כ  כ 
م د   ش   אووس 

Şukr-i Ḫudā ki bāz derīn evc-i bārgāh

Ṭāvūs-ı �arş mī-şineved ṣıyt-ı şeh-perem

Şukr-i Ḫudā maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir. Ki ḥarfi beyān. Bāz edāt-ı 

te�kīd. Evc-i bārgāh iżāfeti lāmiyyedir, bārgāh üsti dimekdir. Ṭavus-ı �arş lā-

miyyedir, murād Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn’dir1. Ṣıyt-ı şehper lāmiyye, ṣıyt çav 

ma�nāsınadır. Şeh-per ḳanat çelegi2, ammā bunda ḳanat murāddır, ẕikr-i cüz� 

ve irāde-i küll ṭarīḳiyle.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫudā’ya şükür ki bu bārgāhıñ üstinde Ḥażret-i Cibrīl3 be-

nim ḳanadımıñ āvāzını işidir, ya�nī bu �ālī bārgāha intisāb ideli nāmım ehl-i 

dünyāya münteşir olduġından ġayri felekde melekler daḫi nāmım işidir, ya�nī 

eflāk ü �anāṣırda adım şöhret buldı.

د و   ا  د  כ
م כאر  م و   

Şiblu’l-esed be-ṣayd-i dilem ḥamle kerd u men

Ger lāġerem u ger ne şikār-ı ġażanferem

1 S: Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn 
aleyhi’s-selāmdır.

2 M: yelegi. 

3 S: Ḥażret-i Cibrīl-i Emīn.
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Şibl, şīn’iñ kesriyle, arslan yavrısı, pes, esed ẕikri tecrīd ṭarīḳiyledir. 

Be-ṣayd-ı dilem; bā ḥarf-i ṣıla ve iżāfet maṣdarıñ mef�ūlinedir. Vāv ḥarf-i ḥāl. 

Men mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Şikār-ı ġażanferem iżāfeti maṣdarıñ fā�iline-

dir, ġażanfer arslana dirler.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce şeh-zādeyi şibl-i esede ve pādişāhı ġażanfere teşbīh 

idüp buyurur: Şiblü’l-esed göñlüm ṣayd eylemekiçün baña ḥamle ve hücūm 

eyledi, ammā ḥālbuki ben eger lāġarım ve eger lāġar degilim, arslanıñ şikārı-

yım. Ya�nī şāh-zāde göñlümi almaġıçün çoḳ kerem ü luṭf eyledi, ammā ben 

pādişāhıñ ni�metini terk idüp aña uyup gitmem. Mıṣrā�-ı ẟānīniñ ma�nāsını; 

uyuz lāġarım, yoḳsa ġażanferiñ şikārıyım diyen �aceb (M,T+ cereb-dār) ma�nā 

virmiş.1

אد אق   א  א ز כאر
م د  د     
Nāmem zi-kār-ḫāne-i �uşşāḳ maḥv bād

Ger cuz maḥabbet-i tu buved şuġl-i dīgerem

Maḥṣūl-i Beyt: Adım �āşıḳlar kār-ḫānesinden maḥv olup hergiz añılmasun 

ya�nī adım yoḳ olsun eger seniñ muḥabbetiñden ġayri şuġlum var ise. Ya�nī 

seniñ muḥabbetiñi terk idüp şāh-zādeye meyl eylemem, her ne ḳadar ki baña 

ri�āyet eylerse de2.

אن روی  از ذره  א ای 
م  כ ر   כ ذره כ

Ey �āşıḳān-ı rūy-ı tu ez-ẕerre bīşter

Men key resem be-vaṣl-ı tu k’ez-ẕerre kemterem

Ey ḥarf-i nidā, münādā maḥẕūf, taḳdīri, ey şāh’dır. �Āşıḳān-ı rūy iżāfeti 

ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir ve tu’ya iżāfet lāmiyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey şāh, seniñ rūyuñ �āşıḳları ẕerreden ziyādedir. Ben seniñ 

vaṣlıña ḳaçan irişebilürem ki ẕerreden eksikregim? Ya�nī seniñ muḥabbetiñe 

ben lāyıḳ degilim, zīrā ẕerre miḳdārınca degilim.

1 <T+ Redd-i Şem�ī>

2 S: meyl iderse de. 
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כ  رخ  כ א  כ 
آورم ت  כ  ه اش  א د

Bi-nmā be-men ki munkir-i ḥusn-i ruḫ-ı tu kīst

Tā dīdeeş be-gezlik-i ġayret ber-āverem

Munkir’iñ ḥusn’e iżāfeti ism-i fā�iliñ mef�ūline iżāfetidir (M,T+ ve ḥusn’üñ 

ruḫ’a maṣdarıñ fā�ilinedir ve tu’ya lāmiyye. Tā ḥarf- ta�līl. Gezlik bıçak ve ḳa-

lem-tırāş.) Ber-āverem çıḳaram dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Baña göster ki seniñ yüzüñ güzelligine münkir kimdir, tā 

gözini ġayret bıçaġıyla çıḳarayın. Ya�nī seniñ rūyuñ ḥüsnine münkir olan göz 

remed görmüş ma�lūl gözdür. Pes, çıḳmaġa lāyıḳ gözdür1.

ر  א  אد    
אورم ر  ا ز  ن  اכ

Ber-men futād sāye-i ḫurşīd-i salṭanat

Eknūn ferāġat’est (380a) zi-ḫurşīd-i ḫāverem

Sāye-i ḫurşīd-i salṭanat iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir mecāzen. Ḫur-
şīd-i ḫāver lāmiyyedir. Ḫāver maşrıḳ. 

Maḥṣūl-i Beyt: Benim üzerime salṭanat güneşiniñ gölgesi düşdi, ya�nī şāh 

ki ẓıllu’llāhdır, anıñ luṭf u iḥsānı sāyesi üstüme düşdi, pes, şimdi şems-i ḫāver-

den ferāġatım var. Ya�nī pādişāhıñ eyyām-ı sa�ādetinde hīç kimseye iḥtiyācım 

yoḳdur, ya�nī şeh-zāde ri�āyetinden ferāġatım vardır.

אزار   א  د از 
م ه   و و   ه    

Maḳṣūd ezīn mu�āmele bāzār-ı tīz nīst

Ne cilve mī-furūşem u ne �işve mī-ḫarem

Maḥṣūl-i Beyt: Bu mu�āmeleden maḳṣūd ve bu güft u gūdan murād bāzār 

ḳızdırmaḳ degildir, ya�nī baña şāh ziyāde iltifāt eylesün diyü söylemem bu söz-

leri. Cilve ṣatmam ve �işve ṣatun almam, ya�nī kendimi ṣatup ḫod-furūşluḳ 

eylemem ve kimseniñ ġurūrını ve ḫod-furūşluġını almam. Ḥāṣılı, ne kimse 

nāzına ve faḫrine iltifāt iderim ve ne kimseye nāz u faḫr ṣatarım.

1 S: çıḳmaġa lāyıḳdır. 
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אن  ر و آل او א ز 
او داورم ا  א  
Ḥāfıẓ zi-cān muḥibb-i resūl’est u āl-i ū

Ḥaḳḳā berīn guvā’st ḫudāvend-i dāverem

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāfıẓ cāndan muḥibb-i Resūl’dür ve Āl-i Resūl. Ḥaḳḳā ki 

bu da�vā üzerine şāhiddir ḥākim efendim, ya�nī pādişāh bilür ki ben muḥibb-i 

Resūl ü Āl-i Resūl’üm.

381

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

א د  אر  م د ا  در  
א د  אر  ی  אك  כ ا  

Çi-rā ne der-pey-i �azm-i diyār-ı ḫod bāşem

Çi-rā ne ḫāk-i ser-i kūy-i yār-ı ḫod bāşem

Pey bunda ard ma�nāsınadır, �azm’e iżāfet lāmiyyedir ve �azm’iñ diyār’a 

maṣdarıñ mef�ūline iżāfetidir ve ḫod’a lāmiyye. Ḫāk-i ser-i kūy-i yār-i ḫod 

lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Niçün kendi diyārım �azmi ve niyyeti ardınca olmayam, 

ya�nī niçün kendi memleketime niyyet idüp gitmeyem? Niçün kendi yārim 

maḥallesi ucınıñ ḫāki olmayam, ḥāṣılı, kendi memleketimiñ dilberlerine niçün 

varup mülāzım1 olmayam?

א   و     
א د  אر  د روم و   

Ġam-ı ġarībī vu miḥnet çu ber-ne-mī-tābem

Be-şehr-i ḫod revem u şehryār-ı ḫod bāşem

1 M: niçün mülāzım. 
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Ġam-ı ġarībī iżāfeti lāmiyyedir, yā ḥarf-i maṣdar. Çu ḥarf-i ta�līl. Ber ḥarf-i 

te�kīd. Ne-mī-tābem fi�l-i mużāri� nefy-i müstaḳbel mütekellim vaḥde, ṭāḳat 

getüremem ma�nāsınadır. Şehryār, rā’nıñ sükūnıyla, pādişāhdan kināyetdir, 

şehr yoldaşı dimekdir, ya�nī mu�īni ve ẓahīri ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Miḥnet ü ġurbet ġamına çünki ṭāḳat getüremem, ya�nī 

çünki ġurbet zaḥmetine taḥammül idemem, kendi şehrime varup1 kendime 

pādişāh olayım, ya�nī memleketime varup kām-rānlıḳ ideyim. (M,T+ Ḫāce’niñ) 

bu ġazeli şehr-i Yezd’de söyledigi ġazellerindendir.

م אل  دۀ و ا  אن  ز 
א د  אر  او אن  ز 

Zi-maḥremān-ı serā-perde-i viṣāl şevem

Zi-bendegān-ı ḫudāvendgār-ı ḫod bāşem

Maḥremān-ı serā-perde-i viṣāl lāmiyye ve beyāniyyedir. Sābıḳan serā-per-
de’niñ ma�nāsı taḥḳīḳ olunmuşdur, tekrāra iḥtiyāc yoḳdur.

Maḥṣūl-i Beyt: Viṣāl serā-perdesiniñ maḥremlerinden olayım, ya�nī şehri-

me varup viṣāl-i cānān maḥremlerinden olayım ve kendi efendim ḳullarından 

olayım. Ḥāṣılı, her ne olursam kendi şehrimde olayım.

אری آن او ا   כאر   
א د  אر  כ روز وا  

Çu kār-ı �omr ne peydā’st bārī ān evlā

Ki rūz-ı vāḳı�a pīş-i nigār-ı ḫod bāşem

Rūz-ı vāḳı�a mevt güni dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Çünki �ömür işi2 peydā degil, ya�nī kişiniñ �ömri az mı olur, 

çoḳ mı olur ma�lūm degil. Pes, ol evlādır ki mevt ü fevt güninde kendi nigārım 

ḳatında olayım. Ḥāṣılı, yabanda bulunmaḳdan3 (380b) kendi cānānım ḳatın-

da bulunmaḳ evlādır.

د ی  א و ر    
א د  ل כאر  כ و  د 
Hemīşe pīşe-i men �āşıḳī vu rindī būd

Diger bi-kūşem u meşġūl-i kār-ı ḫod bāşem

1 S: varayın. 

2 S: mevt güni. 

3 S: evlenmekden. 
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�Āşıḳī ve rindī yā’ları maṣdarīlerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Dā�imā benim pīşem �āşıḳlıḳ ve rindlik1 idi, gine sa�y idüp 

kendi işüme meşġūl olayım, ya�nī yine �ışḳa ve rindlige2 meşġūl olayım.

אن א اب و כאر   ان  ز د  
א د  د  رازدار  م 

Zi-dest-i baḫt-ı girān-ḫāb u kār-ı bī-sāmān

Gerem buved gile�i rāz-dār-ı ḫod bāşem

(M,T+ Dest-i baḫt-ı girān-ḫāb iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyedir.) Baḫt-ı 
girān-ḫāb aġır uyḳulı baḫt dimekdir. Sābıḳan baḫt-ı ḫāb-ālūd ma�nāsını beyān 

eylemişidik. Sāmān bunda ārām-ı ṣūrī ve ṣalāḥ-ı kār ma�nāsınadır. Gile şikā-

yetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Aġır uyḳulı baḫtıñ elinden ve kār-ı bī-sāmān elinden eger 

şikāyetim olursa kendümüñ rāz-dārı olayım, ya�nī sırrımı kimseye fāş eyleme-

yüp rāzımı kendüme söyleyüp kimseyi ḥālime muṭṭali� eylemeyeyim.

א د  ن   כ  ازل ر
א د  אر  א  א  و  

Meger ki luṭf-ı ezel reh-numūn şeved Ḥāfıẓ

Vu ger ne tā be-ebed şermsār-ı ḫod bāşem

Maḥṣūl-i Beyt: Meger ki Ḫudānıñ luṭf-ı ezelīsi  ḳulaġuz ola ey Ḥāfıẓ, ve-il-

lā ebede dek kendümüñ şermsārı olurum, ya�nī ṭarīḳ-i �ışḳ-ı cānānede luṭf-ı 

Ḫudā hidāyet idüp baña reh-nümūn olursa serā-perde-i viṣāle dest-res muḳar-

rer, ve-illā kendi sa�yimle �amelden şermendelikden ġayri nesne ḥāṣıl olmaz 

dimekdir.

1 T: rindlıḳ. 

2 S: yine kendi rindligime. 
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382

Ve lehu eyżan
Baḥr-i Hezec-i Müẟemmen-i Sālim

Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

אن را   א    כ  ح از 
א  ور    را د

Ṣalāḥ ez-mā çi mī-cūyī ki mestān-rā ṣalā goftīm

Be-devr-i nergis-i mestet selāmet-rā du�ā goftīm

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Bizden ne ṣalāḥ istersin ki 

mestlere ṣalā didik, ya�nī ben ki bāde-nūşlara ṣalā diyüp mey meclisine da�vet 

eyledim, benden ṣalāḥ gelür mi, ya�nī gelmez. Seniñ nergis-i mestiñ devrinde 

ve zamānında selāmete du�ā ve ẟenā didik, ya�nī selāmeti tevdī� eyledik. Ḥāṣılı, 

var ey selāmet, Allāh’a ıṣmarladıḳ1 seni didik.

د א  א כ  از  א ام  در 
א  د و  د ور   ا  אور  ت 

Der-i mey-ḫāneem bi-gşā ki hīç ez-ḫāneḳah ne-gşūd

Geret bāver buved v’er nī suḫan īn būd u mā goftīm

Maḥṣūl-i Beyt: Baña meyḫāne ḳapısını aç ki ḫāneḳāhdan hīç nesne fetḥ 

olmadı, ya�nī ḫāneḳāha mülāzemetden baña hīç fā�ide olmadı. Eger saña inan2 

ola ve eger olmaya söz bu idi ve biz söyledik, (M,T+ ya�nī sözüñ ṭoġrısını biz 

söyledik,) sen gerekse inan, gerekse inanma.

כ אده ام  اب ا א   از   ای 
א  ارش   כ  آ 

Men ez-çeşm-i tu ey sāḳī ḫarāb uftādeem līkin

Belāyī k’ez-ḥabīb āyed hezāreş merḥabā goftīm

Maḥṣūl-i Beyt: Ey sāḳī, ben seniñ çeşmiñden ḫarāb olup düşmüşüm, 

ammā bir belā ki ḥabībden gele, aña biz biñ kez merhabā didik, ya�nī cānān-

dan gelen belāya niçe biñ kerre merḥabā diyüp ḥüsn-i ḳabūlle ḳabūl eyledik.

1 T: ıṣmarladik. 

2 S, M: inanmaḳ. 
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אر آورد אد و    ت  
ا  אن  د و ا  ا כ כ ا  

Ḳadet goftīm şimşād’est u bes ḫaclet be-bār āverd

Ki īn nisbet çi-rā kerdīm u īn buhtān çi-rā goftīm

Bes bunda bisyār ma�nāsınadır. Bār bunda yemiş ve ḥāṣıl ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ḳaddiñ şimşāddır didik, ḥālbuki çoḳ ḥicāb ḥāṣıla 

getürdi, ya�nī böyle didigimiz çoḳ ḫacālet netīce virdi (381a) ki bu teşbīhi 

niçün eyledik ve bu bühtānı niçün söyledik. Ḥāṣılı, bu teşbīh nā-müvecceh 

olduġıçün ziyāde şermende olduḳ.

ری آ א  א  ا   
א  א دار ا  כ در  כ

Eger ber-men ne-baḫşāyī peşīmānī ḫorī āḫir

Be-ḫāṭır dār īn ma�nī ki der-ḫidmet kucā goftīm

Ne-baḫşāyī fi�l-i mużāri� nefy-i müstaḳbel müfred muḫāṭabdır. Peşīmānī; 
yā ḥarf-i maṣdar.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger baña teraḥḥum eylemezseñ peşīmānlıḳ yersin elbette. 

Ḫāṭırıñda ṭut bu ma�nāyı ki ḫidmetiñde ne yerde didik. Ya�nī baña raḥm ey-

lemezseñ peşīmānlıḳ yersin didigim sözi nişānla ki ḫaṭṭıñ geldikde ma�nāsını 

añlarsın.

א ن  و כ ز   א ام  ن   
א  א ز  از   ای آن כ 

Ciger çun nāfeem ḫūn geşt u kem zīnem ne-mī-bāyist

Cezā-yı ān ki bā-zulfeş suḫan ez-Çīn ḫaṭā goftīm

Maḥṣūl-i Beyt: Cigerim nāfe gibi ḳan1 oldı, ḥālbuki baña bundan eksiḳ 

gerekmezdi ol cezā içün ki cānānıñ zülfine Çīn’den ḫaṭā söz söyledik. Ya�nī 

zülfine Çīn isnād u iẟbāt eyledigimden ḫaṭā eyledim, pes, bu ḫaṭā içün cigerim 

nāfe gibi ḳan olmaġa lāyıḳdır.

1 S: ḫūn. 
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אر در  א  א و   آ  ای 
א  א  כא  ئ    ز  

Tu āteş geştī ey Ḥāfıẓ velī bā-yār der-ne-grift

Zi-bed-�ahdī-i gul gūyī ḥikāyet bā-ṣabā goftīm

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, sen āteş olduñ, ammā yāre te�ẟīr eylemedi, gūyā 

ki gülüñ bed-�ahdliginden ṣabāya (M,T+ ḥikāyet) söylediñ. Ya�nī gülüñ bed-�ahd-

liginden ṣabāya ḥikāye söylemek güle te�ẟīr eylemedigi gibi benim �ışḳdan āteş 

olduġum1 yāre te�ẟīr eylemez. Ḥāṣılı, �ışḳ-ı cānān beni yandırdıġından2 yār mü-

te�eẟẟir olmaz dimekdir.

383

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

ف  ز אل ر و  כ    
אن כ  ان   אכ כ 

Çil sāl reft u bīş ki īn lāf mī-zenem

K’ez-çākerān-ı pīr-i muġān kemterīn menem

Çil, (M,T+ cīm-i �Acemīniñ kesriyle,) ḳırḳ dimekdir, aṣlı çihl’dir, hā taḫfīfen 

ḥaẕf olmuş. Ki ḥarf-i beyāndır iki mıṣrā�da bile. Çāker ḳulluḳçı3, elif ve nūn’la 

cem� oldı ẕevi’l-�uḳūle ṣıfat olduġıçün, pīr-i muġān’a iżāfeti ismi fā�iliñ mef�ū-

line iżāfetidir. Kemter; (S,T+ ter) edāt-ı tafḍīldir, eksikrek dimekdir ve yā nisbet 

ve nūn te�kīd içündür.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳırk  yıl daḫi ziyāde gitdi ki bu lāfı ururum ve bu çeñeyi 

çalarım4 ki pīr-i muġānıñ ednā sākinlerinden benim, ya�nī meyḫāne mülāzım-

larınıñ ve bāde-nūşlarıñ ḳadīmlerinden benim.

1 T: oldugüm. 

2 T: yandırdiginden. 

3 M: ḳul. 

4 S: çākerim. 



1962 TENKİTLİ METİN –  Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi

وش א      
אف رو א   ز  

Hergiz be-yumn-i �āṭifet-i pīr-i mey-furūş

Sāġar tehī ne-şud zi-mey-i ṣāf-ı rūşenem

Yumn bereket ma�nāsınadır. �Āṭifet meyl ü muḥabbet ma�nāsınadır. Mey-i 
ṣāf-ı rūşen iżāfetleri beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Pīr-i mey-furūşuñ meyl ü muḥabbeti sebebiyle hergiz ḳa-

deḥim bāde-i ṣāf-ı rūşenden ḫālī olmadı, ya�nī pīr-i muġān devletinde hīç şarā-

bım eksik olmadı.

אز אכ ان  אه  و دو ر در 
כ د  א  כ ر   

Der-cāh-ı �ışḳ u devlet-i rindān-ı pāk-bāz

Peyveste ṣadr-ı meykedehā būd meskenem

Ba�żı nüsḫada meykedehā yerinde maṣṭabahā vāḳi�dir.

Maḥṣūl-i Beyt: �Işḳ manṣıbında ve devletinde ve pāk-bāz rindler iḳbāl ü sa�ā-

detinde dā�imā maṣṭabalar ṣadrı oldı meskenim. Ya�nī bunlarıñ eyyām-ı sa�āde-

tinde a�yān-ı meyḫāneler ve eşrāf-ı meykedeler oturduġı yerde oturı gelmişim.

ردכ    אن   در 
אك دا ده   و  כ

Der-şān-ı men be-durd-keşī ẓann-ı bed me-ber

K’ālūde geşt ḫırḳa velī pāk-dāmenem (381b)

Be-durd-keşī; bā ḥarf-i sebeb, yā ḥarf-i maṣdar. K’ālūde; ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ḥaḳḳımda dürd-keş olduġum sebebiyle yaramaz ẓann 

iletme, ya�nī beni yaramaz añlama, zīrā ḫırḳam egerçi ālūde-i şarāb oldı, ammā 

ben pāk-dāmenim, ya�nī ẓāhirimiñ rüsvāylıġına baḳma ki bāṭınım pākdir.

א رب از  روی אد  אز د 
ای  ده ا  אد  از 

Şeh-bāz-ı dest-i pādişehem yā Rab ez-çi rūy

Ez-yād burdeend hevāy-ı nişīmenem
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Maḥṣūl-i Beyt: Pādişāh eliniñ şāhiniyim. �Aceb ne yüzden ve ne cihet-

den ḫāṭırımdan maḳām u mekānım muḥabbet ü re�fetini iletmişler, ya�nī ben 

mu�azzez ü mükerrem iken �aceb, hevān u ẕilletime ne bā�iẟ oldı? Ḥāṣılı, 

maḳām-ı1 aṣlīyi ve mekān-ı ḳadīmi baña unutdurup bu maḳarr-ı denīyi2 ḳarār-

gāh eyleyen �aceb nedir?

ر       ا
א   ب כ  אن  א ا 

Ḥayf ’est bulbulī çu men ender çunīn çemen

Bā-īn lisān-ı �aẕb ki ḫāmuş çu sūsenem

Lisān-ı �aẕb beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Buncılayın çemende benim gibi bir bülbül ḥayfdır, ya�nī 

bu faḳr u fenā çemeninde veyā şehr-i Şīrāz çemeninde benim gibi bir bülbül 

yazıḳdır bu ṭatlı dil ile ki sūsen gibi ḫāmūşum. Ya�nī benim gibi fasīh u belīġ, 

dili ṭatlı şā�ir sūsen gibi ḫāmūş olmaḳ ḥayfdır. Mıṣrā�-ı ẟānī ḥayf lafẓına 

müte�alliḳdir.

ور אرس    ای  آب و 
כ אك  כ  כ  از 
Āb u hevā-yı Fāris �aceb sifle-perverest

Kū hem-rehī ki ḫayme ezīn ḫāk ber-kenem

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce beyt-i sābıḳda diyārınıñ kendiye �adem-i 

muvāfaḳatından żımnen şikāyet buyurdıydı3 ve bu ,de taṣrīḥ idüp buyurur: 

(M,T+ Fārisiñ) ya�nī Şīrāz memleketiniñ āb u hevāsı �aceb sifl e-perverdir, ya�nī 

edānī ve esāfil-i nāsa mā�ildir, ehl-i hüner ḳadrini bilmez. Ḳanı bir yoldaş ki 

vücūdum ḫaymesini anıñ mu�āvenetiyle bu ḫākden ve bu diyārdan ḳoparayım, 

ya�nī bu yerden ḳalḳup meḳādīr-i nās bilinen yerlere varam4. Ḥāṣılı, bir 

mürebbī peydā idüp sāye-i devletinde ḥużūr idüp aña meddāḥlıḳ5 idüp nām-ı 

şerīfine ebyāt u eş�ār söyleyem.

1 S: mekān-ı. 

2 S: maḳarr-ı dünyāyı. 

3 S: buyurup didi. 

4 M, T, F: varavuz. 

5 S, T: meddāḥlik. 
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כ כ א  ح  א   
כ ا ده ز כאرت  ا  م  در 

Ḥāfıẓ be-zīr-i ḫırḳa ḳadeḥ tā be-key keşī

Der-bezm-i ḫāce perde zi-kāret ber-efkenem

Ḫāce’den murād vezīrdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, ḫırḳa altında nīçeye dek bāde ḳadeḥin çekersin, 

ya�nī niçeye dek bāde-nūş olursun? Ḫāceniñ bezminde seniñ işinden perdeyi 

bıraġayım, ya�nī gizli işiñ fāş idüp seni ḫāce yanında rüsvā idüp utandırayım.

ران   כ در   
د ق  ا او    

Tūrān şeh-i ḫuceste ki der-men yezīd-i fażl

Şud minnet-i mevāhib-i ū ṭavk-ı gerdenem

Tūrān şeh meẕkūr ḫāceniñ �aṭf-ı beyānıdır. Bu Tūrān Şāh Ḥasan-ı İlḫānī’niñ 

ve anıñ oġlı Şeyḫ Üveys’iñ vezīr-i a�ẓamı olmuşdur, bu da İlḫānīlerdendir, yine 

pādişāhıñ aḳrabāsındandır, niteki beytiñ şerḥinde mufaṣṣal meẕkūrdur, pes, 

bunda tafṣīle iḥtiyāc yoḳdur. Ḫuceste mübārek ma�nāsınadır. Men-yezīd-i fażl 
fażl-i mezādī dimekdir. Minnet-i mevāhib-i ū lāmiyyelerdir. (382a) Mevāhib 

mevhibeniñ cem�idir ki ismdir, baḫşiş ma�nāsına.  Ṭavk boyuna geçen ḥalḳa ki 

Türkīce ḥalta dirler1.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫāce didigimiz mübārek Tūrān Şāh’dır ki fażl-ı mezādın-

da anıñ baḫşişleri minneti boynumuñ ḥaltası2 oldı, ya�nī iḥsānāt u �aṭiyyātı 

beni boynı ḥalḳalı bir bende eylemişdir. (S,M+ Ḥāṣılı, fażl u iḥsānı gerdenimi 

girān-bār eyledi.)

1 S: Türkçe ḥalḳa. M: Türkçe ḫalta dirler. 

2 S: ḥalḳası. M: ḫaltası. 
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3841

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mużāri�

Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

ك  כ א כ     א
ف   ز ا כאر כ כ  

Ḥāşā ki men be-mevsim-i gul terk-i mey konem

Men lāf-ı �aḳl mī-zenem īn kār key konem

Maḥṣūl-i Beyt: Ḥāşā ki ben gül mevsiminde şarābı terk idem. Ben �aḳıl 

lāfını ururum, bu işi ḳaçan iderim? Ya�nī ben �āḳıl geçinürken gül zamānında 

bāde-nūşluġı terk ider miyim?

ل ز و  א   א  ب כ
در כאر  و  و آواز  כ

Muṭrib kucā’st tā heme maḥṣūl-i zuhd u �ilm

Der-kār-ı çeng u barbaṭ u āvāz-ı ney konem

Bunuñ gibi yerlerde bir ṣarf lafẓı taḳdīr olunur, ṣarf konem ma�nāsına.

Maḥṣūl-i Beyt: Muṭrib ḳandadır, tā hep �ilm ü zühd maḥṣūlini çeng ü 

ḳopuz u ney āvāzına ṣarf ideyim, ya�nī bunlarıñ yolında beẕl ideyim, ḥāṣılı, 

sāzendelere fedā ideyim2.

א د  ر  אل و   از 
ق و  כ כ    

Ez-ḳāl u ḳīl-i medrese ḥālī dilem girift

Yek çend nīz ḫidmet-i ma�şūḳ u mey konem

Girift igrendi dimekdir, nitekim Ḫusrev’iñ bu beytinde öyledir:

Beyt:     و  ز א  رود  ز د
ّאی و دارم   د  در  

Zi-dunyā mī-reved Ḫusrev be-zīr-i leb hemī-gūyed

Dilem bi-grift der-ġurbet temennā-yı vaṭan dārem3

1 M: Cüz�-i ẟāliẟ min şerḥi Ḥāfıẓ. Bismi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm. Matbu 3. cilt buradan başlamaktadır.

2 S, M’de ‘ideyim’ fiili ‘iderin’ şeklinde bulunmaktadır.

3 Hüsrev dünyadan gidiyor, dudağından şunu fısıldıyor ki artık gönlüm dünya gurbetinden bıktı, asıl 

vatanına kavuşmak istiyor.
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İgrendi1 ve ditsindi dimekdir. Bu lafıẓ bu ma�nāya çoḳ gelür.

Maḥṣūl-i Beyt: Medrese ḳīl ü ḳālinden ḥāliyā göñlüm igrendi. Bir niçe 

zamān daḫi ma�şūḳ u meye ḫidmet2 ideyin, ya�nī ma�şūḳ u meyle taḳayyüd 

ideyin.

אر אم   א  א و د در ز כ 
כא  و כאوس כ כ א  

Key būd der-zemāne vefā cām-ı mey bi-y-ār

Tā men ḥikāyet-i Cem u Kāvūs u Key konem

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur: Zamānede (M,T+ ḳaçan 

vefā olmuşdur, cām-ı mey getür,) ya�nī zamāne ḳadīmden bī-vefādır, cām-ı 

bāde getür, tā ki ben saña Cem ve Kāvūs ve Key’in ḥikāyesin ideyim. Ya�nī 

zamānede vefā olaydı bunlar salṭanatda bāḳī ḳalırdı3 ki her birisi zamānede bir 

ulu pādişāh idi. Ḫuṣūṣen Cem ki Ḥażret-i Süleymān peyġamberdir ki vuḥūş u 

ṭuyūra ḥükm iderdi.

אه  כ روز  א  از 
א  כ א   او  از 

Ez-nāme-i siyāh ne-tersem ki rūz-ı ḥaşr

Bā-feyż-i luṭf-ı ū ṣed ezīn nāme ṭay konem

Nāme-i siyāh’dan murād defter-i seyyi�ātdır, ya�nī günāhlar yazılan defter-

dir. Ezīn bunda edāt-ı teşbīhdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Nāme-i a�mālim siyāh olmasından ḫavf eylemem, zīrā cezā 

ve ḥaşr güninde Allāh’ıñ luṭfı feyżiyle yüz bunuñ gibi nāmeyi dürüp bükerim, 

ya�nī dürüp divşiririm, ḥāṣılı, Allāhu Te�ālā �afv ider.

اق אی   א  כ   כ 
ه  כ א  א آن  
Gū peyk-i ṣubḥ tā gilehā-yı şeb-i firāḳ

Bā-ān ḫuceste-ṭāli� u ferḫunde-pey konem

1 S, M: yigrendi.

2 S: mülāzemet.

3 T, F: ḳalaydı.
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Peyk-i ṣubḥ beyāniyye. Gilehā gile’niñ cem�idir, kāf-ı �Acemīniñ kesriyle, 

şikāyet ma�nāsına. Ḫuceste mübārek, ferḫunde �aṭf-ı tefsīrīdir. Pey bunda yol 

ve iz ma�nāsınadır.

Maḥṣūl-i Beyt: Ḳanı ṣabāḥ peyki, tā firāḳ giceleriniñ şikāyetlerini ol ḫuces-

te-ṭāli� ve ferḫunde izli cānāna ideyin, ya�nī ṣabāḥ olınca cānāna mülāḳī olup 

firāḳ gicesiniñ ser-güẕeştini şerḥ u beyān ideyin.

ا  در ازل از   ا אك 
ك  כ ا  א   כ 

Ḫāk-i merā çu der-ezel ez-mey sirişteend

Bā-mudde�ī bi-gū ki çi-rā terk-i mey konem

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ṭopraġımı çünki ezelde meyden1 yoġurmuşlardır, 

müdde�īye söyle ki niçün meyi terk ideyin. Ya�nī bir nesne ki taḳdīr-i Yezdānīde 

ẟābit ola, andan niçün tecennüb idüp perhīz ideyin2. (382b)

د دو א  אر כ  אن  ا 
روزی ر  و  وی כ
Īn cān-ı �āriyet ki be-Ḥāfıẓ supurd dōst

Rūzī ruḫeş bi-bīnem u teslīm-i vey konem

�Āriyet; żarūret-i vezniçün yā taḫfīf ḳılınmışdır. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat. 

Bi-bīnem iḫbār u inşāya taḥammüli var, ya�nī görürüm ve görürsem dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu �āriyetī cānı ki dost, Ḥāfıẓ’a teslīm eyledi, bir gün ruḫı-

nı görürsem aña bu cān-ı �āriyetīyi teslīm iderim, ya�nī cānān yüzini görürsem 

anā cānımı fedā iderim.

1 M: ḫākden.

2 S: perhiz idüp tecennüb ideyin.
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Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Mücteẟ

Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

אر  د  אن   ۀ  אب 
כ ده  ه  א د כ از 

Ḥicāb-ı çihre-i cān mī-şeved ġubār-ı tenem

Ḫoşā demī ki  ezīn çihre perde ber-fikenem

Ḥicāb-ı çihre-i cān iżāfetleri lāmiyyelerdir (M,T+ veyā lāmiyye ve beyāniyye-

dir.) Ġubar-ı tenem beyāniyye. Ḫoşā; elif ta�accüb ifāde ider, ne �aceb ḫoşdur 

dimek olur. Demī; yā ḥarf-i vaḥdet. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat.

Maḥṣūl-i Beyt: Ġubar-ı tenim cān çehresine ḥicāb olur, ya�nī viṣāl-i cānā-

na tenim rūḥuma perde olur. Ne �aceb ḫoşdur bir dem ki bu çehre-i cāndan 

perdeyi bıraġam, ya�nī perde-i tenden geçüp ṣāfī cān olam ki vuṣūl-i cānāne 

ḳābil ola1.

א ش ا ای       
غ آن  ان כ  روم  ر

Çunīn ḳafes ne sezay-ı çu men ḫoş-elḥānī’st

Revem be-gulşen-i Rıḍvān ki murġ-i ān çemenem

Ḳafes’den dünyā murāddır. Elḥān laḥniñ cem�idir, bunda āvāz murāddır. 

Gulşen-i Rıḍvān lāmiyye, cennet murāddır. Cennetiñ bevvābına Rıḍvān dir-

ler. Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Buncılayın ḳafes benim gibi ḫoş-āvāz bülbülüñ lāyıḳı degil, 

gülşen-i cennete gideyim ki ol çemeniñ bülbülüyüm. Ya�nī benim gibi ḫoş-āvāz 

Ḥāfıẓ’ıñ maḳām-ı münāsibi dūzaḫ-ı dünyā degil2, gülşen-i cennet lāyıḳıdır. 

Ḫāce kendiniñ ḫoş-elḥān olduġın beyān ider. Fi’l-ḥaḳīḳa Menāḳıb-ı Ḫāce’de 

buyurur ki kendi �aṣrında kendi gibi ḫoş-āvāz ehl-i naġme yoġidi. Bu cihetden 

idi3 selāṭīn-i İlḫāniyeniñ mecālis u meḥāfilinden bir dem ḫālī degil imiş.

1 M: vuṣūl-i cānāna ḳābil olam. S: vuṣūl-i cānān ḳābil ola.

2 S: maḳāmı dūzaḫ münāsibi degil. T: maḳāmı dūzaḫ-ı dünyā münāsibi degil.

3 M, T: yedi. F: idi.
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دم א  م כ ا آ אن  כ 
א ز כאر  در و درد כ 

�İyān ne-şud ki çi-rā āmedem kucā būdem

Dirīġ u derd ki ġāfil zi-kār-ı ḫīştenem

�İyān, �ayn’ıñ kesriyle, müfā�ale bābından maṣdardır.

Maḥṣūl-i Beyt: �Ayān u āşikāre olmadı niçün bu dünyāya geldim ve şimdi-

ye dek ḳanda idim, ḥāṣılı, mebde� ve me�ādım ma�lūm olmadı. Dirīġ u derd ki 

kendi işimden ġāfilim. Ya�nī mebde� ve me�ādini bilmediginden teġābün çeker. 

Ḫāce tecāhül-i �ārif ṣan�atına sülūk buyurmuşdur, ve-illā evliyādan1 bir ṣāḥib-i 

sa�ādet imiş.

س א  אی  ف כ در    
כ    ا  כ در 

Çi gūne ṭavf konem der-fezā-yı �ālem-i ḳuds

Çu der-serāçe-i terkīb-i taḫta-bend-i tenem

(M,T+ Ṭavf maṣdardır, ṭāfe-yeṭūfu’dan ya�nī naṣara bābından, bir nes-

neyi ṭolanmaḳ, meẟelā Mekke’yi ṭolanmaḳ gibi. Feżā meydān ve geñiş yer, 

�ālem-i Ḳuds’e iżāfet beyāniyyedir.) Serāçe serāyıñ tasġīridir, evcegiz dimekdir, 

terkīb’e iżāfet beyāniyyedir, murād vücūddur ya�nī �anāṣır-ı erbā�a. Taḫ-
ta-bend; ḳaftānları ve ḳumāşları iki taḫtanıñ arasına vaż� idüp iki cānibden 

birer iple muḥkem baġlarlar, (M,T+ tā ki) örselenmesün diyü, ol ḳaftānlara ve ol 

ḳumāşlara taḫta-bend dirler. Ḫāce vücūd-ı cismānīsini ol taḫtalara ve rūḥānī-

sini ol ḳaftānlara ve ḳumāşlara teşbīh ider ki ol taḫta-bendler ile2 muḳayyeddir, 

ten’e iżāfet beyāniyyedir.

Maḥṣūl-i Beyt: Bu beyti �ālem-i me�āda müte�alliḳ buyurmuşdur. Ya�nī ne 

vecihle �ālem-i ḳuds meydānında ṭolanup seyr iderin, ya�nī �ālem-i ḳudsi nice 

temāşālanurum çünki terkīb sarāycıġında ya�nī vücūd evinde ten taḫta-bendi-

yim ya�nī tenle muḳayyedim. Ḥāṣılı, mādāmki beşeriyyet rūḥa cenderedir, rūḥ 

�ālem-i ḳuds feżāsında ṭayerān idemez, (383a) ya�nī vücūd �āleminden geçme-

yince �ālem-i ervāḥa vāṣıl olmaz.

1 S: evliyā�u’llāhdan.

2 T, F: taḫtalarile.
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وی כ و  ر  ا כ  
د و אن  א ا ی  כ ا 

Merā ki manẓar-ı ḥūr’est mesken u me�vā

Çi-rā be-kūy-ı ḫarābātiyān buved vaṭanem

Manẓar-ı ḥūr’dan murād cennetdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ki mesken ü me�vām ḳaṣr u manẓar-ı ḥūrdur ya�nī 

cennetdir, pes, niçün vaṭan u meskenim ḫarābātiler maḥallesi ola1? Ya�nī 

maḳām-ı a�lāyı vaṭan idinmek mümkün iken maḳām-ı ednāyı niçün mesken 

idinem, ya�nī mü�mine cennet taḥṣīli mümkün iken dūzaḫa niçün meyl eyleye.

כ  آ ی  ن د  ا ز 
א  رد  ار כ   

Eger zi-ḫūn-ı dilem būy-ı muşk mī-āyed

�Aceb me-dār ki hem-derd-i nāfe-i Ḫotenem

Maḥṣūl-i Beyt: Eger yüregim ḳanından müşk ḳoḳusı gelürse �aceb ṭutma 

ki nāfe-i Ḫoten’iñ hem-derdiyim. Ya�nī ehl-i �ışḳıñ ḫūnı misk ve nefesi mümes-

sek olur, ya�nī nefesi misk gibi ḳoḳar.

ن  از  زرכ  
א درون  א  ز כ 

Ṭırāz-ı pīrehen-i zer-keşem me-bīn çun şem�

Ki sūzhā’st nihānī derūn-ı pīrehenem

Ṭırāz �aleme dirler, ya�nī evvel zamānda ḳaftānlarıñ omuzına ḥarīr ile ba�żı 

şükūfe ve ba�żı ḥayvānāt naḳş iderlerdi, el-ān sa�ādetli pādişāh sarāylarında 

iç oġlanı2  gine iderler. Pes, ol menkūşlara ṭırāz dirler, eyyām-ı ḫāliyede ve 

ezmine-i māżiyede bu nişānsız ḳaftān olmazmış, pīrehen’e iżāfet lāmiyye ve 

zer-keş’e beyāniyyedir. Pīrehen-i zer-keş ṣırma ile işlenmiş gömlek dimekdir. 

Şem�’den murād bal mumıdır ve mumuñ eriyüp aşaġa inen yollarına ṭırāz bu-

yurmuşdur. Ki ḥarf-i ta�līl.

Maḥṣūl-i Beyt: Şem� gibi zer-keş pīrehenim ṭırāzını görme, ya�nī ẓāhirimiñ zīb 

ü zīnetine iltifāt eyleme, zīrā pīrehenim içinde gizli āteşlerim var. Ya�nī ehl-i �ışḳım 

ve āteş-i �ışḳım nihānīdir, kimseye iẓhār eylemem, zīrā ketm-i �ışḳ şān-ı şühedādır.

1 S: ḫarābātīler meskeni ola ve maḥallesi ola.

2 M: sarāyında iç oġlanları.
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دار א ز  او  א و  
د ز  כ  د  כ  א و כ 
Bi-y-ā vu hestī-i Ḥāfıẓ zi-pīş-i ū ber-dār

Ki bā-vucūd-ı tu kes ne-şneved zi-men ki menem

Maḥṣūl-i Beyt: Ḫiṭāb-ı �āmm ṭarīḳiyle buyurur, yāḫud cānāna ḫiṭāb ider. 

Gel ve Ḥāfıẓ’ıñ varlıġını öñinden ḳaldır ya�nī enāniyyetini ref� eyle, tā seniñ 

vücūduñla kimse işitmeye benden ki benim. Ya�nī benim varlıġım ḳalḳsun1, 

varlıḳ hemān seniñ olsun, ḥāṣılı, cānān adı añılsun, Ḥāfıẓ’ıñ adı añılmasun. 

Ġā�ibden ḫiṭāba iltifāt buyurdı.

386

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Hezec

Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün2

אرم אی  אك כ   د د 
אرم אری  ح     

Ger dest dehed ḫāk-i kef-i pāy-ı nigārem

Ber levḥ-i baṣar ḫaṭṭ-ı ġubārī bi-nigārem

Ḫāk-i kef-i pāy-ı nigārem iżāfetleri lāmiyyelerdir. Levḥ-i baṣar beyāniyye. 

Ḫaṭṭ-ı ġubārī lāmiyyedir, yā ḥarf-i vaḥdet. Bi-nigārem; bā ḥarf-i te�kīd, nigā-
rem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥdedir, naḳş iderim dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger el virürse baña ḫāk-i kef-i pāy-ı nigār, levḥ-i baṣar üzre 

bir ḫaṭṭ-ı ġubārī naḳş iderim.

אن م در   وا او  ر
אرم אن  אن دم   ن  

Pervāne-i ū ger resedem der-ṭaleb-i cān

Çun şem� hemān-dem be-demī cān bi-sipārem

1 T: ḳalsun.

2 T: Mefā�il.
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Pervāne-i ū iżāfeti lāmiyyedir, pervāne’den murād teẕkire ve ḫaṭṭ-ı 

hümāyūn maḳūlesidir. Resedem; mīm ma�nā cihetinden cān’a muḳayyeddir, 

cānem dimekdir. Hemān-dem mürekkebdir hem’den ve ān’dan ve dem’den, 

hem ol sā�at ma�nāsınadır. Be-demī; bā ḥarf-i ẓarf, dem nefes, yā ḥarf-i vaḥ-

det, bir nefesde dimekdir. Bi-sipārem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, teslīm 

iderim dimekdir, cān, bi-sipārem’iñ muḳaddem mef�ūlidir.

Maḥṣūl-i Beyt: Eger ol cānāne (383b) pervānesi cānım ṭalebinde irişürse 

ya�nī benden cān ṭaleb iderse şem� gibi hem ol dem bir sā�atde cān teslīm ide-

rim, ḥāṣılı, cān ṭalebiçün cānāndan baña bir ḫaṭṭ gelürse şem� gibi ḫaṭ geldügi 

gibi bir sā�atde cānım teslīm iderim, ya�nī bir dem tevaḳḳuf eylemeyüp naḳd-i 

cānı emrine fedā eylerim.

אری   د را  دو 
אرم ه    روان در ر از د

Ger ḳalb-i dilem-rā ne-nihed dōst �iyārī

Men naḳd-i revān der-reheş ez-dīde şumārem

Ḳalb-i dil iżāfeti beyāniyyedir, rā edāt-ı mef�ūl. Murād ḳalb-i dil’den, ṣāfī 

ve ḫāliṣ olmamaḳdır, ya�nī maġşūş göñül. Ḳalb’iñ dil’e iżāfeti leṭāfetden ḫālī 

degildir. �İyār, (M,T+ �ayn’ıñ kesriyle, mi�yār) ma�nāsınadır ki bunda miḳdārdan 

ta�bīrdir. Naḳd-i revān beyāniyyedir, revān rāyic ma�nāsınadır. Şumārem fi�l-i 

mużāri� mütekellim vaḥde, şumārīden’den, ṣayarım dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim ḳalp göñlüme ya�nī maġşūş u deġal göñlüme dost 

bir mi�yār ve bir miḳdār ta�yīn eylemezse ya�nī bir ḳıymet ḳomazsa, ḥāṣı-

lı, i�tibār eylemezse ben gözümden anıñ yolına naḳd-i rāyic ṣayarım. Ya�nī 

göñlüm ḳalpdir diyü begenmezse gözümden a�lā geçer aḳçe ayaġı ṭopraġına 

ṣayarım, ḥāṣılı, girye ve bükā ile yolına gözüm yaşını ṣaçarım. Ḳalb ve naḳd 

ve revān ve şumār �ibāretleri mürā�āt-ı naẓīr ṣan�atıdır. Ḳalb ve naḳd ve �iyār 

da böyledir.

گ אכ כ  از  אن از   دا 
אرم אد  د  ا כ  ز در 

Dāmen me-feşān ez-men-i ḫākī ki pes ez-merg

Zīn der ne-tuvāned ki bered bād ġubārem
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Me-feşān fi�l-i nehy müfred muḫāṭabdır, silkme dimekdir. Dāmen, 
me-feşān’ıñ muḳaddem mef�ūl ṣarīḥidir ve ez-men ġayr-i ṣarīḥi. Men-i ḫākī 
beyāniyye. Ki ḥarf-i ta�līl. Pes ez-merg mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Ne-tuvāned 

ḳādir degil dimekdir. Ki ḥarf-i beyān. Bered fi�l-i mużāri� müfred ġā�ib, berī-

den’den, iledür dimekdir, bād fā�ili, ġubār mef�ūl-i ṣarīḥi ve zīn der muḳad-

dem ġayr-i ṣarīḥi.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben ḫākīden etegin silkme ya�nī benden i�rāż eyleme ki 

mevtden ṣoñra bu ḳapıdan yel beni iletmege ḳādir olmaz. Ya�nī sen benden 

etegin silküp i�rāż  eylemekle āsitānıñı terk eylemek iḥtimāli yoḳdur, zīrā mer-

gimden ṣoñra bu ḳapıdan yel bile tozumı iletmege ḳādir degildir, şöyle muḥ-

kem teşebbüs eylemişim bu ḳapıya.

ق و ا م  אر   ی כ  
אرم כ א  כ כ ر ج  از 

Ber-būy-ı kenār-ı tu şudem ġarḳ u umīd’est

Ez-mevc-i sirişkem ki resāned be-kenārem

Būy bunda ümīd ma�nāsınadır. Kenār yan ve pehlū ma�nāsınadır. Vāv 

ḥarf-i ḥāl. Umīd mıṣrā�-ı ẟānīye merhūndur. Mevc-i sirişk beyāniyye veyā lā-

miyyedir mecāzen. Ki ḥarf-i beyān. Resāned fi�l-i mużāri� müfred ġā�ibdir, 

resānīden’den, elif ve nūn edāt-ı ta�diyedir, bunda irişdire dimekdir. Be-kenā-
rem; bā ḥarf-i ṣıla. Kenār bunda leb ma�nāsınadır, leb-i deryā gibi, mīm ma�nā 

cihetinden resāned’e muḳayyeddir, taḳdīri resānedem be-kenār’dır.

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ kenārıñ ümīdiyle, iki ma�nāya bile, eşk-i çeşmime 

ġarḳ oldum, ḥālbuki ümīd vardır mevc-i sirişkimden ki beni kenāre irişdire. 

Ya�nī gerçi bi’l-fi�il eşkim deryāsına ġarḳım, ammā ümīd vardır ki eşk-i çeşmim 

deryāsınıñ mevci beni kenāra irişdire, ḥāṣılı, mercūdur ki keẟret-i bükā beni 

sāḥil-i viṣāle īṣāl eyleye.

אق ارئ  אه   ز 
ارم د  اری و  داد 

Zulfeyn-i siyāh-ı tu be-dil-dārī-i �uşşāḳ (384a)
Dādend ḳarārī vu bi-burdend ḳarārem

Be-dil-dārī-i �uşşāḳ; bā ḥarf-i ṣıla ve yā ḥarf-i maṣdar ve iżāfet lāmiyyedir. 

Ḳarārī; yā ḥarf-i tenkīr.
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Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ iki siyāh zülfüñ �uşşāḳıñ dil-dārlıġına ya�nī �uşşāḳın 

göñlini ele getürmege va�de ve ḳarār virdiler ve benim ḳarārım iletdiler, ya�nī 

�uşşāḳıñ ḫāṭırını ri�āyet eylemege �ahd eylediler, ammā beni bī-ḳarār eylediler.

אی  و ا כ  ز و وز  ا
آرم א د  زان  כ  از  

İmrūz me-keş ser zi-vefā-yı men u endīş

Zān şeb ki men ez-ġam be-du�ā dest ber-ārem

Vefā-yı men iżāfeti maṣdarıñ mef�ūline veyā fā�ilinedir. Vāv ḥarf-i �aṭf. En-
dīş fi�l-i emr müfred muḫāṭabdır, fikr eyle dimekdir, mıṣrā�-ı ẟānīye merhūn-

dur. Ki ḥarf-i rābıṭ-ı ṣıfat

Maḥṣūl-i Beyt: Bugün benim vefāmdan baş çekme, ya�nī baña vefā-dārlıḳ 

eylemekden i�rāż eyleme ve ol giceyi fikr eyle ki ben seniñ ġamıñdan du�āya el 

ḳaldıram1, ya�nī benim bed-du�āmdam iḥtirāz eyle.

אده   آور אد از آن  ای 
אرم א  د از ر  ی  כאن 

Ey bād ez-ān bāde nesīmī be-men āver

K’ān būy şifā mī-dehed ez-renc-i ḫumārem

Maḥṣūl-i Beyt: Ey bād, ol bādeden baña bir rayiḥa getür, zīrā ol ḳoḳı baña 

renc-i ḫumārdan şifā virür. Ya�nī renc-i ḫumārı def� eylemege bādeniñ ḳoḳusı 

kāfīdir.

א و  ز     
אرم א כ   ازان   

Bā-vaṣf-ı ser-i zulf-i tu mī-şud suḫan-ı men

Peyveste ezān hem-nefes-i muşk-i Tatārem

Maḥṣūl-i Beyt: Seniñ ser-i zülfüñ vaṣfıyla vāḳi� oldı benim kelāmım, ya�nī 

benim sözüm seniñ ser-i zülfüñ vaṣfıyla muttaṣıf olduġıçün dā�imā anıñçün 

müşk-i Tatar’a hem-nefesim, ya�nī muttaṣıl müşk-i Tatar’a muḳārin u muṣāḥi-

bim, ḥāṣılı, ser-i zülfüñ vaṣfı sebebiyle dā�imā mümessek ü mu�aṭṭarım.

1 S: ben seniñ du�āñdan el ḳaldıram. M: seniñ ġamıñdan du�āya el ḳaldırırım.
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אن  ا  א    
אن را  آرم د آن  כ  ی 

Ḥāfıẓ leb-i la�leş çu merā cān-ı �āzīz’est

�Omrī buved ān laḥẓa ki cān-rā be-leb ārem

Maḥṣūl-i Beyt: Ey Ḥāfıẓ, cānānıñ leb-i la�li çünki benim cān-ı �azīzimdir, 

pes, bir �ömür olur ol laḥẓa ki cānı ṭuṭaġıma getürem. Ya�nī cānānıñ lebi ki 

�ömr-i �azīzdir, anı lebe getürmek �ömürdür ya�nī �ömür artuḳluġıdır, ḥāṣılı, 

tāze cān kesb eylemekdir.

387

Ve lehu eyżan
Ez-Baḥr-i Remel

Fā�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

א  و در آن   א
ش  א و  כ כ ر 

Ḥāliyā maṣlaḥat-ı vaḳt der-ān mī-bīnem

Ki keşem raḫt be-mey-ḫāne vu ḫoş bi-nşīnem

Ḥāliyā ve ḥālā ikisi bir ma�nāyadır. Maṣlaḥat-ı vaḳt lāmiyye. Ki ḥarf-i 

beyān.

Maḥṣūl-i Beyt: El-ān vaḳtiñ maṣlaḥatını ol ma�nāda görürüm ki esbābımı 

meyḫāneye çekem ve güzel ḳarār idüp oturam, ya�nī meyḫānede mücāvir olam.

אر و  د  א  ا و כ  
אن כ  א را ز  אن د א 

Cuz ṣurāḥī vu kitābem ne-buved yār u nedīm

Tā ḥarīfān-ı deġā-rā1 zi-cihān kem bīnem

Deġā2 ḥīle ve mekr.

1 M, S: deġal-rā.

2 M, S: deġal.
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Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫānede mücāvir olup ṣürāḥī ve kitābdan ġayri yār u 

muṣāḥibim olmaya veyā olmasun, tā kim ḥīle ve mekr ḥarīflerini cihāndan 

görmeyem. Ya�nī maṣlaḥat-ı vaḳt budur ki meyḫānede mücāvir olup yār u ne-

dīmim bunlar ola, tā kim dünyānıñ ḥīle-bāz u mekkār u ġaddārlarını gözüm 

görmeye. Ḥāṣılı, ehl-i dünyādan ḫalāṣ bulmaġıçün meyḫāne köşesini iḫtiyār 

idüp bunlarla egleneyin direm. (384b)

م א دور  م و از ا ر אم  
אك د  אن   از  

Cām-ı mey gīrem u ez-ehl-i riyā dūr şevem 

Ya�nī ez-ḫalḳ-ı cihān pāk-dilī bi-gzīnem

Maḥṣūl-i Beyt: Meyḫānede oturup cām-ı mey ṭutam ve ehl-i riyādan ıraḳ 

olam, ya�nī ḫalḳ-ı cihāndan bir pāk-dil iḫtiyār idem, ki cām-ı mey murāddır. 

Mıṣrā�-ı ẟānī mıṣrā�-ı evveli beyān ider. Pāk-dilī yā’sını ḥarf-i maṣdar ṭutanlar 

mażmūn-ı beyte vāṣıl olmamışlar1.

ح ف  ده زدم   כ در  آ
א و  ر אر رخ 

Bes ki der-ḫırḳa-i ālūde zedem lāf-ı ṣalāḥ

Şermsār-ı ruḫ-ı sāḳī vu mey-i rengīnem

Şermsār-ı ruḫ-ı sāḳī iżāfetleri lāmiyyelerdir ve mey-i rengīn beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Çoḳ ki bāde ile ālūde ḫırḳa içinde ṣalāḥ lāfını urdum, ya�nī 

ḫalḳa mürāyīlıḳ ṣatdım, sāḳī ruḫınıñ ve mey-i rengīniñ şermsārı ve maḥcūbı-

yım, ya�nī bunlar benim bāde-nūş olup mürāyī olduġumı bildiklerinden şer-

mendeyim.

و ن  آرم  زاد از    
אن در   د د כ دا ز 

Ser be-āzādegī ez-ḫalḳ ber-arem çun serv

Ger dehed dest ki dāmen zi-cihān der-çīnem

Ser, ber-ārem’iñ muḳaddem mef�ūl-i ṣarīḥi, be-āzādegī ve ez-ḫalḳ ġayr-i 

ṣarīḥidir. Der-çīnem; der ḥarf-i te�kīd, çīnem fi�l-i mużāri� mütekellim vaḥde, 

1 <T+ Redd-i Sürūrī ve Şem�ī>
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direm ve divşirem dimekdir, dāmen divşirmekden murād ḫalḳdan inḳıṭā� u 

inzivādır.

Maḥṣūl-i Beyt: Serv gibi ḫalḳdan başımı āzādelikle ḳaldırırım, ya�nī ferāġat 

u āsūdelikle ẓuhūr iderim, eger el virürse ki etegimi ehl-i cihāndan divşirem. 

Ya�nī ḫalḳdan kesilüp (M,T+ ferāġat u) �uzlet bucaġını iḫtiyār idersem serv gibi 

āzāde olurum. Serve āzāde didikleri anıñçündür ki aña meyve içün kimse her-

giz ṭaş ve aġaç atmaz ve sā�ir aġaçlar gibi yapraġın döküp �üryān ḳalmaz.

א  ا א  د   د 
آ د آ  ر  כ כ 

Ber-dilem gerd-i sitemhā’st Ḫudāyā me-pesend

Ki mukedder şeved āyīne-i mihr-āyīnem

Gerd-i sitem beyāniyye1. Me-pesend lāyıḳ görme dimekdir. Ki ḥarf-i 

beyān. Āyīne-i mihr-āyīn (S,T+ beyāniyye, mihr-āyīn) vaṣf-ı terkībīdir, āyīn 

üslūb u ḳānūn ma�nāsınadır, mihr bunda muḥabbet ve āfitāb ma�nāsına mü-

teḥammildir.

Maḥṣūl-i Beyt: Göñlümde ẓulümler tozı var. Yā Rab, lāyıḳ u cā�iz görme 

ki mükedder ve bulanıḳ ola āyīne-i mihr-āyīnim, ya�nī güneş gibi ṣafī ve pāk 

göñlüm veyā muḥabbet �ādetli göñlüm. Ḥāṣılı, muḥabbetli, güneş gibi ṣāfī ve 

pāk göñlümi ẓulüm ġubārıyla ālūde eyleme yā Rab.

אت אر  او     و 
ان  دل  אر  د ا 

Sīne-i teng-i men u bār-ı ġam-ı ū heyhāt

Merd-i īn bār-ı girān nīst dil-i ġamgīnem

Sīne-i teng-i men beyāniyye ve lāmiyyedir. Bār-ı ġam-ı ū da böyledir. 

Merd-i īn bār-ı girān lāmiyye ve beyāniyyedir. Dil-i ġamgīn beyāniyye.

Maḥṣūl-i Beyt: Benim sīne-i tengim anıñ ġamı yükiyle münāsebeti yoḳ-

dur, ya�nī cānānıñ ṭaġlarca ġamı benim teng sīneme ṣıġmaz, aralarında bu�d 

var, heyhāt buyurduġı anıñçündür. Benim ġamlı göñlüm bu aġır yüküñ eri 

degildir, ya�nī dil-i miskīnim cānānıñ ġamı yükine müteḥammil degildir.

1 S: lāmiyyedir.
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א  א و   ا  ا ر 
א כ    و כ ز ا 

Men eger rind-i ḫarābātem u ger ḥāfıẓ-ı şehr

Īn metā�em ki hemī-bīnī vu kemter zīnem

Rind-i ḫarābāt ve ḥāfıẓ-ı şehr lāmiyyelerdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Ben eger rind-i meyḫāneyim ve eger ḥāfıẓ-ı şehrim, ya�nī 

eger ṭāliḥ u eger ṣāliḥ (385a) ve eger fāsıḳ u eger �ābidim, bu ḳumāşım ki gö-

rürsün ve bundan kemterim, ya�nī gördügüñ gibiyim ve gördügüñden eksik. 

Mıṣrā�-ı ẟānīnin ma�nāsını; metā�ım budur ki görürsün diyen ma�ānī-i iżāfet-

den āgāh degil imiş1.

ار م د آزرده  ۀ آ 
ا כ خ  כ ا دم ز از 

Bende-i Āṣaf-ı �ahdem dilem āzurde me-dār

Ki eger dem zenem ez-çarḫ bi-ḫāhed kīnem

Bende-i Āṣaf-ı �ahdem iżāfetleri lāmiyyelerdir, �ahd bunda zamān ma�nā-

sındadır. Ki ḥarf-i ta�līl. Dem zenem şikāyet idem dimekdir. Bi-ḫāhed kīnem 

kinimi diler, ya�nī intiḳāmım alur dimekdir.

Maḥṣūl-i Beyt: Zamāne vezīriniñ bendesiyim, göñlümi āzurde ṭutma, ya�nī 

göñlümi incitme ki eger felekden şikāyet idersem intiḳāmım alur. Ya�nī felek ki 

bu ḳadar �aẓamet u ḳudret ṣāḥibidir, emrine muṭī� ve taṣarrufına munḳāddır, 

fe-keyfe ġayrısı. Ḥāṣılı, vezīriñ �aẓamet u ḳudretini beyāndır.

1 <T+ Redd-i Sürūrī>. <F+ Redd-i Şem�ī>






